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NORI NUPIGINT DO- ROOSEVELT KOVOS
LARIO VERTĘ
SU BEDARBE

VILNIAUS VADAVIMO DAR
BAI AMERIKOJE 1932 M.
Hyde Park, N. Y. — Nau

Washington. — Kongre .
sui patiekta virš 50 visokių jai išrinktas Prezidentas
sumanymų kaip nupigint Roosevelt sakosi kad jisai Lietuvių Tautos valia del jos, lakūnų Dariaus-Girėno
Amerikos dolarį. Dolario imsis bedarbės apmažinimo Vilniaus atvadavimo iš Len atsilankymo proga, išgalė
nupigimas padidintų daiktų ir jieškos tam priemonių kų metas nuo meto vis au jo net $400 pasiųsti Vilniaui
kainas, bet sumažintų sko tuoj kaip tik užims savo vie ga ir tvirtėja. Prof. Myko Vaduoti Sąjungai į Lietuvą.
lo Biržiškos atsilankymas Antra vieta priguli Hart
lininkams skolas..
tą po Kovo 4 d.
pas
mus 1931 metais žymiai fordo Lietuviams: ten šau
Svarbiausiai priekabė rei Kalbėdamas su Bostono
kalavimui dolario nupigini- majoru Curley, Roosevelt sustiprino musų išeivių pa niai apvaikščiota Spalių 9
mui yra tai kareivių bonų pasakė: “Juo greičiau žmo siryžimą toliau talkininkau d. paminėjimas. Be to, ten
musų broliams iš Nepri buvo paskirta visas Gruo
META IŠ PARTIJOS NUŽUDĖ DARBDAVĮ UŽ klausimas. Siūloma išleisti nės ims dirbti tuo bus ge ti
klausomos
Lietuvos ir Vil džio mėnuo Vilniaus vada
$2,500,000,000
popierinių
doriau.
Tik,
žinoma,
reikia
40 DOLARIŲ
BUVUSIUS VEIKĖ
larių atmokėjimui karei suprasti kad tai yra milži nijos. Vilniaus vadavimo vimo reikalams.
New York. — Du negrai viams bonų.
JUS, KITUS KITAIP
niškas uždavinis ir negali darbas Amerikoje 1931 me Trečia vieta priklauso
IR DARBININKŲ ŽINIOS
prisipažino
nužudę
savo
ma
bus jo atsiekti per nak tais pasireiškė sustiprini Binghamtono Lietuviams.
BAUDŽIA
mu Vilniaus vadavimo lite Po jų seka Amsterdam ir
darbdavį,
kurio
namuose
jie
tį”.
Youngstown, O. — Šioje
TRYS
ŽUVO
PEŠTYNĖJ
buvo
prižiūrėtojais,
paėmė
ratūros platinimo: daugelis kitos kolonijos.
srityje plieno dirbtuvių vei Maskva. — Stalinas pasi
UŽ
MEDĮ
užsirašė
“Musų’Vilnių”, įsi Daug buvo tikėtasi tal
prie
jo
rastus
$40,
o
jo
kū

kimas pakilo nuo 17 iki 19 ryžęs išvalyti iš savo x rau
NEVALIA
PAČIĄ
ŽUDYT
ną
skrynioj
išsiuntė
į
Rich
gijo
V.
V.
Sąjungos išleistą kos iš Chicagos Lietuvių ir
Gary,
Ind.
—
Senas
ūki

nuoš.. Tai trimis nuošim donosios partijos visus' “ne
NORS
JI
APSILEIDUS
literatūrą.
mond,
Va.
Ten
niekam
ne

ninkas,
Mike
Lantare,
67
čiais pakilimas virš to kaip geistinus gaivalus” kurie tik
iš A. L. R.-K. Federacijos,
Marshall, Ill. — Hubert Vilniaus vadavimo darbas kuri Prof. M. Biržiškai da
buvo bėgyje pereito pusme gali būti' kliudytojais pen atsišaukus skrynios ir pra m., nušovė du žmones ir 11
dėjus lavonui atsiduoti, po kitų šūviais sužeidė, kilus C. Moor, mokytojas, nuteis Amerikoje 1932 metais pa- vė pasižadėjimą visus savo
čio.
kių metų planui, o labiausia licija
dalyką tuoj susekė
kivirčiams už medį jo su tas mirtim už nušovimą sa įvairėjo: šalia V. V. S-gos skyrius įpareigoti Vilniaus
Pittsburgho ir Youngs- Stalino valdymui.
kaimynu ūkininku. Senis vo žmonos, irgi mokytojos, literatūros platinimo prasi vadavimo darbą dirbti; bet
towno plieno išdirbystes de Sovietų carai pranešė sa
apsibarikadavo ir visus šau už tai kad ji perdaug išeidi- dėjo platinimas “Vilniaus Federacijos skyriai kodėl
rasi su gelžkelių linijomis vo pagelbininkams apie pri
33 ŽUVO AUDROJE
dė kas tik baudė prie jo at nėdavo ir visada namai bū Pasų” ir “Vilniaus ženklų”. tai praeitais metais Vil
už nupiginimą pervežimo siruošimą prie karo ii) apie
kainų, nes, sako, jeigu ne naujus patvarkymus grudų Vakarinėj Rumanijoj, 33 eiti. Pagaliau jis pats buvo davo apleisti, indai nemaz 1932 metais Vilniaus pa niaus vadavimo darbe ne
kaimiečiai, eidami per pū sušaudytas, jo namas pa goti. Abu jie buvo jauni, sų, ženklų ir • literatūros dalyvavo, o Chicaga tik pla
bus jokios pagalbos, jos ga rinkimo iš kaimiečių.
gas
į balsavimo vietas, už degtas nuo šūvių, ir tik taip biski pervirš 20 metų.
platinimas buvo pastebėtas toniškai teprisidėjo..
li greitu laiku perkelti savo Taipgi pranešė jog išme
pustytuose
keliuose pakly prie jo buvo galima prieiti.
sekančiose Lietuvių koloni Nesugebėjo taipgi susi
išdirbystes arti Detroito, tamas iš partijos Eismondo
ir
rasti
sušalę.
Vietomis
jose:
New Yorke, Brookly- tvarkyti ir tokios didžiulės
kuris yra automobilių cen tas, reikmenų koitiisaras, ir
Iš MEILĖS NUŽU ne (prie
“Vienybės” ir per kolonijos kaip Baltimore,
tras ir iš kur gauna daug Tolmachov, buvęs vidaus sniego privaryta iki 20 pė PABĖGO 29 ISPANAI SENIS
DĖ JAUNĄ MOTERĮ
dų
gilumo.
K.
Krušinską)
buvo pasiry
užsakymų.
reikalų komisaraj.
TREMTINIAI
Toledo, O. — Vienas 60 žę išplatinti 300 “Vilniaus Detroitas, Clevelandas.
New York. — Komunis Toliau, pareikšta perser
Tenka visgi tikėti kad
Portugalija. — metų senis, krautuvėje nu pasų” ir daug ženklelių.
tų suagituoti, 1,500 siuvėjų gėjimai ir pagrąsinimai By ISPANIJOS RIAUŠĖSE Iš Lisbonas,
skaitlinga
Federacija, taip
Ispanų Afrikos kolonijos, šovė savo pamylėtą moterį, Chicaga tam tikslui turi gi Baltimorės,
bedarbių surengė riaušes kovui, buvusiam premjerui,
Detroito ir ŽUVO APIE 50
už 1,800 mylitf Kelio, mažu 35 metų našlę, kuri jo mei lOOu v. pasų if'daug ženk Clevelando Lietuviai
prie' miesto bedarbių šelpi dabar pašto ir telegrafo ko
jau
laiveliu atbėgo į Portugali lės nepriėmė. Jiedu abu lelių ;
mo biuro. Policija pagaliau misarui, ir Tomskiui, nariui Madridas. — Prieš savai ją
bent
šiais
1933
metais
stos
29 Ispanai monarchistai, dirbo vienoje krautuvėje. Hartford, Conn., apsiėmė
centralinio ekzekutivio ko tę laiko prasidėjusiose riau
riaušininkus išvaikė.
aktivią Vilniaus vadavimo
tremtiniai
Ispanijos revo Senis penkiais šūviais mo išplatint 300 pasų su ženk įtalką,
šėse
Ispanijoje
užmušta
į
kai vėl minėsim “Vil
Morgantown, W. Va. — miteto. Jiems įsakyta kad 50 žmonių iš riaušininkų ir liucijos. Juroje išbuvo 14 terį nudėjęs, pabėgo. Poli leliais;
Kasykloj ištikus sprogimui turi griežčiau kovoti su so- iš valdžios pusės. Plačiai dienų. Jie buvo seniau ka cija jo griebėsi jieškoti. Su Philadelphia, Pa., pas ku-< niaus Dienas” (nuo Rugsė
jo 26 iki Spalių 9d.).
užmušta du darbininkai. Jų 'vietų priešais, arba patiems į darbą buvo paleista bom riumenės viršininkai, vienas rado nusinuodijusį.
nigą Ig. Zamblį 300 ir pas Smulkesnių žinių apie V.
panešti bausmę.
lavonai jau išimti.
Tvaranavičių 200;
Rykov ir Tomskis kalti bos, sprogdinta viešos įstai jų yra Ispanijos ištremto
V. S-gos skyrių darbavimąToledo, O. — Keliolika di nami
gos. Riaušės galiau numal karaliaus pusbrolis.
Boston, Mass. (“Darbi si pernai metais nėra gali
draugavime
su
EisSAKO,
MALDOS
DAUG
desnių išdirbysčių, daugiau montu ir kitais, kurie nori šinta.
Nėra abejonės kad Ispa
ninko” žinioje) 400 pasų; mybės dar patiekti spaudai,
PAGELBĖSIĄ
sia automobiliams reikme sukliudyti penkmetį....
Kariumenės ir policijos nijos valdžia reikalaus Por
New Britain, Conn. 200
nų, pereitą savaitę paėmė Be čia paminėtųjų, desėt- narių žuvusių šeimoms vy tugalijos pabėgėlius išduoti. Vatikanas, Sausio 14 d.— Binghamton, N. Y. 300 nes ne visi dar skyriai yra
pasiruošę išduoti savo me
Popiežius, savo sosto kam Newark, N. J.
1,606 darbininkus daugiau. kai kitų pačių aukščiausių riausybė paskyrė pašalpas.
96 tinę apyskaitą.
baryje priimdamas Švento Amsterdam, N. Y.
Dabar jose dirba 15,726. komunistų galvų, nors ge
300 Pradedant šiuos naujus
NORI GELBĖT NUO
jo Meto komitetą, laimin Woterbury, Conn.
Nuo Sausio 1 d. viso paim riausių kovotojų už darbi
500 1933 metus, Vilniaus vadaBANKRUTAVIMO
50 UŽMUŠTA HONDŪRO
damas jį, pasakė kad šio Rochester, N. Y.
ta i darbus 2,972.
200
ninkų reikalus, jaučia Sta
Washington.
—
Kongrese
davimo talkininkams-tenka
SUKILIME
“švento meto” maldos pa Westfield, Mass.
Ohio valstijoje šiuo laiku lino žiaurią ranką.
200 dar labiau pasirūpinti kaip
yra sumanymų sulaikyti darys žmonijai daug gero.
dirbtuvėse dirba 315,389 Pasirodo kad komunistų Hondūre, Centr. Ameri firmas nuo bankrutavimo,
Bridgeport, Conn.
300 sustiprinti savo veikimą,
darbininkai mažiau negu partijoje' eina smarki kova koj, sukilėlių susirėmime su kas pastarų 10 metų bėgiu Kaip žinoma, šymet yra Scranton, Pa.
300 kaip patraukti prie darbo
1900 metų sukaktuvės nuo
dirbo 1929 metais.
Pittsburgh, Pa.
500 indiferentij masę, kurie at
ir varžytinės, kurios bando valstijos kariumene, užmuš kreditoriams pridarė nuos Kristaus
mirties, taigi nuo Bayonne, N. J.
1929 metais įvairiose iš- ma užslėpti. Visi dabar ne ta 50 sukilėlių. Sukilėliai tolių net $7,000,000,000.
170 sikalbinėja tai krizių, tai
dirbystėse buvo 1,306,485 palankus Stalinui apkalti išvyti iš Danli miestelio ku Sutvarkius bankrutavimo Balandžio 2 d. prasidės tas Worcester, Mass.
100 nedarbu, tai dar kuom ten.
darbininkai, dabar dirba nų “penkmečio plano” truk rį valdė nuo Lapkričio mėn. įstatymą, daug bankrutuo “šventas metas”.
Terryville, Conn.
100 Ar Vilniui vaduoti akcijai
991,096.
dymu ir baudžiami.
jančiųjų galėtų išsigelbėt iš
Tai yra puikus buris dar Amerikoje sustiprinti rei
1923 metais Ohio valsti
IR FAŠISTAI “VALOSI” bininkų Vilniaus vadavimo kalingas V. V. S. skyrių at
tos
nelaimės
ir
tuomi
nežū

LENKAI
SUŠAUDĖ
TRIS
joje buvo 27,428 išdirbystų tiek daug turto tų kurie Roma. — Italijos fašistų lauke. Ne visoms išvardin stovi! suvažiavimas ar ne—•
ŠPIEGUS
tės; 1931 m. buvo 43,162 iš- PRIĖMĖ FILIPINŲ BILIŲ
duoda kreditan prieš ban- vyriausia vadovybė pašali toms kolonijoms vienodai klausimas turėtų būti iš
PRIEŠ PREZIDENTO
dirbystės.
Danzigas. — Lenkų uos krutijimą.
no iš vietų 5,000 skyrių va sekėsi. Del ko, nežinome. spręstas kiekvienoje koloni
VETO
Algų bendrai 1923 m. bu
to Gdynės vyriausybė suė
dų,
pastatant į jų vietas Bet, galime spėti, pasekmės joje.
Lietuvos Žmogus.
vo išmokėta $1,607,518,00. Washington. — Atstovų mė tris Lenkus, vienas jų
veiklesnius.
Mussolini
nori
prigulėjo
nuo
V.
V.
S-gos
VIS NESULAUKIA
1929 m. — $1,925,643,320. Butas 274 balsais prieš 94, buvo karininkas ir du civi
kad organizacijoje butų va skyrių darbštumo ir suma
MIRTIES
1931 m. — $1,221,257,000. išnaujo priėmė Filipinų sa liniai, už špiegavimą Vokie
dais
tik patys energingiau numo, nes, bendrai imant, AREŠTAVO 2,000 KOMU
Žymus sumažėjimas algų lų paliuosavimo bilių, kurį tijos naudai. Karo teismas Greensburg, Ind. — Tho
NISTŲ
si
ir
smarkiausi vyrai.
Vilniaus vadavimo akcija
1931 metų nuo 1929 metų Prezidentas Hoover buvo juos nusmerkė ir sušaudė. mas Shields, būdamas 80 m.
neturi rimtos opozicijos: vi Tokio. — Pastarų trijų
parodo kiek sumažėjo dar metęs.
(Jie gal buvo tik tokie amžiaus, pasidirbdino sau
si tam pritaria. Vilniaus
bėgiu Japonijoj po
bininkų pirkimo galybė.
Sausio 17 d. Filipinų pa prasikaltėliai kaip nesenai grabą, kad mirus kitiems KABINETŲ PERMAINOS vadavimo darbas yra gan mėnesių
licija
areštavo
2,000 komu
Vilniuje
Lenkų
sušaudytas
Atima darbą iš kalinių. liuosavimo bilių priėmė ir
Pereitą savaitę Europoje greit vienintelis laukas kur
nereiktų apie jį rūpintis.
nistų,
jų
tarpe
ir mokytų
jaunas
Lietuvis,
nekaltai
Suv. Valstijų . kariumenės Senatas 66 balsais prieš 26.
Bet jis dabar jau yra 100 įvyko dviejų šalių kabinetų sandarbininkauja visų par žmonių, kurie dalyvauja

įskųstas.)
viršininkai užsakė 68,000 Tokiu budu Filipinų salos
metų amžiaus ir vis nemir permainos: rezignavo Ru tijų ir įsitikinimų Lietuviai. munistiniame judėjime. ko
Po
porų vyriškų batų iš priva- atgauna savo nepriklauso
šta. Ir grabas jau tuoj su munijos ir Graikijos minisvisą Japoniją daryta užpuo
tiškų išdirbėjų. Pirmiau iš mybę. Tik reiks ilgai lauk AMERIKOS KINAI REN pus ....
terių kabinetai.
Philadelphia pirmoj
limai
ant komunistų.
dirbdavo kaliniai visus ka ti — net 12 metų'— iki Suv. KA PINIGUS KARUI
Rumunija pirmutinė su
vietoj
reivių avalus. Dabar žada Valstijos iš tų salų pasiša
darė naują kabinetą.
Iš visų kolonijų, PhiladelPRIEŠ JAPONUS
MIRĖ PO 35 DIENŲ
du trečdaliu užsakymų iš lins.
Graikijos premjero vietą phijos Lietuviams priguli Keturi užmušta. Burling
duoti šiaip išdirbėjams.
Filipinų salos yra 9,000 New Yorke, suvirš 1,000 Ashland, O. — Prieš mė gavo senas garsus diploma pirmenybės vainikas: jie tu ton, la. — Susimušus trau
Belgijoje sustreikavo 10,- mylių atstu nuo Amerikos, Kinų studentų, kurie čia at nesį laiko, tūlas Weygandt, tas Venizelos. Jis yra 68 ri net du V. V. S-gos sky kiniam, 4 žmonės užmušta
000 angliakasių ir 4,000 me guli Azijos vandenuose, ir važiavo mokytis, susirašė į 79 m., norėjo nusižudyti, jis metų amžiaus.
rius ; tautinės organizaci- ir 20 sužeista.
talo darbininkų prieš nau jų gyventojai yra Azijatai. organizaciją ir kelia fondą šautuvu paleido sau į galvą
s|
jus taksus.
Salos turi 13,000,000 žmo gelbėjimui savo tėvynės ko porą šūvių. Galvoj liko kul
voje
prieš
Japonus.
Surin

Kurių prenumerata už “Dirvą”
Genevoj, Šveicarijoj, at- nių. Amerika nenori kad kta ir pasiųsta $100,000 su- ka, ir net žaizda užgijo, bet
Filipinų
salas
pasigriebtų
jis buvo gyvas 35 dienas.
sibuna tarptautinė konfe
rencija aptarimui bedarbių Japonija, nes jos visai arti šelpimui kariaujančiųjų ka Sausio 15 d. mirė nuo nu
klausimo ir sutrumpinimo Japonijos. Todėl, per 12 me reivių ir pabėgėlių šeimų iš silpimo, nes sergant mažai
tegalėjo valgyt.
darbo iki 40 valandų Į sa tų prirengs salų gyventojus karo sričių.
Prašome nelaukiant paraginimų siųsti pinigus at
vaitę. Tam priešinasi Ka prie savistovio valdymosi.
nados, Prancūzijos ir Len
Mirė vyskupas. St. Jo Detroite pradėta gaminti
naujinimui, kad nereikėtų sulaikyti jums siunti
kijos darbdaviai.
Tokio. — Spėjama kad seph, Mo. — Čia rastas ne naujos rūšies orlaiviai kurie
nėjimo “Dirvos”. Padarykit tą šiandien, nelau
Konferencijoj nedalyvau Okhocko juroje nuskendo gyvas katedros zakristijoje galės skristi iki 375 mylių
kit rytojaus.
“Dirvos” Administracija. ,
ja Suv. Valstijii nei darbda Rusiškas laivas su pasažie- katalikų vyskupas Gilfillan, i valanda. Jie kaštuos apiel
vių nei darbininkų atstovai. riais ir prigėrė 200 žmonių. 62 m. amžiaus.
$15,000. -

DARBAI

DIRVA

KORESPONDENCIJOS

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
YRA DALIS SOVIETŲ ORDENO
Pradedant Naujus Metus.

BALTIMORE, MD.

Sausio 20, 1933

ralystę ir ištyrimus apie že
mę. Kopernikas buvo tų
laikų
didžiausias astrono
Praėjusiais metais Šv. Al
Ar
pątėmijo
“
Dirvos
”
re

nis
ordenas
yra
vien
komu

mas, ir dar ir šiandien as
nežinomi vyrai susitiko gat fonso Lietuvių parapijos
tronomijos mokslas remiasi
vėj John Hermaną, paprašė choras kas antrą ketvirta dakcija ir ar atsiliepė tin nistų partijos finansavimui
kamai į svarbų pareiškimą įstaiga; iš to išeina kad tos
duoti
jiem
penkis
centus.
ant Koperniko padėtų pa- '
dienį
turėjo
radio
prograNAUJI METAI TEĮVYK Jis nedavė ar negalėjo duo
komunistų spaudoje apie pat pareigos tenka ir Liet.
mus.
Nors
choras
ir
ne
vi
matų.
DO LIETUVIŲ PA
ti, už ką užpuolikai perpjo sai jaunas ir turi gerų bal vadinamą Lietuvių Darbi Darb. Susivienijimui....
Antgalo dar prašyčiau .
MINKLĄ!
vė jam gerklę ir pabėgo. Jis sų, tačiau kaž kodėl per ra ninkų Susivienijimą? Štai Aišku kad ir A. P. L. A.,
pasakyti kokia mirčia Ko
Lietuvių Kambaris, ką tavo nuvežtas ligonbutin. dio visuomet pasirodo silp raudonoje spaudoje edito- kai susijungs su L. D. Su
pernikas mirė. Atsiprašau,
bus įrengtas Pittsburgho
nokas, nepatraukiantis prie riale atkartojamai pasaky sivienijimu tai tikrenybėje
gal
gerb. Spragilas pats jo
Universitete, bus tai nau
klausymo. Blogiausia tai ta jog Lietuvių Darbininkų susijungs su minėta Žydui
šermenyse
nebuvai ale kai
jas, nepaprastas paminklas,
Susivienijimas
yra
dalis
partijos organizacija ir bus
to Lietuviško dainų ir
visokias
knygas
vertelio j i
tai musų apšvietos-kulturos LONDONAS, Anglija kad
Tarptautinio
Darbi
ninku
didumoje
naudojama
viso

muzikos pusvalandžio dide
paminklas.
Ordeno
....
kių
partijinių
skymų
finan

gal
kur
esi
apie
tai
skaitęs.
lę dalį Kun. Mcndelis su
Gruodžio
4
d.
Lietuviai
Taigi,
aišku
kad
jau
Lie

savimui.
Mat,
vieni
sako
kad
Ko
Visi Lietuviai šiais nau
naudoja garsinimui visokių
jais 1933 metais privalo pa savo klubo salėje skaitlin biznio pramogų, kurios visai tuvių Darb. Susivienijimo Vertėtų kad visi laikraš
pernikas miręs netikėtai, ki
sisakyt sau naują rezoliuci gai susirinkę minėjo 100 ne vietoje garsinti. Tas la kaipo savistovės organiza čiai atkreiptų į tą atvirą
ti sako kad įpuolęs į despe
ją, būtent šiaip: “Lietuvių metų Lietuvių spaudos su biausia ir atstūmė klausy cijos nėra; yra tai tik dalis raudonosios spaudos parei UŽDARYTA GROMATA raciją del popiežiaus išduo
Kambario Fondas šiais me kaktuves, tačiau buvo kar tojus nuo klausymo. Ir iš- Žydų organizacijos, kuri škimą Lietuvių dėmesį, nes GERB. SPRAGILUI APIE to prieš jį nuosprendžio ga
GERB. KOPERNIKĄ
tais turi būti pripildytas. iu suruošta ir spaudos tei tikro, kas gi nori klausyti vadinama dideliu vardu — daugelis yra minėtų dviejų
vęs dvokulį, nupuolęs nuo
Visi penki tūkstančiai turi smas. Vietos klebonas Kun. pamokslų apie pampuškas, Tarptautinis Darbi ninku organizacijų nariais, tikė Gerb. Spragile: Pradėjus balkono ir užsimušęs. Tre
VI. Mažonis, P. Bulaitis, J. kepures, oisterius, kiaulių Ordenas. O juk visi vadi damiesi turį savo Lietuviš
pilnai į jį suplaukti.”
šiuos 1933 metus, sudūmo
Priedai prie šios rezoliu Lingis labai atakavo ne ku uodegas ir dar iškoliojimą nami “sąmoningi” darbinin kas susišelpimo organizaci jau pasiklausti ir teiksitės ti sako kad popiežiaus pa
liepimu buvo ant laužo su
Skaitytojas S. B. J.
cijos patys eina: 1) planai nigų leidžiamus laikraščius klausytojų ‘sugyvulėjusiais’ kai žino kad tas tarptauti jas.
man
išvirožyti
apie
Nikair
tik
piršo
skaityti
katali

Lietuvių kambario papuoši
ir tt. Tokis kunigo elgęsis HARTFORD, CONN. moksliško atžvilgio. Tai bus lojų Koperniką. Kaip tam degintas.
kiškus
laikraščius,
daugiau

Pasitikėdamas kad gerb.
mui šymet turi būti pada
visai nusmukdė Lietuvišką
sta
tankiai
kalbiesi
su
gerb.
pirmas
sykis
kad
tokia
ke

sia
puolė
“
Dienos
Naujie

Spragilas
užganapadarysite
ryti; 2) modeliai, ornamenradio programą, ir ne tik Svarbus Kolegijas ir Profe
tacijos sulyg tais planais nas” iš Kauno, kaipo čia Lietuviai bet ir svetimtau sionalų Sąjungos metinis lionė apims Lietuvą. Pana Petru, paklauskite jo apie šitą mano ciekavastį ir duo
šus “tours” jau senai apima gerb. Koperniką, argi jis iš- sit teisingą atsakymą, pa
turi būti šymet pradėti dir žymiai Lietuvių tarpe pra čiai interesuoją Lietuviško
susirinkimas
visą Europą, bet iki šiolei tikrųjų nesiranda dangaus silieku su pasikloniojimais
bti geriausių 'dailininkų-me- siplatinusias, ir kitus.
mis dainomis, turi klausy
“Dienos Naujienų” ir ki ti ilgas jiems nesupranta Pirmas metinis susirinki niekas neįsidrąsino vado karalystėj, kur jį vienas ir su pagarba
nininkų Lietuvoje.
Gal tarp jų bus konkur tų spausdinių pusę rimtai mas kalbas, ko kitų tautų mas Lietuvių Kolegijos ir vauti čielą grupę tokiu bu popiežius užsispyrė neįleis
“Dirvos” Skaitytojas.
Profesionalų Sąjungos Con- dri po Lietuvą. Galima bus ti. Jeigu taip tai man la
sas, ar kitaip kaip bus su palaikė J. Sleznikas ir J. programuose visai nėra.
užmegsti
ryšius
su
_
studen

neetieute
atsibuvo
Sausio
8
tvarkyta. Tas priklausys Kalinauskas. Sleznikas iš Toks perdidelis kunigo
bai butų gaila kad toks ge Gerb. Spragilo atsakymas.
nuo Lietuvos meno mokyk seno numerio “Šaltinio” pa visur kišimasis su savo ne d., 11 Madison st., Hartford, tų grupėmis Lietuvoje ir to ras žmogus, už mažą pasi Kur dabar gerb. Koperni
lų, arba paties Lietuvos skaitė kai kuriuos straips tinkamomis kalbomis pada namuose p-lčs Suzanos Mar- kiu budu dar tolyn varyti priešinimą popiežiui, butų kas randasi turėsiu pasi
musų organizacijos tikslą—
nius , nurodydamas “Šalti ro daug žalos musų tautai. kuniutės.
Universiteto.
klaust gerb. Petro, ba iki
nio” neturiningumą, esą ja Geistina kad šiais metais Išduota atskaitęs ir ra sujungti atimesniai studen buvęs pasiųstas kur kitus šiol
Pinigų rinkimo budai
dar apie tai visai nesio
ne
į
dangų.
tus
Amerikoj
ir
Lietuvoj.
Yra daug draugijų, kuo ne rašoma apie koki kuni tas butų pataisyta ir kuni portai valdybos narių, pa
teiravau.
Paimta
vietos
del
50
kelei

Podraug išvirožykit man
pų, klubų, moterų ratelių, gą, zakristijoną, ir tt., o iš gėlis su savo bizniais netu sirodė jog organizacija ge
visuomenės gyvenimo kaip rėtų kištis į choro radio rai stovi finansiniai. Prisi vių ant laivo Aquitania del kaip išėjo tos diskusijos Apie gerb. Koperniko že
vaizbos butų.
dėjo šeši nauji nariai, ir or Liepos 6 d. Organizacija šį tarp popiežiaus ir Koperni mišką gyvenimą papasako
Kiekviena draugija, kuo ir nieko, o “Dienos Naujie programus.
pa, vyrų ar moterų klubas nos”, sako, esančios pilnos Lietuvių Amerikos Atle ganizacija auga nuopelnais planą užgyrė ir bandys kuo- ko už šią žemę ant kurios siu kitame num., nes šiame
daugiausia savo narių gau
ir kiekvienas vaizdos butas žinių ir straipsnių.
tų Klubas, kuris susideda ir upu.
mes vaikščiojame: ar ji iš num. gerb. Redaktorius ne
ti
važiuoti.
Raportas
Rankdarbių
Pa

gali parengti balių, vakarie Po to P. Bulaitis paėmė didumoj iš čia gimusio ir
tiktųjų yra kaip blynas ar duoda man vietos, sako bus
nę ar bankietą, koncertą, tą patį “Šaltinį” ir sako, augusio jaunimo, sulaukė rodos pirmininkės p-lės Bal Taipgi taikoma kad iš šios rundina kaip arbūzas. Ku perdaug tavo vieno prira
ar šiaip ką, paskiriant pel xaip gi nieko nėra jame: naujų metų su šauniu ba sytės parodė-kiek gero šiai kelionės galima butų apra ris iš jų buvo klaidingas: šyta ir perdaug tau garbės
ną Lietuvių Kambariui. Ga /ra visko, kunigų darbuotė, lium, kuris atsibuvo Lietu organizacijai ir Lietuvių šyti Lietuva del National ar popiežius ar Koperni bus.
li padaryti laimėjimus tam įpie ūkę, ir tt. Išgyrė “Šal vių salėje. Svečių Puvo gra vardui suteikė panašus su Geographic Magazine, su
Jeigu kiti gerb. skaityto
kas?
rengimas. Pirmą sykį Lie paveikslais.
tikslui. Gali aukauti iš sa tinį” kaipo rimčiausią ir tu- žus buris.
jai
ko manęs paklaust .
Buvo
pakelta
klausimas
vo iždo.
riningįąusį iš katalikiškų Pašalpinės draugijos per tuvių grupė save pasistatė Lietuviško Kambario Pitts Prie to dar klausiu gerb. apienorit
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ar dangiškus
ant
tų
pačių
pagrindų
kaip
Spragilo kodėl katalikų baž
Šie budai ne tik lengvi . savaitraščių, o “D. Naujie eitą gruodžio mėnesį per
burgho
Universitete
ir
iš

dalykus,
tik
parašykit
man
Amerikonų
kultūros
orga

bet ir geri tuo žvilgsniu kad nos”, sakė, nors atvirai ne rinko savo valdybas is su
nyčia neįrašė Koperniką į
reikšta
noras
šiam
darbui
laišką..
Bet
klauskit
tinka

nizacijos,
nes
4iuveikė
autodarbas bus atliekamas Visų rašančios, bet iš pasalų ti sausio mėnesio susirinki
Žyvatą Šventųjų ir nieka
pagelbėti,
bet
turės
laukti
ritetiškai
suplanuotą
moks

mų
ir.
reikalingų
klausimų,
bendrai, darbas ' bus tikrai kėjimą griaujančios. Ragi mais naujos valdybos užima
šokiai atsibus ir tuomet da ir niekur jo nepamina- o ne kokių durnų. Aš vi
visuomeniškas.
no katalikus skaityti ■ tiktai savo vietas. Vienoj iš tur linį nuoveikį. Taipgi buvo kol
vėl jį paimti svarstymui, su voja, nors jis buvo kunigas- siems paaiškinsiu ir papa
Gali taip pat parinkti au katalikiškus laikraščius.
tingiausių pašalpinių drau paminėta jog nekurie daik radimui
būdų kaip paremti. vienuolis. Mano supratimu sakosiu ką kaip žinau. Iš
kų iš savo narių ir kitų Toliau kalbėjo gana rim gijų, D. L. K. Keistučio, ku tai, kaip tai lentos su išra
žmonių ir pasiųsti į Liet. tai J. Kalinauskas, kuris iš- rios kapitalas siekia suvirš šais anie gintarą, apie Lie Po apsvarstymo reikalų, tai pasielgta labai neteisin to bus jums nauda, o man
nauja valdyba. Pir gai. Jeigu tie kurie nieko
Kambario Fondą. Kiekvie rodinėjo kad “D. Naujie MG,000, šiais metais valdy- tuvių kalbą, ir mapos, taip rinkta
mininku
išrinkta Albertas gero pasauliui nepadarė bus daugiau darbo po viso-,
gi
ir
modelis
ūkės,
J.
Šilke
nas Lietuvis, gyvuojantis nos” ir “Diena” yra įvairus jon ineina šie: P. P. Jaras
Pilvelis
;
vice-pirmin. vien vien tik vaikščiojo maišais kias knygas knistis ir jums
ne tik sau, gali ir privalo ir bepartiviški laikraščiai — pirm.; J. Šilauskis — vi- padaras, buvo išstatyti Clebalsiai
užgirtas
Vincas Eu- galvas apsimovę, arba kiti reikalingų informacijų su
aukaut; gali tiesiog pasiųs ir ragino visus skaityti tuos ce-pirm.; J. Minkevičius — velande, per ponią Karpa- daco (buvęs pirm.);
sek vėl, tingėdami dirbti tik po rasti. Tada gal mažiau už
ti savo auką į Fondą. Kiek laikraščius. J. Kalinauskas turto rašt.; J. Kiškis — iž vičienę. Ponios Stanislovai- retorius vienbalsiai išrink
vienas asmuo ir kiekviena labai išgyrė ir Amerikos dininkas; K. Baltrušaitis — tienės Angliškas straipsnis ta p-lė Ona Balsytė, kuri girias vaikščiodami uogas siimsiu politika.
grupė, atsiuntus auką, gaus “Dirvą” kaipo rimtą beša- užrašų rašt.; F. Brazauskas apie Lietuvių rankdarbius taip gabiai suplanavo paro ir grybus rinkdami maiti Paskaitykit kitame num.
nuo Lietuviško Kambario ’išką laikraštį, sako kad jis — maršalka. Iždo globėjai: taipgi buvo inkorporuotas dą. Iždininku vėl užgirtas nosi, ir pateko į dangaus apie gerb. Koperniką.
Fondo Komiteto kvitą, o “Dirvą” skaitęs per kelis Adv. N. Rastenis, M. Rada- laikraštėlyje “The Interna Dr.
J. Stanislovaitis. Taip karalystę ii- jų vardai įra J. ŽEMANTAUSKAS
paskui bus paskelbta visuo metus.
vičius, M. Akelaitis ir J. Ge tional News”, kuris buvo gi išrinkta
du valdybos na šyti į Žyvatą Šventųjų, tai
organu tos Clevelando tarp
Viešas Notai'as
Kun. V. Mažonis protar ležėlė.
se Lietuvių laikraščiuose.
Nikalojus
Kopernikas
turė

riai,
kurie
gali
užimti
vietą
tautinės
parodos.
Čekius ir money orderius piais smarkiai agitavo už Antra, kuri yra didžiau
“Dirvą”, “Vienybę” ii
bent valdybos nario kuris jo gauti pirmą vietą dan Užrašo
kitus tautinius laikraščius.
rašykite vardu: Lithuanian katalikišką spaudą.
sia narių skaičium, D. L. P-lė Tareiliutė perskaitė nepribus
j susirinkimą. Tas gaus karalystėje už savo
130 CONGRESS AVE.
Memorial Room Fund, siųs Pagaliaus tapo uždraus K. Mindaugo dr-ja (jos tur laišką nuo Lietuvos Minis- vietas užėmė
p-lė Elena Ta atradimus apie dangaus ka
WATERBURY, CONN
kite sekretoriui: W. Zamb- ta katalikiškose įstaigose tas siekia virš $30,000) šiais terio Washingtone, p. B. K. reiliutė ir Keistutis
Balčiū
lauskas, 31 Minooka street. platint “Dienos Naujienas”, metais j valdybą išrinko: J. Balučio, kuriame jis prašo nas, abu vaistininkai.
Iš
Pittsburgh, Pa.
tik nenurodė kokiose įstai Alyta — pirm.; J. Kalinau kad musų klubas aprašytų
rinkta
dvi
pastovios
komi
Tai stokim į darbą. Au- gose, nes jų čia kaip ir nė skas — vice-pirm.; V. Lu detaliai visą parodą ir būdą sijos: rengimų komisija su
kaukim sulyg išgalės; ska- ra, išskyrus klubą.
koševičius — turtų rašt.; veikimo, idant galėtų būti sidedanti iš panelių Selma
tinkim kitus aukauti. Yra Žmonės tik juokėsi iš to J. Milunaitis — ižd.; M. Lu pasekama planas kuriuomi
ir Ona Danus iš
tai garbė būti agitatorium kio spaudos “teismo”. Apie koševičius — užrašų rašt.; galėtų naudotis ir kitos Masiliūnas
New
Haven,
ir p-lės Suza
grupės. Nutarta šį prašy
del šito gražaus dalyko, pačias spaudos sukaktuves A. Dumša — maršalka.
nos
Markuniutės
iš Hart
kaip ir nieko. Kalnavertis. Šiom draugijom, kaipo mą išpildyti.
musų paminklo.
ford.
Į
spaudos
komisiją
Spaudos Komisija. B.
didžiausiom ir turtingiau Taipgi nutarta ir vėl at inėjo p. K. Stanislovaitienė
VAŽIUOSIT LIETUVON?— siom, linkiu šiais metais kartoti dovaną neturtingam
į “Dirvos” Agentūrą augti ir bujoti kaip narių studentui Kauno universi ir Malvina Ažunariutė, abi
Už penkis centus perpjo kreipkitės
Prirašykit apačioje paliktose linijose vardus ir aiš
tete — tai yra duoti vienų iš Waterburio.
vė gerklę. Vakaro laiku du informacijų ir laivakorčių.
skaičium taip ir turtu.
Naujai
prisirašiusieji
na

kius
antrašus savo pažystamų ir draugų kurie dar ne
metų
stipendiją.
Šitie
pini

Narys.
gai bus surinkti šokių va riai: Malvina Ažunariutė,
skaito “Dirvos”. Mes pasiųsime jiems “Dirvą” pamaty
Pastaba Skaitytojams karėlyje kuris rengiamas Charles Balčiūnas, Suzana
mui ir susipažinimui. Kurie nenorit suplėšyti savo laik
Vasario 11 d. New Havene. Markūnas, Selma Masiliū
Kuomet negaunat kurio
raščio, galit antrašus prisiųsti surašę ant atskiro poKATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT
Prašom publikos remti šį nas Elzbieta Pūkas, ir Jo
“Dirvos” numerio tai pra
pieros lakšto. Prašom paskubinti.
Zemens
(Žemantauskas,
nas
šydami Administracijos jį
parengimą.
JONAS KERDIEJUS, i52B^T%T^sAsY
SLA.
veikėjo
J.
Žemantausprisiųsti nerašykit “nega
Dr. J. Stanislovaitis pa
vau pereito numerio”, bet
darė
įnešimą kaslink stu ko sūnūs, kuris baigia den^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
parašykit: “Negavau nr. 2
dentų grupės ekskursijos į tisterijos mokslą šį metą)
arba 10, arba 31”. Tada
K. Stanislovaitienė.
I
Lietuvą šią ateinančią va
greitu laiku tikrai gausit
tą numerį kurio neturit.
sarą. Jis turi padaręs pla
f
LIETUVIŲ AMERIKOJE
“Dirvos” Admin.
ną kuriuom bus galima ap ŪKININKAI VĖL PASI
7 lankyti
RYŽĘ KOVOTI
Londoną, Klaipėdą
Ę
Didžiausia Lietuvių Organizacija
Nustojo 20 Svarų
Palangą,
Nidą,
Šiaulius
Iowa valstijos ūkininkai,
Riebumo į 4 Savaites Kauną, gražiuosius ežerus kurie
| 307 W. 30 Street
New York, N. Y. |
pereitą rudenį strei
Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., ir kitas svarbias vietas iš kavo prieš ūkio produktų
= S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, = ašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
istoriško atžvilgio. Po to. kainų žemumą, dabar vėl
Kolonijose.
= včriau 170 svarų iki panaudojau
ieną rlėžę Kruschen Salts tik 4 sa- gryžtant galima praleisti po atkreipė į save šalies domę
aitčs atcal. Dabar svečiu 150 sv.
Turtas: $1,404,038.14
'aįpąi turiu daugiau energijos ir keletą dieną Berline, Pary pasiskelbdami jog kovos su
teturiu alkanų jausmų.“
žiuje. Kas tik nori gali va atėmėjais jų ukiu už taksus
—
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $690, ir $1,000. ™
Riebus žmonės turėtų gerti šauk
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $'2.00.
Z. tuką Kruschen Salts stikle karšto žiuoti, ar priguli prie stu ir skolų mokestis.
zandens rytais prieš pusryčius—jos dentų organizacijos ar ne,
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos IiŪkininkai sunkiai palies
—
kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis ™ ’ra SAUGUS, nekenksmingas' būdas ir jei kas nenorės aplink vi ti produktų pigumo kokio
= nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A.
Prie šios or- z mmažinti savo svori kaip patyrė
są Lietuvą važinėti gali at nebuvo per 80 metų, prara
= ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų E ūksiančiai vyrų ir moterų.
Gaukit bonką Kruschen Salts iš skirai
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir E
aplankyti gimines, do savo ukes ir liko be nie
E mergaites prie Susivienijimo.
E •aistinėš bile kur Amerikoje (išteks
l savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei bet kelionė yra suplanuota ko. Kiti nenorėdami to su
E
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu z .a bonka nepertikrins jus kad tai
= antrašu arba i vietinių kuopų valdybas.
z yra SAUGUS ir tikras būdas nusto su tikslu stidijuoti Lietuvą laukti nusprendė kovoti su
“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
iš kultūriško, istoriško ir savo pražūtimi.
į
FiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr ti riebumo—pinigai bus grąžinti.
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LITHUANIANS IN AMERICA
By Anthony Stelmok.

Rašo P. Jurgėla (Jurgelevičius).
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In more reflective moments, nians lack unity. The Lith
Apie dabartinę depresiją visi
uanian Alliance in America is
tarptautinės politikos arenoje, kalba-rašo įvairiausius išvedžio one. cannot help wondering a(Tąsa iš pereito num.)
a
system which illustrates the
Ekonomistai
prirašo boi.it the future of Lithuanians
pašalintas komunizmo ir Lenkų jimus.
city-state
government of the
,špaltų
špaltas
visokių
teorijų,
in America. Will they succeed
sukilimo pavojus Lietuvos vi
VISKAS IŠĖJO Į GERĄ
Greeks
in
pre-historic days;
gražiausių
pasakų
kaip
galima
Jei 1926 m. Gruodžio 17-tos duje. Sutvarkyta policija, ka butų prašalinti tą nelemtą pa in ever preserving the tradi that is, each city is a complete
tions and the customs they unit which is more concerned
naktį Lietuvos kariumenė pa riumenė, šaulių Sąjunga, ir vi dėtį.
darė blogą ir “neteisėtą” žygį sas kraštas rimtai parengtas
Visi kurie rašo tm‘i gerus brought with them from the about its own immediate af
tai tauta gali smerkti tuos 25,- atsigynimui nuo priešų puoli norus, bet ne visos tos teorijos Mother country, or will they fairs than about any crisis
000 vyrų kurie įvykdė pervers mo. Tas ypatingai svarbu jau kuriomis Amerikos gyventojai become just another ingredient which might arise for the
mą. Tačiau tauta musų ka- nai musų valstybei. Sunormuo- buvo ir yra vaišinami turi rim of the great American Melting- state as a whole. In the case
riumenės už tai nesmerkė, bet ti Lietuvos Lenkų, Vokiečių ir tus pagrindus. Labai daug tų Pot ?
of The Alliance, the individual
pareiškė jai savo padėką ir pa žydų perdideli troškimai. Pra gražių išvedžiojimų yra ne kas
.Doubtlessly such a query im chapters are worried more agarbą. Be to, tą perversmą rė dėta planingai tvarkyti žemes kita kaip tik vaikams pasakos. mediately arouses countless ar bout their own business than
mė (aktivial) šaulių Sąjunga ūkis ir kitos sritys. Lietuviai
(Amerikoje šiandien yra apie guments which may claim that about the major issues that
(kurioje susitelkė kelios dešim ėmė domėtis platesniu bizniu. 15,000,000 bedarbių ir apie tiek never will Lithuanian charac the governing body attempts
tys tūkstančių Lietuvos sūnų), Ėmė didėti ir plisti Lietuvos kurie dirbdami nei pragyveni teristics be obliterated. On the to make felt. A few large
apie 1000 studentų (tautininkų gaminių eksportas, kuris la mą neužsidirba. Vadinasi, yra other hand, it .may be argued chapters, more organized poli
ir ateitininkų). O patį perver biausia sustiprino kraštą eko
didelė ‘armija bedarbių, o to that in time, all Lithuanian tically, manage to put their own
smą legalizavo savo pritarimu nomiškai. Lietuva geros fi kiame skaičiuje bedarbių, del marks will be eliminated as the candidates in the governing of
tautiškoji visuomenė, katalikų nansų politikos dėka išvengia skurdo plečiasi ligos, ypač ma United States become a com fices, and as a result reap all
ir kitų tikybų dvasininkai, vh deficitų ir reguliariai moka sa žų kūdikių eilėse, kurie negali paratively pure American race the more material benefits
sos valdžios įstaigos ir paga vo skolas kitoms valstybėms, ma gana ir tinkamo maisto nei formed out of a conglamora- which result from political ties.
liau pats seimas. Toliau, nei šalyje įvesta privalomas pra
medikalio patarnavimo. Tokio tion ■ of all the races of the Examples of such facts are not
viena valstybė nenutraukė san- džios mokslas; švietimas smar
se
aplinkybėse auga nemaža world. Irregardless of present only numerable but much too
tikių su Lietuva po to perver kiai plinta ir kelia kultiną il
jaunuolių,
kurios sveikatos pa day arguments and predictions, frequent, but why make a sit
smo. Litas nenusmuko, bet gai vergavusioje musų tautoje,
dėtis,
gali
atsiliepti ant visos the future will be as it will be, uation more miserable by ((not
dar pakilo aukščiau savo “rė kuriai teko išeiti ilgas ir sun
but a little reflection, when one ing them? Others have been
šalies padėties.
mėjo” (dolario). Tai kokia čia kus Kalvarijos kelias kol lais
Nėra reikalo mums kalbėti considers the numerous stri trying for years to eliminate
revoliucija jei tiktai keletas vės susilaukė.
fes, the invariable competitive factional politicalism in The
Liko pataisyta senoji Lietu kokių blogybių suteikia ši ne
valdininkų (ministerių) buvo
clashes,
the altogether unnec- Alliance but have failed because
lemta depresija ir kiek žmonių
paraginti atsistatydinti ir nie vos Konstitucija, kuri buvo ak
cessary stubborness so charac of lack of organization.
del
jos
neteko
ir
neteks
save
kas daugiau visame krašte ne lai ir neapgalvotai nurašyta iš
It can be said that all types
namelių, savo sutaupytų centų. teristic of, the Lithuanian, and
nukentėjo? Argi tai revoliuci vienos Vakarų Europos valsty
the countless other attempts of of peoples have, in varying de
Daugybė
žmonių
kurie
sulaukė
ja jei įvykdant perversmą ne bės konstitucijos: ’ Dabartinė
senatvės, pasijuto praradę vi the 'Lithuanian-American to grees, the same complexes of
buvo nei vieno kraujo lašo iš Konstitucija pabrėžia kad Lie
sus
savo uždirbtus centus. Li have himself taken , seriously, jealousy and stubborness which
lieta ir nei kartą nebuvo iššau tuvos sostinė yra Vilnius. Ji
ko
be
sveikatos, ir būdami per impresses a faint sense, of futil so hamper any unified accom
ta, o netikę ministerial buvo taip pat davė Lietuvos piliečio,
ity which grows as reflection plishment.
Stubborness, the
teises visiems bent’ kurio Ame 50 metų amžiaus, daugybė ne
vis kelias dienas suimti?
turi progos gauti geresnį dar is linked to observation and ex main complex, found in the
rikos
krašto
piliečiams
Lietu

Europos laikraščiai vadino tą
perience.
Lithuanian, and commonly re
bą.
:
perversmą klasikine revoliuci viams, ko Amerikos Lietuviai
The
one
thing
which,
the
ferred to as sheer “bone-headNemaža yra tokių kurie iš
ja. Ištikrųjų, ir patys Lietu taip labai ir senai troško. Ji
Lithuanians
in
America
lack,
is
edness
”, seems to exert its un
dirbo
prie
vieno
darbo
po
30
ir
viai džiaugėsi kad netikus kraš reikalauja didesnio išsilavini
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to valdymo politika buvo taip mo (mokslo) iš busimo seimo
fact
that
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de

lengvai be jokių aukų pakeista. narių, į kurių tarpą neįleis ne
balanced
unity
is
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essential
straightforward,
unified action
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jie
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Už tat padėka pridera perver subrendėlių iki 30 metų am
to
make
any
effort
truly
suc

is
imperative.
Jealousy
is a
iš
darbo
ir
jiems
sugryžti
prie
smo organizatoriams už vyku žiaus. Taip pat jų skaičių su
cessful
and
genuinely
repres

comrade
in
arms.
senojo
savo
darbo
arba
gaut!
sio plano sudarymą ir kariume- mažino: Padidino rinkėjų (bal
entative of Lithuanian-Ameri
No matter how good a new
nei už pasiryžimą ir vieningą, suotojų) amžių iki 24 metų. pensiją jau nėra progos.
can
activity and ability in fields principle may be, if the Lith
Sulyg
sistemos
,
apdraudos
Respublikos
Prezidentas
renka

sutartinį, bendrą darbą. Tas
of art as well as in fields of uanian cannot see it, or practice
darbas buvo tikrai gražiai ir mas septyniems metams. Ki kompanijos verčia fabrikantus business, and government.
it in his own individual way, he
pavyzdingai atliktas.
Kariu- tame kame Konstitucija ne imti. į darbus tik jaunus vyrus
Stubborness
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refuse to see it any other
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sveikus.
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life.
When
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daugiau.
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gumą. Ta “operacija” buvo ne- ti, kada sąlygos leis, t. y.: su
coupled with a lack of unity,
It is true that there are many
išvengtina. Niekas jai nesiprie šaukti kitais dėsniais renkamą gi didumoj valstijų įstatymai
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Į
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kraujo nesuteptas. Tačiau per
uine representation of Lithua- nian-American who is gradual
versmo organizatoriai vis dėlto tijų atstovai (kaip seniau bu senų darbininkų dirba fabrike
nian-Americans, arises.
ly making his influence felt
tikėjosi sutikti nors šiokį-tokį vo), bet atskiri asmenys (kaip tuo brangiau atsieina kompa
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būdavo išrenkami (daugiausia)
DIDELĖ
States.
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say,
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be
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Virš
įvardintos
ir
neminėtos
Perversmo reikšmė yra bega Kauniečiai politikieriai, partijų
aplinkybės jau sudaro tam tik is an example which reputes ture of today, and will be what
pastatytieji
kandidatai.
Taigi,
lo didelė Lietuvos valstybei.
rų klinčių kurios labai neprie the statement that Lithua it will Ge.
Gruodžio 17 d. įvykis nukreipė belieka tik ši Konstitucija ga
lankiai atsiliepia j Amerikos
Lietuvos krašto gyvenimą kita lutinai įvykdyti, t. y. duoti
gyvenimą.
(Bus daugiau.)
THINGS THAT NEVER HAPPEN
kraštui
seimą.
Bet
—
deja
—
vaga. Kraštas po to labai žy
kai
kurios
partijos
dar
vis
ne

miai sustiprėjo ekonomiškai,
Dykai 7 Dienų Ban
kariškai ir tautiškai. Pagyvė sutaria ir nesutinka su naujo
dymas Kenčiantiems
jo Lietuvių kova del Vilniaus mis reformomis.
šiaip
ar
taip,
betgi
šeši
me

atgavimo ir pats Vilniaus klau
nuo Reumatizmo
simas padarytas aktualesniu tai po 1926 m. Gruodžio 17-tos
ijei jus kenčiat nuo
atnešė Lietuvai daug naudos.
reumatizmo, jus ga
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lit gaut Rose RheuIr Amerikos
ma Tabs, įrodytų ir
Lietuviai, aplankydami senąją
CHICAGOS
išbandytą gyduolę
Dykai 7 dienų Ban
savo Tėvynę, mato visur dide
Profesionalai ir
dymui. ši paprasta
lę pažangą (progresą), tvarką
namine gyduolė pa
Biznieriai
gelbėjo šimtams.
ir valstybės saugumą.
Nesiųskit pinigų —
Tat visi mes galime su pasi
SKELBK1TES
Į
tik savo vardą ir
adresą ant žemiau
"Dirvoje” ir
= ryžimu tarti: kas bus kas ne
esančio kupono.
bus,
bet
Lietuva
jau
nežus!
= Liaudies Tribūnoje’ =
Dykai del skaitytoju. Išbandykit šią
(Galas)
gyduolę patys NEMOKAMU BAN
EF.1IIIIIIHII1I i iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiini m iiii^

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesį
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų me
nes:! rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais* ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I
Lietuvųų metams $3.00.
Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street
Redaktorius-Leidėjas:

Komp.

A.

Chicago, Ill.
Vanagaitis.

*rr-r>‘rr#*x*rr**'r*****************************************<*<♦*****#*

DYMU. Išpildykit kuponą ir prisiųskit jį greit, pirm išsibaigimo. šio
duodamo pasiūlymo.

Rose Rheuma Tab Co. (Dept. X3)
3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill.
Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų
daugiau.
Vardas __________ ________________ _

Adresas __________________ _________

Miestas_______________

Valst______

| Chicagos Lietuvių
žinios
Į

Kama metams tik Du Dolariais. Už tuos du dolariu gausite du
laikraščiu, kurie suteiks jums daug žinių ne tik apie Amerikos
Lietuvių gyvenimą, bet ir apie Lietuvos miestus, kaimus, jūsų
gimtinį kampelį, bei žinias iš viso pasaulio.

g
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SOCIALISTAI NIEKI MELROSE PARK, ILL.
NA KOM. VANA
DIDELĖS PRAKALBOS
VAIČIŪNO SALĖJE
GAITI
Chicagoj nuo senų laikų so
cialistai drumstė Lietuvių kul
tūrinį darbą. Atsiradus komu
nistams, jų jiegos nupuolė, liko
generolai be armijos. Tie liku
čiai ir po šiai dienai užsiima išgamiškais darbais.
Iki gerb. Vanagaitis davė vi
sus savo spaudos darbus socia
listų dienraščio spaustuvei ir
sumokėjo tūkstančius dolariu
pinigų tai jis jiems buvo geras
Bet kaip tik spaudos darbus pa
davė kitai spaustuvei, tuoj so
cialistų dienraštis pradėjo jį
šmeižti ir daėjo iki to kad Va
nagaitis buvo priverstas kreip
tis į teismą apginti savo vardą.
Kadangi jų laukia teismo byla,
kuri gal neužilgo prasidės, so
cialistai nori prieš visuomenę
Vanagaitį pažeminti netiesiogi
niu budu.
štai “N.” nr. 7-me įdėjo Kl.
Jurgelionio atvaizdą - (kas jis
yra ir kokie jo “gabumai”’ visi
gerai žinom) ir sako kad jis
kalbės temoje “Lietuvių dainos
ir meno puolimas”. Ta “garsi”
paskaita, žinoma, bus Liet. S.
Pašalpos draugijoje, kurią val
do socialistų šulai. Dar pora
dienų prieš tą “ceremoniją” po
Chicagą pasklido gandai kad ta
“paskaita”
busianti
“pirtis”
komp. A. Vanagaičiui.
Sausio 10 d. įvyksta “garsio
ji” “paskaita”. Na ir Kl. Jur
gelionis išlieja savo socialistišką tulžį, išjuokdamas Vanagai
tį. Visiems tuo tarpu žinoma
kad Jurgelionis nusimano apie
muziką ir meną tiek kiek kur
mis apie automobilį. Bet ter
lioti žmogų tai jam sekasi!
“Paskaitos” klausiusieji socialistukai raitėsi iš džiaugsmo
girdėdami Jurgelionio kliedenas
apie jam nežinomus dalykus
Tik drąsus ignorantai imasi to
kių ne savo šakoj darbų. Rim
tesni žmonės jprotestavo prieš
to advokatėlio vulgariškumą, ir
taip trukšmingai baigėsi “pa
skaita”.
Tai draugijai už pavelijimą
cicilikėliams šmeižti savo narį.
A. Vanagaitį, yra sarmata, nes
Vanagaitis jai apart gero n:eko blogo nepadarė.
Po to “garsaus” vakaro, so
cialistų gazietėlė kad “zalatino” tai “zalatino” draugutį Jurgelionį už jo “perlus”, kuris iš
vadino komp. Vanagaiti viso
kiais vardais....
Chicagos žvalgas.

INSULL pabėgęs su desėtku
milijonų. Graikiški laikraščiai
Amerikoje rašo kad Samuel In
still, pabėgęs iš Chicagos, Graikijon atsivežė $10,000,000 pini
gų. Bet gal but kad tie Grai
kų laikraščiai su faktais tiek
skaitosi kiek ir mūsiškiai Chi
cagoj esanti laikraščiai, kurie
iš savo smegeninės išspaudę ką
nors rašo ir nori kad skaityto
jai tikėtų.
Insullo pasportas dabar nu
stoja vertės ir jis jeigu negryš
per du metu neteks Amerikos
pilietybės.
Insull yra gimęs
Anglijoje ir norėtų atgauti sa
vo gimtinės šalies pilietybę, bet
jam reikia išgyventi Anglijoje
tris metus. Blogiausia jam da
bar kad negali išvažiuoti iš
Graikijos likęs be pasporto.

Šį sekmadienį, Sausio 22 d.,
nuo 3 vai. po pietų, įvyks pra
kalbos, kurias rengia Amerikos
Lietuvių Liaudies Sąjungos 4ta kuopa.
Kalbės “L. T.” redaktorius
B. F. Simons-Simokaitls temoj
“Amerikos Lietuvių likimas ir
ateitis”; Adv. A. A. Olis kal
bės temoje “Kas reikalinga ži
noti namų savininkams šiais
depresijos laikais” ir tt.
Įžanga visiems nemokamai.
Nepamirškite vietos, Vaičiūno
salėje, 3 vai. po pietų, šį sekma
dienį.
Komitetas.

“MARGUčIO” ‘1 mperatoriaus
Karūnacija’ įvyks sekmadienį,
Sausio 22 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. Pradžia 7 vai.
vakare. Tie kurie dar nėra ma
tę kaip “ciecoriai” yra karūnuo
jami, dabar turėsit progos pa
matyti.
Rep.
NORTHSAIDĖ
Northsaidės Lietuvių koloni
joje nieko naujo, veikimas vi
siškai apsnūdęs. Tiesa, šv.
Povilo Draugija šiek tiek vei
kia, ji daugiausia rūpinasi be
darbių šelpimu. Si draugija
šelpia visus neatsižvelgiant jų
pasaulėžiūros. Draugijoje dar
buojasi senas K. Rugis, poni
Rugis, ir Mikas Rugis, Bacevi
čius, Wm. Nausėda ir daugelis
kitų.
Rep.

REDAKCIJOS Atsakymas:
Del stokos vietos, Am. C. W.
if A. susiriikimo aprašymą pa
talpinsime vėliau.
LIETUVOS FILMOS CIIICAGOJE
Chicagoje lankosi kinemato
grafas Lukšys, kuris dabar ro
do pirmą Lietuvoje gamintą
.krutamu paveikslų filmą, kuri
yra žinoma vardu “Jonelis ir
Onutė”; tai yra miesto ir kai
mo romansas, komedija.
Reikia atiduoti kreditas Lie
tuvos jauniems artistams ku
rie sugebėjo taip sėkmingai pa
gaminti veikaliuką. Paveikslas
labai aiškus ir mažai sk:riasi
šuo Amerikoje gaminamų.
žiūrint į visą paveikslą su
daro gražų įspūdį gražios Lieuvos upės, pievos, lankos, meIžiai, o ypatingai tipiškas Lie
tuvos kaimo vaizdas.
Amerikos Lietuviai turėtų
šią filmą pamatyti, ir nėra abe
jonės kad visi kurie matys bus
pilnai patenkinti.
Matęs.
J. J. BACHUNAS pereitą sa
vaitę gryžo iš New Yorko iš
Liet. Atstatymo Bendrovės su
važiavimo ir atvažiavo tiesiog
Chicagon.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti
i

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir
apriškit kojas. Naudokit ,bandažą 3
colių pločio ir gana ilgą kad gerai
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į
viršų iki jcelio, kaip kraujas teka
gyslose.
Nebus daugiau trukusių
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų.
Nebus1 trukdančio skausmo.
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės.
Jūsų vaistininkas nelaikys
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
ADVOKATAI

Itališki Akordionai
Dabar Laikas JUžsipr anumeruoti
“DIRVA”-“LIAUDIES TRIBŪNĄ”

j

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

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

Dept. F44

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 Halted 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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DIRVA

SOVIETU DESPOTIZMO ŽIAURUMAS

“Tėvynes” Redaktorius
“Dirvos” Redaktoriui
daug spaudžia ir gyvulio “Tėvynės” redaktorius nr.
2-me ilgame savo editoriavietoje laiko kitą.
Padidinimas d e spotizmo le “Nerimta Trukšmauti”
jau aiškiai sako kad ten ne plačiai kalba apie “Dirvos”
gerai. Samprotavimas kad padarytas pastabas del ne
atėmimu maisto kortelės kuriu S LA. politikierių išprivers
“neištikimuosius” rokavimų laikytis įsikibus
nusilenkti yra didelė klai į Susivienijimą. Net prime
da.
ta “Dirvai” norėjimą kad
Senieji Rusijos carai irgi pasitrauktų iš vietų nekurie
tą darė: kalėjimais, Sibiru
ir kazokų nagaikomis ban SLA. viršininkai ir savo
dė priversti prispaustuosius vietas užleistų “tyro kraujo
nusilenkti, bet ko sulaukė— tautininkams”.
“Dirva” to nereikalavo,
žinome.
tiktai patėmijo kad S.L.A.
centre vėl varoma nešvari
Bažnyčių Įtekmė Nyksta
politika, kurios pageidauja
Amerikoje pro testo nų ti pats “Tėvynės” redaktorius
kybos vadų galybė prany dedant pastangas įbrukti į
ko, sako Dr. Johnson, Mo S.L.A. sekretorius Viniką,
kytojų Kolegijos profeso kuriam inėjus, SLA. centre
rius Columbia Universitete užviešpatautų tokia politi
New Yorke.
ka kokios dar nariai nema
Dar 1928 metais, sako jis, tė
ir negirdėjo.
protestonų įtekmėje laimė
ta prezidento rinkimai ke Užtai “Dirva” ii' pasirei
turiose dešimtyse valstijų. škė jog nepatenkinta tokiu
Dabar gi, nors protestonai Gegužio, Gugio ir Mockaus
visa galybe stojo už prohi- elgesiu, rėmimu Viniko, ku
bicijos palaikymą, jų niekas ris jokiu budu neturi teisės
neklausė.
į sekretorius ineiti.
Jeigu tie ponai peržengia
taisykles ir tik savo politi
Kviečių kaina Amerikoje kas varinėja, aišku kad tas
šiose dienose vėl pakilo — ir išeis į didelę nesveikatą or
tik del to kad pasklido gan ganizacijai, nors “Tėvynės”
dai jog Rusija žada pirkti
iš Kanados apie 20,000,000 redaktorius tą bando už
oušelių kviečių. Rusija, ku glostyti, kitus pavadinti
zi keli metai atgal norėjo “nerimtais” ir varyti savo
■avo grūdais visą pasaulį nerimtą darbą pirmyn, na
ššerti, dabar jieško pirkti, riams akis apmuilinus.
ššerti, dabar sau neturi.
Gegužis nerimtai pasiel-

Iš pačios Maskvos išlei
džiama žinios kurios sako
jog raudonasis caras Stali
nas pasmerkia sovietų gru
dų kolektorius-komisarus ir
jų rinkimo būdą, už tai kad
Rusijos miestuose stokuoja
duonos. Ne neužderėjimas
kaltas, sako Stalinas, bet
komisarų peršvelnus apsijimas su mužikais....
Aiškus dalykas, sovietai
negali užsigint kad pas juos
bado nematyt, ir pasigirt
kad “mes visko turim”: tas
visiems jau pergerai žino
ma. Bet reikia ant ko nors
numesti kaltė, o kaltė yra
neužtektinai žiaurių komi
sarų, kurie neišlupa iš mu
žikų burnos paskutinį grū
dą. Anot Stalino, lai muži
kai — tie kurie duoną au
gina — badu gaišta, o ne
“patentuoti proletary ošiai”,
ištikimi komunistų partijos
nariai. Kad tik apie ištiki
muosius tas kruvinas caras
rūpinasi parodo visuotinas
braukimas iš partijos viso
kių “neištikimųjų” desėtkais tūkstančių kas savaitė.
Štai šiose dienose iš tos
pačios Maskvos kitas pra
nešimas sako kad trims šim
tams tūkstančių žmonelių
atimta maisto kortelės. Jie
atrasta “neištikimi”, o kai
po tokie lai badu dvesia....
Stalinas pareiškė kad ko
munistų vadai nuo dabar
turi paimti į savo griežtą
žinią visą grudų rinkimą ir
“apsisaugoti nuo sovietams
nepalankių gaivalų”.
Tie “nepalankus gaivalai”
yra tai tie kurie negali pa
sivertę į žvėris išplėšti iš
vargšo žmogelio paskutinį
kąsnį, kurie matydami kad
kuriam mužikėliui neužde
rėjo, raportuoja kad neuž
derėjo.
Daug tokių komisarų jau
užmokėjo savo gyvastimi ar
atsidūrė Sibire kurie buvo
“peršvelnus”.
PALYGINKIME šitą ko
munistišką, “darbininkišką”
kaip jie vadina, tvarką su
kapitalistiška. Kame skir
tumas?
Štai Amerikoje, valdžia
už neužmokėjimą taksų —
jei nemoki per kelis metus
— parduoda tavo namą, ar
ba uždaro vandenį; bankai
taipgi, jeigu neapsimokėsi
(bet vis per kelis metus)
atims tavo namą už skolas.
Ta pati — bet šimtą kar
tų žiauresnė — sistema ir
“sovietų rojuje”: Ten iš ta
vęs atima vos užaugintą
grūdą, gyvulius, ir tai tuo
jau, kaip tik spėji nuimti
ar išauginti.
Amerikoje gali nuvogti,
paslėpti nuo valdžios ir nuo
kapitalistų, ir tau nieko ne
darys. Gali turėt pinigų ir
sakyt kad neturi. Atims na
mą ir viskas; tariant, jei ne
gali tos naštos nanešti, pa
lengvins ją. Bet sovietuo
se, įsako komisarams, jeigu
mužikas neturi, vistiek iš jo
reikalaut, apkaltinant jį .vo
gimu, slėpimu nuo valdžios!
O kokia bausmė už tai, ži
nome.
Miestuose g y v enantieji,
už mažą nepatikimą kitam
draugui komunistui, tampa
įskundžiami ir netenka mai
sto kortelės. Vieni kitų vie
tas užimti norėdami, įskundžia kitą “neištikimu” ir
to užtenka: tas netenka nei
darbo nei maisto kortelės.
Bet šita sistema ilgai ne
palaikys sovietų carų ant
sosto. Rusijos vergai su
kils. Visur kyla revoliuci
jos kur tik viena klasė per

JAUNYSTĖ
Ei, jaunyste, tu auksine.
Tu vilioji mus visus,
Nors ir žinom kad tas džiaugsmas
Kaip pražydo taip ir žus.
Bet vistiek tu mus vilioji,
Tu visus šauki ir moji —
Ir sugriebus mus į glėbį
Taip karštai garbstai, bučiuoji. ...
Bet neilgai mus bučiuoji,
Neilgai dainas dainuoji,
Tik užburus, sužavėjus
Vėl nuskrendi, nuplasnoji.
Nuplasnoji ir negryžti —
Gal nenori, gal nedrysti —
Nes džiaugsmai ir laimė musų
Ima greitai džiūti, vysti.
Tu, jaunyste, stebuklinga,
Tu graži, bet n’ištverminga,
Ir nors klastą tą pažystam —
Bet pasmerkt tave nedrystam.
Jonas Morkūnas.
SAKYK, GIMTINE
“Tu mano gimtine, tu mano brangioji”,
Ją šaukia vargelių prispaustas žmogus;
Prispaustas vargelių, nelaimių sunkiųjų,
Kuriam jau neb’švinta sutemęs dangus.
Tu mano gimtine, kurioj aš užaugau,
Bėgiodamas žaizdam’s mažu vaikeliu,
Sakyki, sakyki, ar tajam žvaigždyne
Nuklydau jieškoti gyvatos kelių?....
ATKREIPKIM DOMĘ
Į kiekvieną žmogaus mintį
Nežiūrint į jos kilimą,
Turime domės atkreipti
Kad išvengus paklydimo.
Nėra žmogaus minties tokios
Kuri mums neduotų nieko:
Arba gerą, arba blogą
Žmogui įtekmę palieka.
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gė užsispirdamas įsodinti
į SLA. sekretorius Viniką,
kandidatą iš to abazo kuris
seime norėjo patį Gegužį
nukryžiavoti, paniekinti ir
išmesti iš valdybos. Taip
gi jo nerimtai pasielgiamą
su tautininkais, kurie jį sei
me visomis pusėmis gelbė
jo, užtarė ir rėmė.
Užtaigi “Dirva” ir sako
kad Gegužis, Gugis, Vitaitis turi kokius nors išrokavimus laikytis įsikibus į Su
sivienijimą, kitaip jie vie KAIP SVETIMTAUTIS APRAŠO Ambasadorių Taryba uždėjo savo antspau
nas už kitą galvos neguldy
dą, pripažystant Lenkijai visą paveržtą
LIETUVĄ
tų, nors prieš pereitą seimą
provincijos dalį su Vilniaus miestu, kas
buvo labiausia susipešę ir
.... ... “
i
sudaro beveik trečdalį teritorijos visos
Gegužis net pareiškė kad
(Vertė V. S. Jokubynas)
jaunutės Lietuvos respublikos.
Vitaitis jį negražiai apvylė.
Dešimtmetis praslinko nuo paglemži
(Tąsa iš pereito num.)
mo Lietuvai Vilniaus krašto, Lietuva sto
Yra dar Dykai Duodamų
vi tvirtai prie savo apsisprendimo, nepri
Žemių
Rusijos priespaudos nagai atsileido pažindama įvykio. Visuose oficiališkuose
Suv. Valstijų valdžia dar nuo Lietuvos kūno su 1905 metais, ne del žemlapiuose Lietuvos rubežiams priskaitoturi 180,000,000 akrų žemės
ma ir Zeligowskio paglemžtas kraštas. Vi
kurios galima gauti dykai. atsižvelgimo į žmoniškumą, tik dėlto kad suose oficiališkuose raštuose, Vilnius skai
Tokių žemių yra Alaba Rusų kariumenė tolimuose rytuose pra toma Lietuvos sostine, gi Kaunas tik lai
ma, Kansas, Louisiana, Mi laimėjo kovas su Japonais, kuriuos tai pra kina valdžios sėdyba. Nuo suvirš dešim
chigan, Mississippi, Oklaho laimėjimus pasekė naminiai maištai. Tau
ma ir Wisconsin valstijose. tiškam seimui, susidėjusiam iš dviejų tūks ties metų Lietuvos-Lenkijos rubežius yra
Bet jų yra mažiau.
tančių patriotų Lietuvių, buvo leista susi uždarytas ir nėra jokios komunizacijos nei
Tolimose vakarinėse val rinkti Vilniuje Gruodyje, 1905 m., kas ca paštu, nei geležinkeliais, nei telegrafu nei
stijose: Nevadoj yra 51,- ro valdžios žvilgsniu buvo skaitoma tole telefonu. Tokio atkaklumo tarpe dviejų
221,000 akrų, Utah — 25,- ravimu revoliucinio sąstato, ir seimas su valstybių nėra niekur kitur pasaulyje kaip
197,000 akrų, Kalifornijoj
tarp Lenkijos ir Lietuvos, ir, rodosi, kad
15,712,000 akru ir Wyoming sirinkęs pareikalavo laipsniškos autonomi viso to atkaklumo galas dar labai toli.
jos, įskaitant laisvę spaudos ir žodžio, kas
— 14,728,000 akrų.
Lietuvoj buvo nežinoma’ per suvirš šimtą
Klaipėdos kraštas
metų. Lietuvių tautos sąžinė buvus letar
Lietuvos
vienatinė išeiga į jurą tai
Pataria Bučiuot j Kaklą
ge per taip daugel metų, dabar pradėjo
Klaipėda,
kuri
kitaip žinoma kaipo Memel,
Žinoma, jei yra Reikalas
atbusti.
prie
kurios
Nemunas
įteka į Baltijos jurą.
Worcester, Mass., miesto
Bet neatsižvelgiant į tą tautiškos są
Klaipėdos
miesto
gyventojų
skaithĮis sie
sveikatos viršininkas pata žinės atbudimą caro valdžioje, Lietuva vis
kią
apie
40,000;
gyventojai
daugiausia
Vo
ria bučiavimą atlikti į už dar buvo skaitoma Rusijos dalimi net iki
kiečiai,
ir
taip
buvę
kaip
senai
Klaipėdą
pakalį kaklo arba į spran užsidegimui didžiojo Europos karo, kuris
dą, jeigu reikia, vietoj į lu užtraukė Vokietijos kariumenės įsiverži kaipo pirklybos punktą įsteigus Hanseapas. Tas, sako, duoda tiek mą į Lietuvą. Hindenburgo pergalė prie tiška Lyga, 13-me šimtmetyje.
pat jausmingumo, o yra už
Karo ^paliaubų derybose Aliantai oku
tikrinta apsauga nuo užsi Mozurijos ežerų, visu smarkumu stūmė at pavo Klaipėdą ir jos teritoriją ir paėmė sa
krėtimo gripu, kuris dabar gal Rusus per Lietuvą ir Vokiečiai užtvi vo administracijon, su intencija ją sudaryt
no visas provincijas ir savo okupacijos sun nepriklausoma valstija Lietuvos priežiūro
siaučia.
kia našta keturiems metams prispaudė Lie
---- •----------------------je, taip kaip Danzigas paskirta priežiūrai
tuvos žemę.
1917 m. neatsižvelgiant į Vokiečių Lenkijos. Bet Lietuvai tas buvo nepriim
DAR APIE MIRUSĮ
kadangi Klaipėdos krašto kaimų gy
okupaciją, įvyko antras Lietuvių tautos tinu,
ventojai.
yra Lietuviai ir Klaipėdos uos
COOLIDGE
seimas, vėl Vilniuje, kuris nuskyręs Tau-, tas vienatinis
išėjimas Lietuvai į jurą. Su
Prezidentu tapo netikėtai tos Tarybą jai įsakė ruošt tautą prie Ne tokiu išrokavimu Lietuviai, pasiėmę pa
Calvin Coolidge seniau priklausomybės, kaip greičiausia galima. vyzdį nuo Lenkų Vilniuje, netikėtu užpuo
buvo Mass, valstijos seimo Taryba 16-tą dieną Vasario, 1918 metais, limu paėmė Klaipėdą Sausio 15 d., 1923 m.,
atstovu, vėliau gubernato paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę, iškil privertė Prancūzijos garnizoną pasiduoti
rium, o 1920 metais su Har- mingai nustatant išlygas (čia cituojama ir pasitraukt iš Klaipėdos krašto ir taip
dingu tapo išrinktas vice Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo de paliuosavę teoritoriją, nuo tada paėmę sa
prezidentu. Harding mirė klaracija) ....
vo nuosavybėn, pasilaikė.
beprezidentaudamas ir vie
Nepriklausomybė ir nauji vargai
Kada Lenkai išvarė Lietuvius iš Vil
ta liko Coolidge’ui. Coolid
Bet Lietuvai liko dar labai tolima ke niaus, Lietuvos valdžia pasiliko be namų.
ge tuo tarpu buvo savo na
muose, tėvo ukėj Vermont lionė tarpe Nepriklausomybės paskelbimo Besirūpinant tuomi pagaliau pasirinko
valstijoj (1923 m.) Tada jį ir jos įvykdymo, nes Vokiečiai vis dar bu Kauną, kuris ne-Lietuviškuose žemlapiuo
pasiekė žinia jog Harding vo Lietuvą okupavę ir manę ją sau pasilai se vadinamas Kovno. Tai buvęs Rusų lai
mirė. Tas reiškė kad jis kyt, arba nors pasidaryt ją sau paklusnia. kais tvirtovės miestas prie svarbaus gele
patampa prezidentu. Ka Bet tie Teutonų norai pasinaudot Baltijos žinkelio einančio iš Vilniaus į Prūsiją; ap
dangi prezidentas turi bū provincijomis sutruko kaip išpustas bur suptas fortų kalnais, Kaunas stovi tarp
ti prisaikdintas, Coolidge
šakės pavidalo, tarp Nemuno ir Ne
nulipo nuo antro aukšto ir bulas, kada pasklido žinios apie vakarinio upyje,
ries;
susideda
iš susitraukusio Seno Mies
Fronto
griuvimą,
Vokietijos
imperatoriaus
atsistojęs prieš savo tėvą,
to,
apgyvento
daugiausia
Žydais, ir išilgai
pabėgimą
į
užrubežį,
ir
Vokietijoj
kilusią
kuris buvo taikos teisėjas,
Nemuno
išsiplėtusio
Naujo
Miesto. Pra
revoliuciją.
Ta
pačia
diena
Compiegne
gi
priėmė prezidento priesai
eityje
Kaunas
buvo
suskretęs
ir be žymės
ką. Paskiau išvažiavo į Wa riose, maršalo Foch vagone buvo pasirašy
miestas
kokių
galima
rasti
‘
rytinėj
Euro
shingtons savo pareigų už ta karo užbaigtuvės. Lietuvos Tautos Ta
imti. 1924 metais jis buvo ryba Vilniuje paskelbė laikiną konstituci poje; jis buvo per suvirš šimtą metų ©ku
Republikonų nominuotas į ją, sudarė valdžios kabinetą ir organizavo kuotas Rusų ir per keturis metus Vokie
prezidentus ir rinkimus lai branduolį tautiškos kariumenės.
čių, ir nedaug kiek pasikeitęs nuo laikų
mėjęs tapo prezidentu rin
Dabai’ Baltasis Vytis kėlėsi iš griuvė Napoleono armijos per Kauną veržimosi į
kimų keliu.
Maskvą ir iš ten gryžimo galvatrūkčiais.
Jo prezidentavimo laikas sių, sėdo ant savo kariško žirgo, ir vėl skri Jo padangėj pakilusiais buvo tik kelių baž
do
per
Lietuvos
žemę!
vadinama “auksine Ameri
Dabar buvo galima manyt kad šitų nyčių bokštai, likusi trobų dalis buvo žema
kos gadyne”. Tarp audrin
gų pasaulinio karo metų ir maloniųjų žmonių vargai ir rūpesčiai jau ir neįdomi, kadangi Rusų valdžia draudė
sunkių depresijos laikų bu pasibaigė. Bet buvo kitaip, nes atsirado statyt trobas daugiau dviejų aukštų. Gat
vo toks turtingas periodas naujos kliūtys iš Lenkijos pusės. Gruo vės buvo grystos paprastais akmenais, per
kokio Amerika pirm to ne džio mėnesį, 1919 m., Aukščiausioji Tary kuriuos besiritanti ratai “dorožkų” ir kai
matė ir vargu kada bema ba Paryžiuje nustatė Lenkijai rytiniu ru- miečių medinių vežimų darė didelį bildesį.
tys.
bežium taip vadinamą Curzono liniją, ku Ligų perams buvo neaprubežiuota laisvė,
1928 metais atsisakė kan riam priskirta tas teritorijas kurių gy nes iš atvirų nuobėgų kylantis dvokis sie
didatuoti, jo vieton buvo no
didumą sudarė Lenkiškas elemen kė aukštą dangų, o prie to prisidėjo ir van
minuotas ir išrinktas Hoo ventojų
tas, bet išskyrė tuos plotus kuriuose yra dens netyrumas. Tinkamų viešbučių, pa
ver.
vietų nebuvo, ir svetimų val
Kaipo prezidentas Coo Vilnius, kuriuose apgyvenę maišytos ir ne silinksminimo
lidge nepriskaitomas prie aiškios tautos, tokius plotus, kartu su Vil stybių pasiuntiniai atsilankę turėdavo dižymesniųjų, nes jo laikais nium, priskyrė Lietuvai. 1920 m. Rusijos džiausį keblumą susiradimui vietos apsi
(Bus daugiau)
nieko ypatingo nenutiko. Jį bolševikai verždamiesi į Lenkiją, okupavo stoti.
tik mini daugiausia už jo Vilnių, bet Lenkų atmuštiems gryžtant, Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto
ekonomiškumą, švelnumą ir Vilnius vėl Lietuvai teko-. To pasekmėmis
JONO MORKŪNO parašytą apysaką
rimtumą.
buvo tai kad parsiėjo susikaut Lietuvos
“NEŽINOMO KAREIVIO
Coolidge paliko turto į kariumenei su kariumene Lenkijos; Tautų
$250,000. Liko gyva jo žmo- Sąjunga Lenkijai paliepė saugos Curzono
KAPAS”
'na ir vienas sūnūs.
yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
Coolidge buvo 30-tas pre liniją, Vilnių paliekant Lietuvai. . Su to Tai
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
kiomis
išlygomis
Lenkija
su
Lietuva
pasi

zidentas. Iš buvusių prezi
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
dentu jau neliko nei vieno, rašė sutartį Suvalkuose. Bet po dviejų sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
o našlės gyvos yra dar šių: dienų Lenkų militariškas vadas Gen. Zeli- parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiunHarrisono. Clevelando, Roo- gowski, priešakyje savo kariumenės, per </mu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00
sevelto, Tafto, Wilsono ir žengė liniją, išvijo iš Vilniaus Lietuvius ir pažymėdami knygos vardą.
Coolidge.
okupavo didesnę provincijos dalį. 1923 m.
Reikalaukit “Dirvoje”
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JUODO

e r u n a s ka5ks°
Storinė Apysaka
(Tęsinys iš pereito num.)
Savo dramose ir romanuose visur griežtai
apsaugoj u kad svetimas gaivalas — nei asmenys,
nei tikyba — nepaimtų viršų ant Lietuviškumo,
ir net kad meilėje Lietuviškumas nebūtų svetimo
nustelbtas. Visur saugoju neįmaišyt svetimo
kraujo į savo karžygių šeimą, nors tikrame gy
venime musų valdovų šeimos visais laikais labai
maišėsi, imant svetimas žmonas, ir apysakoje
tas neturėtų būti taip svarbu. Bet aš tą laikau
svarbiu.
Savo veikalų karžygiams niekur nepaveliju
parsivesti iš svetur sau žmoną, nors jie ir toli
buvoja ir turi meiliškus prietikius su svetimomis
mergelėmis ar moterimis, sulyg temos reikala
vimo.
Pačiame mažinusiame mano kūrinyje, “Du
Broliai”, vienas iš tų brolių, Vaisys, parsiveda
savo žmoną iš Lenkų. Ten jis patenka kūdikys
tėje, Lenkų užpuolikų pagrobtas ir išneštas. Jis
Lenkuose užauga, krikščioniškai išauklėjamas,
ten susitinka gražią mergaitę, pamyli ir veda.
Bet sugryžus su ja Į savo gimtinę Nevėžio pa
krantėje, paaiški kad ji yra Lietuvaitė, kartu su
juo pagrobta laike užpuolimo ir kūdikiu būda
ma išgabenta, skyrium užauginta. Sugryžę, jie
du net atsikrato savo naujo tikėjimo, kurį ten
buvo gavę.
“Kryžeivyje”, Šeirys patekęs pas krikščio
nis Brandenburge, ten pamyli krikščionę, Katrę,
ir nors ji, labai jj pamylėjus, parseka paskui jį
j Lietuvą jo jieškoti, savo tikslo neatsiekia, nes
Rambyne ją pagonys Lietuviai sugauna ir kaipo
krikščionę sudegina.
“Klajūne”, Merkys, išėjęs iš savo gimtinio
krašto, būdamas Bagdade, pažysta net dvi Arabaites, ir vėliau Kijeve per kelis metus meiliškai
sugyvena su Ruse, bet nei vienos jų į Lietuvą
neparsiveda kada gryžta.
. Dramoje “Algis ir Giedrutė” abu mylimieji
yra Lietuviai, bet čia ineina tikėjimų skirtumas:
Algis jau krikščionis, o Giedrutė pagonė, kurių
asmenyse vaizduoju, ilgą ir sunkią kovą tarp pa
gonijos ir krikščionybės už viršenybę musų tau
toje. Krikščionybė, asmenyje Algio, prieš silp
ną mergiotę (kuri esti labai tvirta pagonė), ne
laimi, priešingai, Algis sugryžta atgal į savo ti
kėjimą už meilę, ir jame miršta. Tiesa, Giedru
tė del meilės pereina į jo tikėjimą, nežinodama
kad Algis išsižadėjo krikščionybės, bet dalykas
taip susimaišo kad ir ji su juo miršta. Tuomi no
riu išreikšti kad pradžioje 13-to amžiaus Lietu
voje dar nebuvo krikščionybei vietos, nors tūli
Prusai jau pradėjo tą naują tikėjimą priimti.
Dramoje “Birutė ir Kuprelis” (ne Keistu
čio žmona bet ankstyvesnių laikų, duktė kuni
gaikščio Utenos), nors Birutė patenka į Rygą,
kardininkų nelaisvėn, ir nors visu įtempimu mo
kinama tikėjimo, bei viliojama visokiomis bran
genybėmis likti ritierių vado žmona, joks krikš
čionių gundymus net silpna vadinamos mergiotės
neprikalbina priimti krikštą: Birutė su pagalba
savo tarno Kuprelio, per kardininkų kraujus, pa
bėga iš Rygos ir kartu išsiveda vieną ten krikš
čioniškai išauklėtą, jauną pagrobtą, Lietuvį.
Apysakose kur eina santikiai su Vikingais,
tikėjimas neineina, nes krikščionybė tada buvo
mažai žinoma, o Skandinavų ir Lietuvių tikėjimai buvo maždaug panašus. Čia veikia kitos
ypatybės.
“Baltijos Are”, Kastys, vaiku būdamas, Vi
kingų užpuolikų pagrobtas ir žuvėduose užau"gintas, viliojamas savo jaunos augytojos ją my
lėti, bet doru būdamas to nedasileidžia, ir ją ap
leidęs, iškeliavęs Danijon, ten sutinka sau liki
mo skirtą mylimąją. Ją, po daug vargų, net nuo
jos vyro išvogdamas, parsiveda į Lietuvą ir pats
paima už žmoną, bet po to ji pasirodo buvus jo
sesuo Pangutė, kartu su juo kūdikystėje pagrob
ta bet paskirai užauginta, apie kurią jis nuo pat
pagrobimo nieko nežinojo.
“Juros Mergoje”, Ramojus, jaunas narsuo
lis nuo Nemuno-Dubysos, nueina į Baltijos kraš
tą ginti žemaičius nuo juros plėšikų. Ten pasi
mato su Vikingi] vadove, “juros Merga”, Geruta, ją baisiai pamyli, apsilieka gyventi jos pily
je, atsižadėdamas savo žmonių ir užmiršdamas
savo paliktą jauną žmoną ir kūdikį, šiame vei
kale pats Ramojus, “juros mergos užkerėtas”,
neįstengia nuo jos atsiskirti ir pasilieka su ja gy
venti, bet ją nužudo Ramojaus žmonos brolis,
norėdamas išgelbėt savo seserei jos vyrą, ir su
tramdo jo sugyvenimą su Geruta. Geruta šioje
apysakoje vaizduojama labai dora ir tikrai jį
mylinti, todėl nebūtų buvę priežasties juodu per
skirti. Bet Lietuvybei išsaugoti nuo suteršimo
svetimu gaivalu turėjau baigti apysaką Gerutos
mirčia, Ramojaus atliuosavimu nuo jos, nors ir
jis žūsta klaikioje kelionėje gryžtant namon nuo
juros.
“JUODAS KARŽYGIS”
Dvi gana populiariškos mano apysakos, pa
čios pirmiausios iš didžiųjų mano veikalų, —
“Vargšų Karalienė” ir “Juodas Karžygis” — is
torinio pagrindo neturi, čia kalbėsiu tik apie
“Juodą Karžygį”, šiai apysakai laikas reikia
paskirti tam periodui kada pradėjo ateiti krikš
čionybė iš Europos pietų į šiaurę, maždaug pir
moje dalyje devinto šimtmečio.
Ardys, pats juodasis karžygis, yra Lietuvis,
iš Daugupių, kurią vietą įsivaizdavau dabartinio
Kauno vietoje; apysakos laikais Kauno dar ne
buvo tuo vardu žinomo, nors toje vietoje, kaipo
saugioje gamtišku žvilgsniu, kas nors jau iš ne
atmenamų laikų prisilaikė.
Ardys, pažymiausias Daugupių narsuolis ir
žmonių mylimas jaunikaitis, aplinkybėms susidė
jus, turi apleisti savo gimtinį kraštą ir išeina į
pietus; klaidžiodamas atsiduria vienoje šalyje
kur jau valdo krikščionis karalius, Nemyra. Ka
raliaus žmona yra vardu Alina, duktė pagonio
mažo valdovo Gendrio, kurį nugalėjęs Nemyra
pajungė po savim ir paėmė jo jauną dukterį sau
už žmoną. Ardys sueina Aliną jai viešint savo
tėvo pilaitėje ir abu vienas kitą labai pamyli.
Nespėjus nieko patirti apie vienas kitą, jiedu
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persiskiria. Neužilgo netikėtai jiedu susiranda,
paties Nemyros pilyje. Ten slaptai mylisi, iki
jų meilė išeina aikštėn. Tą patyręs senas kara
lius nori nužudyti jos mylimąjį, bet Alina nu
nuodija karalių, gelbėdama gyvastį savo myli
mojo. Po karaliaus mirties, Ardys turi išbėgti
iš tos šalies ir vėl jis Alinai dingsta.
Jis pareina, slapstydamasis; į savo gimtąjį
kraštą, čia randa savo giminietį Laukį žiauriai
persekiojantį jo žmones. (Daugupių žemė pri
klausė Ardžio motinai, bet ją buvo užgrobę iš jos
tėvų Laukio bočiai). Ardys išeina į karą prieš
prispaudėją, mūšyje nukauja Laukį ir pasiima
pats valdyti tą žemę, kame jį paremia aplinki
niai kunigai. Vieno tų kunigų dukterį, Gaižutę,
jis veda už žmoną, kaip aplinkybės reikalavo,
nors dar myli ir negali užmiršti Aliną, apie ku
rią tačiau nieko nežino.
Gaižutė miršta gimdydama pirmą kūdikį ir
Ardys lieka laisvas, bet jau turi įpėdinį. Alinos
šalies žmonės, tuo tarpu, girdėdami apie narsų
valdovą šiaurėje (Ardys ten būdamas buvo tik
kaipo paprastas vyriškis), nežinodami kad tai
yrą tas pats Ardys kurs pas juos kitados buvo
jo, sumano kviesti jį sau už valdovą, paveda jam
savo šalį valdyti ir sutuokia savo karalienę, Ali
ną, su juo. Taigi jiedu likimo suvedami ir ati
duodami vienas kitam.
Nors Alina buvo krikščionio karaliaus žmo
na, bet prievarta paimta ir apkrikštyta, gyveno
savo paprastu pagonišku gyvenimu, ir su Ardžiu susiporavus liko po senovei pagonė.
Jiedu neužilgo apsigyvena Ardžio šalyje, ir
gyvendami Daugupiuose valdo abi šalis. Iš Ali
nos Ardys sulaukia sunaus — ir turi du sunu;
pirmas yra iš Gaižutės. Nuo čia prasideda “Me
ninas”. Jis yra Alinos ir Ardžio sūnūs.
Šioje naujoje apysakoje ineina pats Juodas
Karžygis, jo abu sunai ir daug kitų visos Lietu
vos ir Žemaitijos valdovų ir narsuolių.
*
*
*

“Juodo Karžygio Sūnų” rašyti jau senai
sumaniau, vien tik del to kad pats “Juodas Kar
žygis” skaitytojams patiko. Kitaip sakant, “Juo
do Karžygio” nuopelnais turėjau mintį padary
ti populiariška kitą apysaką, pavadindamas ją
“Juodo Karžygio Sūnūs”.
Bet nuo to kokia ta apysaka butų buvus ir
kokia dabar bus, pasidaro didelis skirtumas at
radimu Apuolės pilies griuvėsių netoli Skuodo
1931 metais.
Kada sumaniau surišti “Juodo Karžygio Sū
nų” su Apuole, panorėjau padaryti šį veikalą
kiek galima savistoviu nuo “Juodo Karžygio” ir
paleisti Meruną savais darbais pasižymėti, už
tai daviau vardą “Merunas”.
“Meruną” jau įstatau į tikrus istoriškus rė
mus, kuriuos labai puikius duoda Vikingų laikai
ir Lietuvių prietikiai su tais juros bastūnais.
Kiek galima, vietų vardus naudosiu mums
žinomus, ries jeigu pav. Kauno srityje keliais
žinomais šimtmečiais buvo tinkama vieta gyven
ti, ta vieta tiko žmonėms ir pirm žinomų laikų.
Tas pat ir su kitomis vietomis.
Butų daug maloniau rašyti ir kalbėti jeigu
butų žinomas nors vienas koks tų laikų valdo
vas, atiduodant jam nuopelnus ir garbę už tai
kas atlikta, tačiau jo niekur nesurandu paminė
ta, taigi turės eiti kaip aš geriausia įstengiu pa
daryti.
Simanas Daukantas sako, “Gilioje senovėje
visi tie kraštai kurie šiandien apgyventi Lietu
viais, žemaičiais, Prūsais ir Latviais, yra amži
na nakčia nežinios apgobti”. Taigi tuščiu darbu
būdų jieškoti tų laikų valdovų vardų, pakaks to
kad ten kas nors dėjosi.

PASTABOS
Vieną didelį neparankumą sutinku tai pava
dinimą Lietuvos tų laikų gyventojų. Nors jie
buvo Lietuvių kilmės, bet tuo vardu nesivadino.
Tada buvo: žemaičiai, Aukštaičiai, Sudavai, lat
viai, Kuršiai, žemgaliai, Parusiai, Sambiai ir tt.
žuvėdai, Norvegai ir Danai gražiai duodasi
vadinti vienu vardu, Skandinavai. Skandinavų
istorikai savo raštuose Lietuviu genčių gyvena
mas sritis vadina Baltijos rytų gyventojais, va
dina ir bendrai žinomu vardu, Lietuviais, bet mi
ni ir paskirai Prusus, Sambius, Kuršius, skirda
mi nuo jų Estus, Suomius.
Kadangi šis veikalas apims visas Lietuvių
kilmės žmonių gyventas sritis, prisieis kožnos
srities žmones jų vardu vadinti, o kur sueis visi
į vieną, teks vadinti bendrai Lietuviais.
“Merune”, kaip matysite, vienoki ar kitoki
valdovai vadinami kunigais, kadangi ir toje gi
lioje senovėje buvo tam tikrų sričių valdovai,
kurie buvo aukštesni už kitus ir valdė aplink sa
ve esančius. Vėlesniais laikais valdovai vadina
mi kunigaikščiais, kurie buvo jau daug plates
nių sričių valdovai, o didieji kunigaikščiai pa
ėjo iš kunigaikščių. Taigi kunigaikščiai tegalė
jo paeiti iš kunigų. Kur veikale rasit minint
kunigą suprasit jog kalbama apie valdovą, o ne
apie dvasiškį. Dvasiškiai tais laikais buvo va
dinami kriviais, krivaičiais.
šiame veikale vengiu smulkmeniško apsaky
mo apeigų ir naminio gyvenimo, nes tie ir kiti
dalykai yra aprašyti smulkiai kituose mano vei
kaluose ir čia butų tik pakartojimas to ką ki
tur aprašiau.
Dabar eisime prie paties “MERUNO”.
(Bus daugiau)

VALGIU
GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.
Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.

Reikalaukit “Dirvoje”

PER TVORA

nau kiaules.
— O kodėl gi tu, vargšeli,
PASIDAIRIUS tokiame šaltyje basas? Ar
Sausis-January
tėvų neturi?
— Neturiu, tėveli, abudu Sekmad. 22 Vincentas. Vingaudas, Skaiste, Auštris
Pirmad. 23 šv. Marijos Sus. Vadamaras, Tautvylė
pasimirė.
Antrad. 24 Timotiejus. Rainis, Vende
Kunigas, duodamas vai Trečiad. 25 Povilas ap. Rimgaila, Rutavilis, Mylė
kui porą litų: — Te, trupu Ketv’tad. 26 Polikarpas, šarkė, Rymantas
27 Jonas Auksaburnis. Vėjuna, Auksuolis
tis kurpėms. Tiesa sakant, Penktad.
28 Karolis. Nijolė, Kaributas, Pasargis
šeštad.
ir aš esu neturtingu pieme
PASTABA:
Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
niu, bet vis kiek už tave tur
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
tingesnis.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—PaAntradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
— Taip, bet tėvelis gal nedėlis;
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
Kai Magdutė ir Onutė
but turi daugiau kiaulių.
Sueina kalbėti,
Ima visus bernužėlius
Liežuviais velėti:
“Jonas butų geras vyras,
Tik nevalo rankų;
Ir neturi pinigėlių,
Nes nekenčia bankų.
“Kada Petras veda šokti,
Tvirtai prisispaudžia;
O apgauti jam mergytę
Sąžinė negraužia.
ATVIRAS LAIŠKAS
“Kazys sakosi turtingas,
‘DIRVOS
Pinigais mandrauja,
Ir tris dolarius ant bulvės
SKAITYTOJAM S
Apsukęs sportauja.
“Simas gana puikiai rėdos,
GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS!
Labai dailiai šoka,
Bet nei kriaučiui, nei
Kaip matote, mano didžiausia kokią kada sukū
skalbyklai
riau Istoriška Apysaka-Romanas “MERUNAS, JUO
Skolų neužmoka.
DO KARŽYGIO SŪNŪS”, jau prasidėjo. Su “Dir
“Povilukas vis su knyga,
Mokslinčių išžiūri,
vos” nr. 4-tu ineisime į pačią apysaką. Per eilę me
Bet po skrybėle, pakaušy)
tų rašydamas jums istorines apysakas gavau jūsų pa
Nieč nieko neturi...
mėgimą tų mano veikalų. Dabar, parašęs šį naują di
Taip tarp savęs jos vyrelius
delį dalyką irgi užtikrinu kad jus neapvilsiu — priešin
Perkremta visus,
gai,
jame rasite daug ko tikrai įdomaus, malonaus ir
O su jais kai susieina —
Saldžios kaip medus.
žavčjančio; bus širdį jaudinanti apsakymai, kurie vers
V.
Negavo “Žmogaus kūno”
Viena senstelėjus moterė'ė Panevėžyje turėjo knygų
krautuvę. Kartą ineina j
krautuvę vienas vyras ir
savu papratijnu šypsodama
sis klausia: <
— Ar negaučiau pas tam
stelę “Žmogaus kūno”?
Mat, tokiu antgalviu yra
knyga, iš kurios mokiniai
mokosi apie žmogaus kūno
sudėjimą. Bet pardavėja,
menkai nusimananti apie
knygas, kitaip suprato sve
čio klausimą ir užsigavus
sušuko:
— Ar neisi laukan, niek
še! Jauna būdama tuo ne
užsiėmiau tai senatvėje ir
neprasidėsiu!
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jus sekti “MERUNĄ” savaitė iš savaitės, per apie po
rą metų — nes ištikro tai yra didelis dalykas ir skaity
mo užteks porai metų. Rasit daug karžygiškų nuotikių, daug smagios ir liūdnos meilės, rasit viliugysčių
ir suvedžiojimų, rasit kerštavimų ir pasalingumo; ra
sit pasiaukavimo ir pasišventimo; rasit pasakų ir isto
rijos — bet viskas tas jums bus perduodama lengvai
suprantamais kasdieniniais žodžiais, lengva kalba, ko
kia aš bendrai rašau. Toliau, rasit sau žinomas Lietu
vos įvairių dalių vietas — nes dalykai šioje apysakoje
dėsis po plačią Lietuvą, ne vienoje vietoje. Dar dau
giau, daugelis skaitytojų čia rasit ir savo pavardes, ka
dangi šiame veikale ineina labai daug asmenų ir reikia
jiems vardų. Daug vardų ėmiau iš “Dirvos” skaityto
jų antrašų: Kurių pavardės yra senos Lietuviškos, tos
panaudojamos apysakos žmonėms užvardinti, kitos da
linai pakeistos ir pritaikytos, kad neišrodytų šių dienų
pavardės, kurių daugelis yra su visokiais dadėčkais.

Skaitydami “MERUNĄ” visados atsiminkime jog
dalykas dedasi Gilioje Senovėje, tarp 825 ir 860 me
tų, suvirš. tūkstantis metų atgal.

Vienas astronomas priro
dinėja kad saulė dar turi
gana šilumos bent penkio
likai trilijonų metų.
Bet nežiūrint to, ne pro
šalį bus apsirūpinti šiai žie
mai anglimi.

Taigi, kaipo veikalo autorius ir “Dirvos” redak
torius, prašau jūsų visų pradėti skaityti “MERUNĄ”
iš pat pradžių kaip tik apysaka pasirodys, ir duoti ki
tiems savo draugams paskaityti. Kurie neišgalit išra
šyti “Dirvą” į Lietuvą, patys perskaitę apysaką, pa
siuskit laikraštį saviškiams tenai. Kaštuoja tik . 2 cen
tai.
(Įsukit į vyniojamą popierį ir užadresuokit.)

Mano razunui, darniau
sias pasaulyje sutvėrimas
yra tai toks vyras kuris sa
vo pačios vardu laikraščiuo
se straipsnius talpina, no
rėdamas ją parodyt “moky
ta veikėja”, o po jos šlebute pasilindęs savo negražias
politikas varo.

Lietuvoje gyvenančių daugybės “Dirvos” skaity
tojų tą patį prašau daryti, nepavydėkit duoti “Dirvą”
perskaityti ir kitiems.
I
Pagaliaus, nors dabar ir blogi laikai, prašau visų
stoti “Dirvai” į talką: kalbinkit visus užsirašyti “Dir
vą”, tuomi padėdami mums musų svarbiame darbe. —
Kas negali užsirašyti metams, gali prisiųsti $1.00 už
pusę metų. To paties prašome ir iš senų skaitytojų —
ATNAUJ1NKIT savo prenumeratas DABAR. Su pa
baiga metų daugybės prenumerata pasibaigė ir “Dir
va” tuoj bus sulaikyta visiems kurie neatnaujins. Pasistengkite, prašome. Jeigu neišgalit atsiųsti $2, siųs
kit tik $ 1, toliau vėl $ 1, ir tt. Siųskit Lietuvos Bonų
Kuponus 1933 metų. Priimama ir tie už pilną vertę.

Ne jos laivas
Abromas iš Panevėžio ke
liauja su savo Sore Į Ame
riką. Mariose staiga paky
la baisi audra. Sorė persigandus rėkia:
— Abram! Abram! uivei, akrutas skęsta!
— Ko tu rėki kai varna!
Tylėk! Kibą tavo akrutas
skęsta? — ramino ją Ab
romas.
Du Piemeniu
Kunigas važiavo pro pū
dymą kur piemenukas ganė
kiaules. Pamatęs basą ir
sušalusį vaiką, kunigas su
stojo ir užkalbino:
— Mažyti, kaip vadinie
si ir ką veiki?
— Aš vardu Jonas ir ga-

PASTABA: “Dirva” bus visapusiai gerinama ir
įdomesni skaitymai ir žinios duodama. Po senovei eis
LIETUVOS MIESTU IR MIESTELIŲ APRAŠYMAI,
kurie savaimi turi nepaprasto įdomumo, lyg kokios gy
vos apysakos.
Dar kartą prašau visus į talką — visi skaitykite
ir platinkite “Dirvą”, o mes jums visiems tikrai atsi
lyginsime gražiausiais raštais-skaitymais, kokių nerasit
jokiame kitame laikraštyje.

“MERUNO” Autorius.
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PO LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS
SUVAŽIAVIMO
Musų tautoje ne tik Lie

KVIETKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Miestelis gražioje vietoje
prie Nemunėlio upė.
Kvietkai yra nedidelis
Rokiškio apskrities mieste
lis. Gyventojų turi apie
300 šeimžnų. Miestelis sto
vi ant kairiojo Nemunėlio
kranto, ant gražaus kalne
lio. Kvietkuose sueina ke
liai nuo Pandėlio, Papilio
ir Latvijos Neretų mieste
lio. Nuo Kvietkų, už tri
jų kilometrų eina Lietuvos
su Latvija siena.
Kadangi miestelis randa
si ant kalnelio tai jis visuo
met sausas ir švarus. Da
bar išgrysta šaligatviai, ap
tverta tvoros ir apsodinta
medeliais, kas suteikia mie
steliui puošnumo, ypač va
sarą kai sužaliuoja.
Viduryje miestelio stovi
medinė bet graži Rymo ka
talikų bažnyčia, apmūryta
akmenų šventorium ir ap
sodinta, dabar jau šimtame
čiais, klevais, kurie karštą
vasaros dieną kiekvieną vi
lioja teikdami ramų ir jau
kų pavėsį.
Kvietkuose yra 'keliolika
Žydiškų krautuvių, vartoto
jų bendrovė “Liepa”, yra
pašto agentūra, pieno per
dirbimo bendrovė, ir graži
pradžios mokykla, kurios
vedėju yra darbštus-energingas mokytojas A. Sur
vila.
Arčiausi prie Kvietkų
kaimai yra šie: Gervelėnai,
Mitlanai, Bruzgulai, Gikonių dvaras ir kaimas, Roviškėlio vienkiemis, ir Kvie
tkų malūnas.
Miestelio apielinkės iš ry
tų, pietų ir vakarų lygios, o
šiaurinėje pusėje gražutės
kalvos ir kloneliai, per ku
riuos vingiuoja Neretos upelis kol pasiekia savo tėvą
žydrą Nemunėlį ir prie jo
prisiglaudęs banguoja to
liau.
Kidronėlis.

MIEŽIŠKIAI

Vokiečių paspaustas mieste
lis labai nudžiugo pama
tęs Lietuvių kariumenę
Miežiškiai randasi Pane
vėžio apskrityje, apie 12 ki
lometrų nuo Panevėžio. Vi
sai nedidelis miestelis, la
biau panašus į bažnytkaimį
negu į miestuką. Susisieki
mą su kitais miestais turi
neblogiausį, nes iš jo išeina
du dideli keliai, iš kurių vie
nas einą į apskritį, o antras
į Raguva.
Miestelyje randasi šios įs
taigos : valsčiaus raštinė,
paštas ir pradžios mokkyla. Yra kelios smulkių pre
kių krautuvės. Pro mieste
lį bėga Nevėžio upė, kuri iš
teka iš Triaupio valsčiaus.
Daug gražumo priduoda
miestukui bažnyčia, kuri
nors neperdidelė, bet gra
ži. Ją pastatė per didįjį
karą. Per karą miestukas
mažai nukentėjo, nes čia di
delių mušiu nebuvo, tik ap
sišaudymai. Tik daug var
go teko praleisti prie Vokie
čių valdžios ūkininkams,
nes jie ėmė gyvulius, grū
dus ir kas tik pakliūdavo į
jų rankas. Taip belaukiant
geresnės tvarkos ilų-oką lai
ką, štai vieną kartą užgirs
tam kad jau už dienos kitos
Vokiečiai išeis iš Lietuvos.
Visiems net akys prašvito
tą užgirdus.
Bet tik spėjus Vokiečių
kariumenei atsitraukti tuo
jau užplūsta bolševikų ka
riumenė. Užėmė raudonie
ji miestuką, tuoj įsteigė sa
vo valdžią ir pradėjo vesti
,avo tvarką. Nors jiems
neilgai teko būti, bet žmo
nėms labai įkirėjo raudono
ji valdžia. Išgirdus kad jau
Lietuvių kariumenė artina
si iš vakarų, stumdama bol
ševikus, visi labai pradžiu
go ir tik troško kad tik
greičiau išguitų juos iš mie
Didžiausia ir Gražiausia
stuko. Miestuką užėmė Lie
LIETUVIŠKA VALGYKLA tuvių kariumenė be didelio
mūšio, nes bolševikai atsi
6824 Superior ,Ave.
traukė geruoju. Pamačius
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
žmonėms Lietuvių pirmus
1310 Russell Road
kareivius, apėmė nepapras
tas džiaugsmas ir pasitiko
Sutaupysit 20 iki 40% juos su džiaugsmu, ir kaip
tiek amžių
ant Radio ir Muzikalių Instr. nepradžiugti,
Aukštos rūšies muzikos mokykla.
kentėjus ir nešus svetimą
50c privatinės lekcijos.
jungą, o dabar pamačius at
HOEDL’S MUSIC HOUSE
gyjant savąją tėvynę.
7412 St. Clair Ave.
Bečerninkietis.

K. STONIS

GLOBUS

Sunaikinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu
“Mano trijų metų sunūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau PainExpelleriu su alyvų aliejum jo krutinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš
rekomenduoju Inkaro Pain-Expellerį gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir
geliamų kojų pėdų.”

S. D.
Travis, Staten Island.

PAIN-EXPELLEfi

Kiekvienas vyras sutvertas bū
ti laimingu ir jieško sau smagu
mo. Dauguma žmonių randa lai
mę apsivedime. Apsivedimas yra
didžiausia laime. Kožnas žmogus
yra laimingas kuris turi gerų
draugų, o geriausias draugas yra
vyras arba žmon. Mes turime di
džiausi surašą ypatų kurios nori
rasti sau-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.

Visas
Pasaulis
linkęs
orie
KAVA
BUNA
SKANI
'mania
Grorosnėsir Kavos
Krautuvės

Gillette
vaades

tuvoje bet ir išeivių tarpe
randasi tokių musų tautie
čių kurie savo tėviškę nie
kina, arba nusipolitikavę
kad jie negali patapti šalies
valdovais lieka net tokiais
kurie išduotų savo kraštą
svetimiems.
Et, sako, Lietuva mažu
tė, joje nieko gero nėra, ji
negalės gyvuoti, litas puls;
Lietuvoje nėra gražių vie
tų; Lietuvą valdo diktatū
ra. Ir tt.
Šitokius aklinus užmeti
mus ne tik socialistai beria
bet ir Romos katalikų vei
kėjai.
Amerikiečiai parvažiavę į
Lietuvą nesistengia jos pa
žinti plačiau, bet važinėja
po Švediją, Vokietiją ir ki
tas šalis.
Čia išdalies kalti buvo ir
Lietuvos visuomenės vadai.
Geriau butų negu pasitiki
mas Amerikiečių su dūdo
mis, pavažinėti ir išrėdyti
visą Lietuvą. Kas pamatė
visą Lietuvą ir jei yra svei
ko proto, jame verda nors
truputis Lietuviško kraujo,
pamils Lietuvą.
Štai ką rašo kitatautis
stačiatikių a r k i v yskupas
Kirionas:
“Stebuklingas gražumas
tos Lietuvos; Aukščiausis
nepasigailėjo Lietuvai gam
tos gražumo. Kauno slėnyse mirtina tyla, tik paukš
teliai gieda Aukščiausiam
padėkos himną. Reikia pri
gimto rašytojo kad sugebė
tų aprašyti Lietuvos gražu
mą. Čia ant kranto di
džiausio ir vandeningu Ne
muno krikščioniškos sielos
turi laimę gėrėtis Sutvėrė
jo galybe. Lietuva! Kiek
tu prikentėjai, tavo žemė
aplaistyta krauju; baisus
tavyje slepiasi atminimai
kurie rišasi su politika ir
religija. Lietuva! Tu did
vyrių žeme’ tavo narsiųjų
sūnų visi akmenys sušildy
ti krauju, ir ašarų pralieti
upeliai. Graži ir garbinga
tu Lietuva, pasaulis tau pa
vydi laimės. Didvyriška
tauta vergauti negali.”
Taigi, tiesiog gėda daro
si mums kad svetimtautis
garbina Lietuvą, o mes pa
tys lyg neišsivystę gaivalai
dergiame savo lizdą.
Amerikoje einanti laikra
ščiai “Dirva” ir “Vienybė”
verti amžinos pagarbos už
neiškrypimą iš tautiškų vė
žių perleidžiant įvairius po
litiškus sukrėtimus. Verti
gerų Lietuvių paramos. Kai
kas buvo paleidę gandus
kad šie laikraščiai gauną
pagalbą iš paramą iš Lie
tuvos valdžios. Tai yra tik
gandai paeiną iš pavyduolių
lupų.
t P. Kriukelis.

Kvorumas nesudarytas — kalinga kad daugiau šėrininkų atsilieptų ir prisiųstų savo įgaliojimus.
New York. — Kaip skai
tytojai žino, Lietuvos At
statymo Bendrovės direk
toriai su pagalba specialės
komisijos sudarymui bend
rovės kvorumo, per pusę
metų intensiviai dirbo ir rū
pinosi išjudinti šėrininkus,
kad sudarius reikalingą bal
sų skaitlių seime. Dabar tie
šėrininkai žingeidauja apie
seimo pasekmes, kadangi
seimas įvyko New Yorke
Sausio 16 d. Tatai noriu čia
painformuoti šėrininkus kas
seime atlikta. Štai:
Iš įvairių kolonijų seiman
suvažiavo asmeniniai 64 šė
rininkai su įgaliojimais. Ki
tų šėrininkų daugelis pirm
seimo susiuntė savo įgalio
jimus tai komisijos nariams,
tai direktoriams ar šiaip
šėrininkams. Viso į seimą
suvažiavusieji atstovai tu
rėjo savo balsų 1,467. Per
įgaliojimus buvo 9,797 bal
sų, viso 11,264 balsai.
Bet Bendrovės šėrininkai
viso balsų turi 35,593, taigi
kad butų legalis- susirinki
mas reikalinga seime turėti
didesnė pusė to balsų skaitliaus, arba kitais žodžiais
kalbant, reikia turėti 17,979
balsus sudarymui kvoru
mo. Taigi truko dar 6,533
balsų.
Seimas nebuvo legalis
Todėl ir šiame seime kaip
ir daugelyje praėjusių sei
mų, kvorumo nebuvo, nors
buvo dedama didelės pastan
gos kad sudaryti legal) sei
mą.
Vienok šių metų seimą
palyginus su pirmiau buvu
siais seimais, buvo didelis
skirtumas: pereitame seime
dalyvavo 16 asmenų, suda
rė vos 3,057'balsus. Šiame
seime buvo 64 nariai, suda
rė 11,264 balsus.
Pereitiems seimams įga
liojimai (proxy)’ buvo tik
vienkartiniai ir sekančiuose
seimuose jais įgaliotieji ne
galėdavo balsuoti. Dabarti
niai įgaliojimai, kuriuos šė
rininkai padarė, bus geri ir
kitame seime. Tik dabar

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

6108-12 Lorain Ave.
(25)

EVergreen 0725

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

SUERZINTI
NERVAI
Kada labai nervuojatės . . . kada
vaikų ergelis erzina jus . . . kada
viskas ką tik darot reiškia jums
nuovargį . . . kuomet apima nusiminimas . . .
bandykit
panaudoti
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad
joms pagelbėjo.
Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš
rūdys vertu gyventi.
Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE

Ilsėkitės
Saules Šilumoje

|

; Tel. ENd. 4932

į
į

$i5.°o i
$J 5

PLATES

i SILVER S FLORAL SHOPPE

<

DR. C. KANTER

ž

į
DENTIST
į
į 10415 St. Clair Ave.
GLenville 7352 <

1308 E. 68th Street

Randasi Lietuvių Banko Name

AR NORIT SVEIKATOS?

Gėlės Visokiems Reikalams
Speciales kainos LAIDOTUVIŲ darbui, taipgi specialiai
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK& korsa
žai merginoms bus už žymiai nupigintą kainą.
JURGIS J. SIDABRAS, Savininkas

Ligos kaip galvos skaudėjimas, sinus, akių, ausų, nosių,
veido (paraližis, skausmai, etc.), gelklės, kvėpavimo, šir
dies (jaunų ir senų), plaučių, kepenų (Gall stones, ulcers
etc.), skilvio (įvairių rusių), pancrea, inkstų (užsisenėjil
si Bright liga, etc.), žarnų (užkietėjimas, diarrhea, appen
dix, ulcer, etc.) pelviškos (moterų ligos), kojų (sciatic,
neuritis ir kiti skausmai) pagydyta arba gydoma mano
sveikatos patarnavimu kokį aš suteikiu. Nereikia jums
sirgti kuomet galima atgauti pastovią sveikatą. Greita
pagalba gaunama daugelyje atvejų. Pasitarimas dykai.
Jeigu negaliu žmogui pagelbėt aš tą pasakau. Kainos pri
einamos. Einu j namus ant pašaukimo.

WALTER CARSON
FUNERAL HOME
8114 Euclid Avenue

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI

reikia surinkti dar trūks
tant) skaitlių balsų, t. y.
tuos 6,533 balsus nuo tų šėrininkų kurie dar nėra prisiuntę.
Kas bus daroma toliau
■Bendrovės direktoriai poseiminiame posėdyje nutarė
dar atsišaukti į tuos šėrininkus kurie nėra prisiųntę savo įgaliojimų, kad jie
nieko nelaukdami atsišauk
ti) į centrą ar į bent kurį
iš Komisijos narių ir parei
kalautų įgaliojimo blankų,
o gavę jas išpildytų ir pri
siųstų atgal.
Vienkart pranešame kad
trūkstant) skaitlių balsų su
rinkti reikia iki Birželio 1
d. šių metų, ir jei iki tam
laikui susidarys reikalingas
Jus galite ilsėtis saulės šilumoje ka
skaitlius balsų tai Liepos
mėnesį bus šaukiama Eks
da tiktai pasitaiko turėti kelias mitra Seimas perorganizavi
mui bendrovės reikalų.
nutas liuoso laiko. Pasistatykit kil
Tiems šėrininkams kurie
nojamą Elektrišką Saulės Lempą ša
pasidarbavo surinkime bal
sų reiškiame didelį padėkos
lę savo lovos arba sofos ir gulėkit po
žodį, ir kurie toliau pageljos sveikatą duodančiais spinduliais.
bėsite mums šiame sunkia
me 'darbe, busime dėkingi.
Komisijos Pirmininku Di
rektoriai paskyrė J. Ambra
Informacijų norėdami apie Electric Sun
ziejų, kuris turi teisę koop
Lamp atsilankykit j Electrical League Ex
tuoti tokius šėrininkus ko
hibit. Pamatykit išstatytus vėliausius mo
kius jis numatys reikalin
delius, sienų ir lubų žiburius, taipgi glin
gadų ir stalinius tipus. Inėjimas veltui, nie
Direktorių Valdyba:
ko nesiūloma pirkti. Atdara kasdien nuo
A. Mikalauskas, Pirm.
9 iki 5, išskyrus sekmadienius.
Adv. F. J. Bagočius, V.-P.
St. Kišonas, Vice.-Pirm.
A. B. Strimaitis, Sekr.
THE ELECTRICAL LEAGUE
A. S. Trečiokas, Ižd.
BUILDERS EXCHANGE BUILDING
18 AUKŠTAS
X. Strumskis,
PROSPECT ARTI ONTARIO
:
:
CHERRY 2535
P. Bukšnaitis,
J. N. Varnės,
B. J. Schegaus.
Komisija:
J. Ambraziejus,
£ DANTYS IŠTRAUKIAMI po 5Qc nuo
168 Grand street
Dr. B. K. Vencius,
(visiškai be skausmo
499 Grand street
(abu Brooklyn, N. Y.)
(gantntuotos tikti)
J. J. Bachunas,
Sodus, Mich.
Užpildymai sidabro ar porcelino
nuo
A. S. Strimaitis,
■I
(ATSINEŠKIT šf SKELBIMĄ)
L. A. B-vės Sekretorius,
G.P.O. Box 127, New York.

ENdicott 4932

DR. VINCENT C. THOMAS, Chiropractor

QArfield 7500—7501

823 Prospect Avenue,

Cleveland, Ohio

4-tas aukštas

Palaidojimo patarnavimas $150 ir aukštyn.
Su Vainiku durims ir Palmomis.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS

Duodame dykai naudotis musų puikiu Laidotuvių Namu
kuris randasi po antrašu 8114 Euclid Avenue.

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).

Jurgis J. Sidabras veikia sąryšyje su
Carson’s Funeral Home

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MURIOLIS

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiim

AR TURITE PILES?
Jeigu kenčiate nuo PILES, ši KLINIKA jums suteiks
pagalbą. Taipgi gydome visas kitas žarnų ligas. HEM
ORRHOIDS (Piles) gydomos be sugaišimo laiko nuo dar
bo. Fissure, Fistulae ir Ulcer skauduliai gydomi papras
tu Amoulant ofiso metodu.
Už pasitarimą nereikia mokėti. Lenkvos išsimokėjimo
išlygos darbo žmonėms.. Mes negydome Vėžio Ligos.

RECTAL CLINIC
G. W. Thompson, E. T., 716 Schofield Bldg. E. 9 ir Euclid
Valandos: 11 iki 6.
MAin 8634—Namų GLen. 6944
Antradieniais ir Penktadieniais vakarais iki 8.

COMPOUND jniiimiiiiiiiiiiihiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

6606 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729
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|

MRS. A. JAKUBS

|

(A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
=

si

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

= 6621 Edna Avenue

Ę

ENdicott 1763 =
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Sausio 20, 1933

Naudingos knygelės leisti
nepasisekė.
Enciklopedijos leidimas.
“Pažangos” bendrovė bu
vo pradėjus leisti populiares moksliškas. knygeles.
Jose buvo nagrinėjama įvai
rus kultūros klausimai ir,
ypatingai, Lietuvos istorija.
Labai gaila kad leidėjai
nemokėjo'fasti kelio1 į visas
trobužes, jei jos neturi papasisekimo. Kad taip yra,
leidžia spėti faktas jog šių
knygelių dabar nebeleidžia
ma. Labai gaila. Juk taip
maža tepažysta musų žmo
nės musų tautos praeitį.
Paliovimas šias knygeles
leisti — didelis šuolis atgal.

LIETUVIŲ ĘAKUNŲ SKRIDIMO PER AT- monto sąmatą priskaityti ir
įvairiose kolonijose esamas
LANTIKĄ FONDO GLOBĖJŲ ATSKAITA
sumas. Tat geistina butų

K AN ADO'S I
gauta
NAUJIENOS I Pajamų
Chicago, Ill.

iš:

Tasai faktas šiek tiek paraližiuoja p a s i ruošiamuo
sius skridimo planus, nes
lakūnai apie šio mėnesio vi
durį jau vyksta į dirbtuves,
pradėti lėktuvo remonto
darbus, ir neturėdami už
tikrinimo kad surinktais pi
nigais, esamais įvairiose ko
lonijose pas komitetus, ga
lima disponuoti, ’svyruoja
ar remonto darbus taikinti
tai sumai kiek yra fondo
komiteto rankose ar į. re-

kad visi kolonijų komitetai
skubos keliu atsiskaitytų iš
surinktų šiam tikslui sumų.
Fondo komitetas:
Pasirašė:
Antanas Kalvaitis,
John Krotkus,
Leonard šimutis.
Chicago, Ill.
Sausio 5, 193 m.

$725.05
565.00
' Newark, N. J.
WINNIPEG, MAN
316.00
Brooklyn, N. Y.’
201.75
Boston, Mass.
tais.
Mass. 196.75
AR REIKALINGA MUMS Worcester,
Lietuvoje šią žiemą bus Susisiekimo minister i j a
152.75
Pittsburgh,
Pa.
POLITIKA?
kovojama su nedarbu kaip yra taip pat numačius duo
121.75
Kenosha, Wis.
ir kitais metais. Nusista ti keliems šimtams žmonių
Pas muš1 Winnipege yra Baltimore, Md.
110.50
tyta piniginių pašalpų nie c|arbo. Ji nori tvarkyti
cĮaug politikierių kurie po Philadelphia, Pa. 110.25
kam neduoti, nes tas tik di Kauno uostą.
litikas varinėja ne tik mi Clfeveland,. O. ’
86.75
dina bedarbiij skaičių. Dar Didesnių rūpesčių ir iš
69.50
tinguose bet ir kiekvienoje Brockton, Mass.
f Ofiso
Telefonai
Namų ■
bininkas turėdamas darbo laidų teikia negalinčių dirb
fMAin 1773
KEnmore 4740W
vietoje, ar reikia ar ne. Pa- Wilkes Barre, Pa. 69.00
ir uždirbdamas 6—10.' litų, ti aprūpinimas. Kaunas ši
veizdan vakarėliuose ir tai Washington, D. C.. 60.00
P. J. K E R Š I S
dažnai meta savo darbą, už tam reikalui T933 m. biud
neapsieinama be' politikos. Scranton, Pa.
6.00
1414 Standard Bank Bldg.
sirašo bedarbiu ir nieko ne žete yra įrašęs 1,820,000 lt.,
Parkuose susitikę ir ten Viso
$2943.80
Baigęs teisių mokslą Cumber
dirbdamas gauna kelis litus arba 18% savo' visų išlaidų.
argumentu oj am. Ar tas rei-^Išlaidos
sį_
land Universitete ir darbuojas
o
ROSEDALE
p!
:
ir jais šiąip taip išsiverčia.
su Teisiij ofisu advokatų
kalinga? Turiu pasakyti’
i
Collister, Stevens ir
Dry
Cleaning
Go.:
Apmokėta
firmai
Green
J
Šiais metais iš valstybės
kad ne. Vakarėliuose susi-'
IR PARĖDAI KRIZĮ
Kurzenberger
lėšų fondo kovoti su nedar
renkam ne politikuoti bet Duck and Co. už pagamini
DIDINA
C. F. PETRAITIS, Prop. I
Su
visais
teisių reikalais Lietumą Aviacijos ženki. $169.91 • > 6702 Superior Ave.,' •
bu vyriausybė paskyrė 80,pasilinksminti.
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai
Panemunis,
Rokiškio
ap.
Jau
senai
pribrendęs
en

Fondo
komit.
sekretoriui
000 litų, kurie jau išdalinti
Į
t kreipkitės prie musų.
Trys metai atgal pas mus
miestų savivaldybėms. Per — Ūkininkams turintiem? ciklopedijai leisti žygis da Winnipege buvo daug jau už suvartotus’ pašto ženkle
nai vyriausybė davė 300,000 dukterų, dabar didžiausių bar padarytas: enciklopedi kiau negu dabar yra; jau lius siuntinėjant cirkulia- toiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiir
15.54
litų. Reikia laukti kad pa išlaidų dalį sudaro jų paro jos išėjo jau aštuntas sąsiu nimas nebuvo tiek užsikrė rus į.kolonijas
$185.45 didelis
našiai tiek bus paskirta ir dams išlaidos. Mat šiame vinis. Enciklopediją leisti tęs, politika kiek šiandien. Viso išlaidų
dalyke jos jokio krizio ne manyta jau senai; buvo ta
šiais metais.
$2,943.80
nori pripažinti. Neretai mintis ir Amerikos Lietu Suruošdavo visokių pramo ' Viso pajamų
Vyrams ir Vaikinams Žieminių
Parsidavė
Dabartiniu laiku Kaune vien
gų,
visokių
vaidinimų.
■ 185.45
Viso
išlaidų
i
įsiT viuose. Tačiau nepavyko.
n
v
Le
u
n
t u
‘
^
po $16-50
prie viešųjų darbų dirba skolinadelkadto joūkininkas
Šia proga paminėsiu anų
$2,754.35
Lieka
OVERKOTŲ
Pirmiau
dukterys
ga

Mat,
gal
mums
dar
buvo
, I
(
* .
■
1300 bedarbių, Panevėžyje lėtų taip rėdytis, kaip mieslaikų veikėjus: dėka P. Juoapie 500, Šiaulius© apie 300 ' to panelės. Daugumas kai peranksti turėti savo enci- niškio, daug kas buvo nu Einant lakūnų pareiški- Vyrų ir Vaikinų Geri! Vaikų vilnoniai
ir Mariampolėje apie 100 mo. merginų tik 'apie r-ubus klodepiją. Dabar gi tas veiktą ir jis paliko gerą at mu, nekurios kolonijos su
Šiuo laiku Lietuvoje esa ir tegalvoja, manydamos darbas įkunyjamas Lietuvo mintį apie save jaunimo rinkę šiam tikslui pinigus, vilnoniai Siutai $ "į J Overkotai---- $ J .98
ma apie 3000, bedarbių, iš taip vyrams labiau patin je. Suorganizuota visos žy tarpe. Jis visapusiai dar dar neprisiuntė ir laiko sa 8
Vertės iki $25.00
i
Micros 3 iki 7 metų
kurių, kaip matome, dau kančios. Dažnai tokios mer miausios musų mokslo pa- bavosi ir gerai sekėsi. Bet vo žinioje būtent:
jiegos į talką. Bendradar
giau kaip 2000 aprūpinti
Mass, apie $200.00
THE KRAMER & REICH CO.
laikraščiui pasiskaity biauja ir Lietuvos Katalikų musų komunistams toks as Montello,
5Q0.00
darbu. Kiti bus aprūpinti ginos
Scranton,
Pa.
muo nelabai košer,' Juoništi
“
neturi
laiko
”
arba
“
kur
(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
Mokslo
Akademija.
Leidžia
180.00
artimu laiku. Išviso šiais čia krizmetyj kelis litus ra
kis yra plačiai suprantantis Wilkes Barre
n
:
7002-04
Superior
Avenue , Kampas Giddings Rd. ■
Spaudos
Fondas
Kaune.
metais savivaldybės yrą pa si laikraščiui išsirašyti”.—
asmuo ir atkiria blogą nuc Brooklyn, N. Y. n 211.00 5iilliiiBii!Uini!iiii!!imi;iiiiiii!iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!uiinimiiHimimu imm
Enciklopedija
tvarko
m
a
129.00
siruošusios aprūpinti darbu Tsb.
Newark, N. J.
labai rimtai: kiekvienai sri gero. Musų bimbiniams bu Worcester, Mass.
96.96
5000 bedarbių.
čiai pakviesta ir atitinka vo labai nesmagu, jie sakė Baltimore, Md.
25.00 £ Garantuotas -BESKAUSMIS
Miškų departmental^ duo
kad jeigu Juoniškis perei
£
da darbo miškuose šiuo me Iš SMILTYNO LENDA mas specialistas. Tik ir čia tų į jų pusę tai jie, su kitais Vjso kolonijose apie $1,341.
krinta
į
akis
vienas-kitas
į
y
IŠTRAUKIMAS.
DANTŲ
tu neribotam žmonių • skai
KAULAI IR ŠUKĖS
labai greitai apsidirbtų. Bet
Iš viršsuminėtų duomenų
čiui. Tik visą bėda kad be Gegužinė, Trakų apsk. — mažmokis. Straipsnį ap'ie vargiai jus to sulauksit.
garantuotis , tikti
tenka
daryti išvadų‘kad ne
Argentiną
rašo
A.
B.
Auto

$12-50
darbiai nenori vykti į miš
Bet
tokios
tąšynės
yra
žiūrint
į
sunkius
depresijos
Rusių
kaimo
laukuose,
prie
rių
pavardžių
sutrumpini

kus dirbti, nors ten leng
ir išrodys natūraliai. Nuo
Neries, yra didelis, kokių me randame kad A. B. yra kenksmingos, Kol musų laikus, musų lakūnų patiek į
viau galėtų pragyventi ne 30
ha plotas, vėjo pustomas BendoravičiuS, ir yra gydy tarpe politika maišysis tai ta mintis skristi per Atlan- į Užpildymai ir Dantų hvualymas _ _ $ jį .00
gu mieste. Be to, bedarbiai
Čia dažnai ma tojas. Jam reikėjo pavesti mes jokios gerovės neat- tiką Lietuvon sutikta viso
iš miesto nenori vykti dirb smiltynas.
toma
iš
smėlio
rašyti straipsnius, medicinos sieksim, ypatingai jaunuo se kolonijose su dideliu en
ti pas ūkininkus, kurie mo žmonių kaulų, kažkyšančių
tarpe, nes šiuo laiku jei tuziazmų ir gei’oka- mate
kokių
ka net ne kriziškus atlygi puodų šukių ir šiaip surūdi ir hygienos klausimais. Ge lių
kas
surengia vakarą tai vie riale parama, už kurią fon
Cor. Ė: 82nd St. and Wade Park Ave.
nimus. Miestiečiai geriau jusių geležgalių. Vietiniai ografijai reikėjo pakviesti ni sako
kad tai1 fdšistų, ne do komitetas reiškia vigeografą. Geografų Vytau, ATDARA KASDIEN 9 ryto iki 8 vak.
CEdar 4221
gyventojai pasakoja kad tai to Didžiojo Universitetas galima eiti ir jų l’cmti; ki siemš 'rėmėjams padėkos
esą . Švedų . kapai. Tiesa, turi. - Tuo aš, žinoma, neno ti prieš kitus taip pat sako žodį. Jei aukos tokiu pat .'iii!iHiijmii!iiiiijiihi:m!iimi!!iimmiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiii:iii!ti:i'iiiiiii:ii!iiiiiii*’
buvo
ten rasta, sutrųniju- riu pasakyti kad gydytojas rią ir didžiausia maišatienė tempu ir toliau plauks tai
i
jušių pinigų ir kardų.—Tsb. A. Bendoravičius nežinotų ir nepasisekimas. '
lakūnai nę tik ką sugebės
| 'į Greičiausi garlaiviai ant
Baigdamas turiU' primin tinkamai lėktuvą' prirengti
geografijos.
Tačiau
jei
jau
i vandens. 7 dienos į
d;
(Neverauskas)
kitoms sųitims pakviesta ži ti kaslink Winnipego L. D bet galimas daiktas Įstengs =
Iš
PURVYNO
DEGTINĘ
L I E-T U V Ą
.
novai tai reikėjo ir geogra P. Draugijos. Kai draugija įsigyti naują lėktuvui mo
SIURBĖ
Licensed Funeral Director
Puikus gelžkeliu susisieki
fijai pakviesti profesorius buvo bešališka, jos iždą? torą, kas suteiks lakūnams
mas iš BREMERHAVER į
šakiai. — šilgalių kaimo geografas, o ne medikas.
siekė iki $700.' Kai- sulinde didesnio saugumo ir gali Ę Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- :
'LIETUVĄ.
trys
vyrai,
jau
gerokai
išsiEnciklopediją turėtų pre j on komunistai, šiandien pi mumo Įvykdyti šį didėlį ir E dernišką laidotuvių vietą
Informacijų kreipkitės:
gėrę degtinės, nešėsi dar numeruotis kiekvienas Lie nigų jau yra $300. Jie rū drąsų žygi. '
I
WILKELIS FUNERAL HOME
1119 Euclid Ave. Cleveland
,
jos kelioliką litrų namon. tuvis inteligentas bei šiaip pinasi tik kaip daugiau iš Tenka deja apgailestauti E
• i'i
'
'
»1
■
6522 Superior Ayenue
Beeidami
kaž
kaip
griuvo
iždo
iškrapštyti
ir
paremti
mokiu
įdomaująsis
asmuo.
MNORTH GERMAN
ir išliejo degtinę. Pagailo Lietuviškai; enciklo p e, d i j a komunistų reikalus. Nese kad nekurios kolonijos ar
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
jiems degtinės^ . bet kitaip būtina kiekvienam' megian- nai buvo paaukauta' komu ai iš baimės kad surinkti : Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok :
jos susemti nesugalvojo čiam spaudą Lietuviui. Pra nistų vadui Blužaičiui -$10 pinigai nebus, sunaudoti E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir .prielakumas yra visiems :
be tsižyelgirno į kaštus.
;
.
.
:
kaip tik sugerti burna. iAt vartu enciklopedija turėti kuri Kanados valdžia išde skridimo reikalams, ar tai EE lygus,
Patarnavimas greitas, aukščiausįos rūšies • ir visais atžvilgiais mo- ■
oer
apsileidimą
iki
šiam
lai

- derniškas.
:
sigulę kniūpsti ant purvino Amerikos Lietuviui tuo kad portavo į Lietuvą už. plati
kelio gėrė išsiliejusią degti joje daugiausia vietos duo nimą komunizmo. Be to kui dar neprisiuntė fondo E (
HEnderson 9292
nę tol kol'sąmonės neteko. dama lituanistikai, ko nėra tas daugutis prisiskolino iš komitetui surinktų pinigų. ■jiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiii m iitiiiiiiiiii m iiuiiii i ui linui ui m nu i iiiiiniii 11 linu iiigiiiiin*
Vienas jų dar šiaip taip at kitomis kalbomis enciklope visų apie $500 ir niekam ne
sikėlęs parėjo namon, o ki dijose. Lietuviškoj enciklo atsilygino. Tai. ve kokie
ti išgulėjo iki ryto. Rado pedijoj labai plačiai nagri tie komunistai teisingi: m
juos žmonės vos gyvus. Abu nėjama įvairus Lietuvos: is vienas jo nuskriaustas ver
taip sušalo kad sunkiai su torijoj etapai, Lietuviu li kia bedarbės laikams ųžė
sirgo.—Tsb.
teratūra ; šitoms sritims jus, o tas “svieto {lyginto
duodama labai daug pavyz jas’’ nei ačiū nepasakė.
: PAJIEŠKOJIMAI : džių ir jie, sakau, gana pla Kiek anksčiau iš draugi
čiai nagrinėjami. Tuo gi jos iždo buvo paskirta $5
Pajieškojimai iš Lietuvos
tarpu
kitose enciklopedijose Lenkų ’komunistų laikraš
giąiinių, draugų, pažystamų, yra
šitų mums labai rupimų čiui; prieš metus buvo pa«
priimami į “Dirvų” dovanai
Visi kas iš Lietuvos norite ko
klausimų nėra.
skirta $25 “tarptautiniam
Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudoliit WELDONA ,Tablets
-Amerikoje pjjieškoti, ■prisiųskit
apsigynimui”, ■ ir taip tik
‘
Tuo
gi
tarpu
leidėjai
nu

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
ant paskiro lakšto surašę pajiešsiskundžia
musų
tautiečių
čiulpia ir čiulpia draugijos
tos 24 pusi, knygelės, “History of
kojimą su. savo pilnu antrašu.
RHEUMATISM’, su nurodymais ir
nerangumu,
kadangi
vos
iždą, nors L. D. P. Dr-ja
aprašymais reumatizmo perų, į
“DIRVA”
keletas
tūkstantėlių
teužsinieko
bendro neturi su ko-:
WELDONA CORPORATION
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio
Desk 7, Atlantic City, N. J.
prenurųeravę enciklopediją. munizmu. Kalti draugijos
“Ąš-esu darbininkas vienoje iš budavojimo
Prenumeruokimės patys nariai kad leidžia komunis
amatu šakų ir kuomet esti gerai laikai aš
Lietuvišką enciklopediją -ir tams taip sauvaliauti; {Kali
.visada dirbu nuolatos. Bėgyje pereito meto aš
raginkime kitus prenume kas. visiems , naršams susi
.turėjau labai mažai darbo ir turėjau sumažint
ruotis. . Paremkime taip prasti ir užkirsi raudonu
'
visas savų išlaidas kiek tik labiausia buvo ga
“AMERIKOS LIETUVIO”
.
’ .
gražiai' pradėtą,' naudingą kams kelią.
lima.
Buvau pasiryžęs išimti ir telefonų, bet
Kas dabar užsirašys “Amerikos Lietuvį” metams ir prisius $2., tas
darbą. , (( Lord .Crųąker,
Draugijos Nary h.
gaus LAIKRAŠTI ir DOVANAI $2.40 vertės ISTORIJĄ ŽYMIAU
darj pasiryžai! paltokytį ji kokį laikų ilgiau.

KAIP LIETUVA KO lihkę vadinti! rriieste save be
darbiais negu vykti Į kaimą
VOJA SU NEDARBU ’ir ten būti viskuo aprūpin

Į

t

PARDAVIMAS DABAR

| PLATES

. DR. JOS. ROTU

IIBRE'MEN
EUROPA

| NIKODEMAS A. WILKELIS |

LOYD

Kodėl
AS LAIKAU
TELEFONĄ

PRIIMK KALĖDINES DOVANAS NUO

SIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIAVUSIŲ SENOVĖJE ir PASAULI
NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIEDU, su ŽEMĖ.
LAPIŲ 193 dubultavi puslapiai—pavieniai su priedu, 456 puslapiai,
134 paveikslai.
Apie tos knygos vertę daug čia nekalbėsim, tik trumpai pažymė
sim, kad iš joje aprašytų kariškų baisinybių daug nepaprastų įspū
džių įgysit, daug nežinomų dalykų patirsit. Vien tos knygos padary
mas lėšavą virš $2,000.00. Bet norėdami “Amerikos Lietuvį” išplatint, atidlčosim ją UŽ DYKĄ.
Tačiau jei kas tos knygos nenorėtų, o norėtų laikraštį — reikia
prisiųst tik $1.50 ir Amerikos Lietuvis bus siuntinėjamas per ištisus
metus. O: prie to dar duosim KALĖDINIŲ DOVANŲ SIENINĮ KA
LENDORIŲ 1933 METAMS, su LIETUVIŠKAIS MĖNESIAIS IR
ŠVENTĖMIS. Kalendorius labai gražus, papuoštas BIRUTĖS PA
VEIKSLU; Pasiškubinkit.

AMERIKOS LIETUVIS
WORCESTER, MASS.

14 VERNON STREET
» t į,, ■ b

To All Who Suffer Stomo^h
Agony/Gas and Indigestion
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do
You More Good Than Anything You Ever Used.
Why bother with slow actors when
one tablespoonful of this splendid and
pleasant liquid reipędy will cause gasb
bloating, heaviness, heartburn or any
upset condition of- the stomach to
speedily vanish.
And why should any man or woman
suffer .another hour with indlgeslibn
or any'stomach misery when the rem
edy that acts almost instantly can be
easily „procured?
.
Butlhere is more to say about this
remarkable remedy—something that
will Interest thousands of despondent
people.
•
f-

Dare's Mentha Pepsin not' only
quickly relieves stomach distress, but
it also conquers stubborn indjgjestįęn,
'dyspepsia and gastritis, and puts an
end. to dizziness, nervousndss, head
ache, sleeplessness and despondency
whięh distressing troubles arc nearly
always caused by 1 chronic stomach
disturbance.
Dare’s Mentha Pepsin is a supremely
good .remedy , that druggists .eyqryi ’
where guarantee—-a. fine ' tonic ‘ that
builds you up and makes you wprk
i
with vim, eat with relish and sleep
soundly^
m
j -9

Nuo to laiko mano darbdavis pradėjo man duo
ti daugiau darbo, peš jis gali pasiekti mane tele
fonu. Nors aš ir neturiu nuolatinio darbo vie
nok pasirodo kad pinigai išleidžiami ant telefo
no atneša man daug naudos.”
H. J. Hoari),
1528 Hopkins Ave.,
Lakewood, Ohio
“' h

1
■i^J

PEOPLE WITH
PHONES GET

ilW

DABAR PATS LAIKAS!

KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE

Išsirašykite Sau 1933 Metams “Dirvą”

DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
CARD PARTY, šio šeštadie
TRUMPOS ŽINELĖS
nio
Sausio 21, nuo 7:30,
Miesto Taryba ir majoras' šv. vakare,
Jurgio salėje bus card par
Miller darbuojasi už numažini ty su šokiais sušelpimui sergan
mą elektros ir gazo kainų, pri čio Kini. M. Kuliavos, kuris jau
taikant jas dabartiniams lai ilgas laikas guli ligoninėj.
kams.
Bus dovanos lošėjams ir trys
Sausio 8 d. vakare Lietuvių dovanos prie įžangos tikietų.
Kviečia Komit.
salėje buvo teatras ir šokis, su
rengtas LDSA. kuopos. Nors
vėliau nuėjau, bet pataikiau dar
KURIE NORIT parduot Lie
ant Mažeikos prakalbos, kuris
tuvos
Bonus kreipkitės į “Dir
sušilęs piršo komunizmą ir ban
dė nurodyti kad be jo' ant že bos” agentūrą, čia jums pagel
mės nebus ramybės. Vienas iš bės parduoti.
Kurie žadat šią vasarą va
publikos pastebėjo, "Mes nesuėjom tavo prakalbos klausyti žiuoti Lietuvon, pradėkit da
bet teatro pamatyti”.. Bet Ma bar rūpintis apie kelionei doku
žeika to negirdi, drožia sau to mentus.
Kaip kitais metais taip ir šy
lyn ir gana. Sako, ar jus norit
ar nenorit, bet mes važiuosim met “Dirva” rengia ekskursiją
savo keliu. Gerai, vyrai, va Į Lietuvą. Informacijų kreip
žiuokit sau savo keliu, bet pa kitės j “Dirvos” Agentūrą.
likit kitus ramybėje. Publikos
atsilankė pusėtinai, daug jauni
LANKĖSI Clevelando su rei
mo suėjo i šokius.
kalais plačiai čia žinomas dar
Diduma bankų jau padarė buotojas Alekas Banys, kuris
nutarimą kad neatims namus iš dabar gyvena Pittsburge. Attų kurie jau negali pilnai mo važiavo ir gryžo atgal šeštakesčius mokėti, žinoma, reika dieni.
laus kad nuošimčiai butų moka
mi ir kiek galima sumos. Bet
DAR ŽODIS Lietuvos Atstakurie galės nors po kiek mokė tymo B-vės šėrininkams. Kuti tai namai nebus atimami.
rie turit šėrų, o nesat gavę iš
Clevelando mokyklų tarnau Bendrovės centro jokio laiško,
■ ui nesat gavę ir reikalingų iš
tojai ir mokytojos turės palau pildyti
įgaliojimų.
Atsilankykti šio mėnesio algų, nes fonde
kit
į
“
Dirvos
”
raštinę,
gausit
pinigų nėra, iki nesuplauks i iž
dą naujų taksų mokesčių, ku reikalingas blankas.
suvažiavimas įvy
rie išpuola mokėti šiose dienose. ko,Bendrovės
bet
nebuvo
gana balsų, to
Išviso per metą mokytojoms al dėl
bendrovės likvidavimo dargų išmokama $750,000. Tai di
delė suma pinigų. Mokyklų ta bo negalima pradėti. Atsišautik esat bendrovės naryba rūpinasi kaip bus kitą ru kit kurie
(Kurie
jau išpildėt proxy
denį, ar bus galima atidaryti
ir
pasirašėt,
tiems
nereikia an
mokyklas del pinigų stokos. Bet
kad miesto ponai pražudo mili tru kartu pildyti). Skaitykit
jonus dolarių tai to prisiminti pranešimą ant G-to pusi.
nenori, tik reikalauja kad tak
sų mokėtojai iš paskutines duo
SUGAVO PLĖŠIKĄ. Pereitą
tų.
ketvirtadienį du jauni plėšikai
Clevelando policijoj padaryta užpuolė Commercial Savings &
pertvarkymai: diduma viršinin Loan Co., Berea, ir suvarę į
kų ir daug paprastų policijan- skiepą devynis asmenis, surišę,
tų tapo permainyta į kitas sto pasigrobę iš banko apie $35,000
tis. Tas daroma dėlto kad at pinigų, ėjo pro duris laukan.
sidūrus naujoje vietoje nevaro Tuo tarpu Į banką ėjo vienas
■ šmugelysčių iki neapsipažinę su pilietis, Clarence Fox, kuris pa
žino kad iš banko išeina plėši
savo srities gyventojais.
Jonas Jarus. kai. Jis tuoj vieną sugriebė,
atėmė iš jo šautuvą ir jį bėgani peršovė ir sugavo. Bet
~
su
MIRĖ. Sausio 16 d. mirė Si- pinigais pabėgo kitas, kurio su
mano ir Marės Baranauskų, nuo gauti nepavyko. Jį suimtas
1414 E. Cv St., sūnūs, Simukas. draugas išdavė, bet dar vis jo
2 m. amžiaus. Laidojamas 20 nesuranda.
d. Sausio iš Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios. Laidotuvėmis
PLIENO DARBAI Clevelanrūpinasi graborė Adelė Jaku de pastaru laiku pagerėjo —
bauskienė.
dabar dirba 41 nuoš. normalio.
Gelžkeliai Cleveland o srityje
PALAIDOTAS. Sausio 13 d. irgi turi daugiau darbo.
mirė Anta.nas Liškauskas, 51
________
_________ ______
Nekurios Clevelando
išdirbym. amžiaus, nuo 6408 White stės rengiasi didintis ir gerinave. Palaidotas Sausio 17 d. tis. Iki
T’’ šiol žinoma yra tam
-------- suma.. Ki_
iš Šv. Jurgio bažnyčios. Velio- paskirta $1,246,000
nis paliko varge ir nusiminime tų pinigų atsiras vėliau j vasažmoną ir 7 vaikučius. Laidotu- rą.
vėse patarnavo graborė Adelė
Clevelando komitetas viso
Jakubauskienė.
mis spėkomis dirba sulaikymui
iškėlimą didelės plieno išdirbysLIETUVIŲ SALĖS B-VĖS tės iš priemiesčio Newburgo i
šėrininkų susirinkimas bus lai- Lorainą.
komas penktadienio vakare, 27i
---------------d. Sausio, Lietuvių salėje, nuo
CUYAHOGA
APSKRITIES
7 ;30 vai. vakare. Visi šėrinin- vargšų užlaikymui šymet sako
kai kviečiami atsilankyti. Yra reikėsią
$17,000,000. Miesto
daug svarbių dalykų apsvarsty- tarybos narys Cannon sako kad
ti.
,
(4) turėtų tą sumą sudėti miestas,
Kviečia Bendrovės Vald. apskritis ir valstybė po lygiai.

“Tėvų, vakarėlis”. Akro
no Lietuvių Jaunimo Drau
Lietuviški Radio
giškas Klubas Sausio 17 d.
surengė įdomų vakarėli kas
Programai
tarp Lietuvių yra didelė
Sekmadieniais, l :30 vai.
naujenybė: tai buvo tėvų
po pietų iš WJAY.
pagerbimui vakarėlis, ku-.
rin jauni nariai vaikinai ir
PUIKUS IR PASEKMIN
merginos susikvietė savo
GAS
KONCERTAS. Pereitą
tėvelius kartu pasilinksmin
sekmadienį, vakare Lietuvių
ti. Neužteko to, jaunimas
salėje įvyko gana gražus ir pa
užsikvietė svečių iš Cleve
sekmingas koncertas paminėji
lando, kurie tahbgi prisidė
mui Vinco Greičiaus 20 metų
darbuotės Clevekinde.
Didelę
jo prie vakarėlio" paįvairi
dali koncerto užpildė pati Grei
Štai svarbi naujiena: Kurie vietiniai nuo da nimo.
čių šeima: dainininkė Stasė
Malonų įspūdį daro tas
Greičienė, sūnūs Vincas, smui bar iki pabaigai Sausio menesio 1933 m. užsi
kad
Akrono Lietuvių jauni
kininkas, ir duktė Regina, pia
nistė. Pagelbėjo jiems eilė vie rašys sau “Dirvą” visam metui arba užrašys ki mas, kurių tarpe yra kele
tos jaunimo: J. Kayackas, J. tam kam ant metų, gaus dykai 1933 metų pui- tas universiteto studentų,
Roversteinas, J. šektokas, M.
savo susirinkimams laikyti
Pasiskubinkit užsirašyti prieglaudą
šeštokiutė, Elena Grigiutė, S. k.Ą sienini Kalendorių!
turi puikiame
Kučinskaitė, broliai Luizai, seY. W. C. A. name. Aišku,
sutės Salasevičiutės, J. Kras- dabar — su pačia pradžia metų.
tokioje įstaigoje dalyvauda
nickas, broliai Hollišiai iš Ak
“Dirvos” ofisas randasi kampas E. 69 St. ir mi gražiau patys užsilaiko,
rono. Visi atliko savo užcluoti gražiai ir publika buvo la- Superior avenue, skersai gatvę nuo Lietuvių sa geriau jaučiasi, ir tokiu bil
bai patenkinta, Publikos buvo
pilnutėlė salė. Tas parodo kad lės.
Ofisas atdaras visą dieną ir vakarais iki 7. du rimčiau auklėjasi.
Vakarėlyje dalyvavo apie
Clevelandiečiai Įvertina p. Greišimtas asmenų, jaunimo ir
č uis darbuotę ir pasiryžę rem- Šventadieniais uždarytas.
ti jį toliau.
OHIO valstijoje nori panai
NUŠOVĖ Už 13c. Kilo ki jų tėvų. Pirmiausia pradė
Gražias kalbas pasakė che
jo kortuoti, išsidalinę visa
mikas P. J. Žuris ir Ona Mihe- kinti mirties bausmę. Ruošia virčiai tarp namų savininko ir
pataisymą
valstijos
konstituci

nuomininko už 43c skirtumą. me kambaryje apie stalulichienė.
Pabaigoje pats V.
Greičius pasakė trumpą kalbą. jai kad butų įvesta tik amžinas Namų savininkas, Michael Wo- kus. Paskiau sekė progra
Svečias. kalėjimas, o elektriška kėdė loszyn, nuo 3945 E. 123 st., nu mas ir užkandžiai, ir už
panaikinta, Tuo rūpinasi at- šovė nuomininko tarpininką ka
stovas iš Clevelando, William da po vaidų jiedu abudu ėjo pas baigta pasišokimu.
JAU IR DEGTINĖS ŠINKO- M. Boyd, Demokratas, Al tas
Klubo pirmininkas, Sta
RIAMS sėda ant sprando. Cle- jo sumanymas geras ar ne, pa- nuomininką pakalbėti, šovikas sys Alekna, gražiai Lietu
sako
kad
ir
tie
ateidami
pasi

■velande šią žiemą pradėjo siau tys spręskit.
viškai pasakė kalbelę, perkalbėti atsinešę revolverį.
sti visokie “raketieriai”, kurie
statydamas programo vedė
neva po organizatorių priedan
VIETINES žinias ar praneši ju energingą darbuotoją Ig
NUTEISTAS mirti.
Mansga, organizuodami plaukų kirmus rašant, darykit juos trum
pikus j “uniją”, lupa iš kožno field, O. — Chester Probaski, pus, nes arba netilps arba bus ną Hollišių vesti toliau pro
kriminalistas
iš
Clevelando,
čia
kirpiko po dolarį ar daugiau į
gramą. Klubo choras iš
Redakcijos sutrumpinti.
mėnesį j savo kišenių. Iš tu laikomas už prasižengimus, už
apie
20 jaunuolių sudainavo
nušovimą
kalėjimo
sargo
tapo
pinigų apmokėjo policijai kad
kelias dainas, toliau p-lės
Tel. Endicott 1378
jų netrukdytų. Paskui pradė nuteistas mirti elektriškoj kė
Alekniutė ir Sidariutė pa
jo “organizuoti ” kitus amatnin- dėj. Jis su keliais kitais kali
niais pereitą rudeni norėjo iš Dr. S. T. TAMOŠAITIS dainavo duetą; po jų vėl sekus, vis su tuo pat tikslu.

.1933 KALENDORIUS DYKAI
Ą

Bet neužilgo apie tai pakilo
lermas ir policija buvo priver
sta tuos “organizatorius” gau
dyt.
Pastarose dienose policija su
gavo keturis “raketierius” ku
ilį tikslas buvo priversti deg
tinės pardavinėtojus nepiginti
degtinės puskvortę žemiau 50c.
Mat, prohibicijai nusilpus atsi
rado dar daugiau degtinės dir
bėjų ir kaina pradėjo pulti. Se
nieji degtinės dirbėjai pajuto
kad jų biznis smunka ir pradė
jo sėsti ant sprando pardavė
jams kad nepigintų kainų.
MAJORAS Miller dar kartą
numažino sau algą. Dabar jis
numažino 5 nuošimčiais. Nepersenai numažino 15 nuoš.
Taigi dabar majoras ir jo
kabinetas ims algų 20 nuoš.
mažiau negu ėmė pernai.

PENKTAS nušautas.
Buffaloj tapo nušautas Angelo Porello, penktas iš garsių Cleve
lando butlegerių šeimos narių,
kurie bėgyje pereitų kelių me
tų tapo iššaudyti, šis nušau
tas už bandymą įsiveržti su sa
vo degtinės bizniu Buffalo mie
ste vienoje srityje kur jau kiti
tą biznį varė.
MAINAIS

NAMAS

2 šeimynų, po 6 kambarius prie
šono, ištaisytas atikas, po du kam
bariu. Kas turi Lietuvių banke pinigų gali mainyti knygelę ant šio
namo, už $3,500. Kreipkitės
772 East 91 Street

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI
Septyni dideli kambariai, maudy
ne, karšto vandens šiluma; naujai
išpopieriuoti. $25 j menesį. Kreip
kitės į Restaurants, 3621 Payne avė.
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siveržti iš kalėjimo ir nušovė
pasimaišiusį kalėjimo sargą.

DARBAI Clevelande padidė
jo, sako tramvajų kompanija.
Tą ji spėja 'iš parduodamų sa
vaitinių važinėjimui pasų.
Paprastai -tų pasų per savai
tę parduoda po 45,000. Perei
tą savaitę jų parduota 49,758.
Kaip žinoma, pasus perka tik
tie kuriems reikia būtinai ir
kasdien kur nors važinėti.

Kaip Pasidaryti Namie
Ledo
Visi žino kad elektriškas refriže
ratorius (šaldytuvas) pagamina rei
kalingą namams ledą. Tas namie
gaminamas ledas tankiai priveda
šeimą prie pirkimo elektriško šaldy
tuvo, nors tas ledas yra tik mažas
priedas prie šitų šaldytuvų, o pats
šaldytuvas yra reikalingas užlaiky
mui maisto nuo gedimo ir tokiu budu ekonomija pati savaimi.
Kadangi ledo galima pasigaminti
namie elektriškam šaldytuve, reikia
pasakyti kelis žodžius apie tai, sako
Electrical League.
Ledo naudingumas atšaldymui gė
rimų ir vandens yra savaimi aišku.
Bet tuomi dar nesibaigia. Ledas ga
lima naudoti ne tik atšaldymui gėri
mų bet ir pagražinimui. Naudojant
daržovinius dažus ledą galima pasi
daryt visokių spalvų. Bet reikia bū
tinai daržovinius dažus, ne kitokius,
nes tie gali būti kenksmingi.
Homestead teatre, 11806 Detroit
avė., bus demonstravimas kaip gali
ma pasidaryti visokių spalvų ledą.
Klesos bus nuo 2 iki 4 po pietų, nuo
pirmadienio iki penktadienio, Vasa
rio 6 iki 10. Kurios moterys šiuo
interesuojasi gali atsilankyti, Įžan
ga nemokamai, ir nieko ten nebus
siūloma pirkti.

Aptaisome-Įrišame Jūsų
SENAS MALDAKNYGES, BIBLIJAS

f

(THOMAS)

kė choro dainos.
Pabaigus dainas, progra
mo vedėjas pakvietė “Dir
vos” redaktorių Karpavieių kalbėti. Po jo kalbėjo
Clevelandietė veikėja Ona
Mihelichienė. Sekanti kalbėjo Y. W. C. A. įstaigos
vedėja, ir antgalo Ona Karpavičienė.
Po programo sekė užkan
dis, o paskiau šokis.
Tiesiog malonu yra žiū
rėti kaip musų čia augęs
jaunimas stengiasi kalbėti
Lietuviškai, nori pažinti ir
labiau pamylėti savo tėvų
kalbą ir Lietuvą kurios nė
ra matę, ir kelti musų tau
tos garbę Amerikonų akyse.
Tėvai to jaunimo, kurie da
lyvavo šiame vakarėlyje,
tikrai turėjo džiaugsmo ma
tydami kaip jų vaikai auk
lėjasi ir nenori atsišalinti
nuo Lietuvystės.
Akrono jaunimas šiuo sa
vo užsibrėžimu pralenkia
daugelį net didelių musų
kolonijų. Jų veikimas tu
rėtų būti puikiu pavyzdžiu
kitiems. Jaunimas neištautės jeigu tik atsiras keli gy
vesni, sumanesni jaunuoliai
ir kvies kitus dirbti. Musų
jaunimas nori būti Lietu
viais, tik reikia jiems vado
vų — rimtų vadovų, o ne
politika persigėrusių, kokių
iki šiol turėjom perdaug, o
rimtų net permažai.
Iš Clevelando atsilankė:
O. Mihelichienė, Elena Grigiutė, Jarai ir Karpavičiui.
Dalyvavęs.
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LIETUVIS DENTISTAS

6902 Superior Ave.

Į

Skersai gatvės nuo Lietuvių
Salės.

i
:
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HEnd. 8442
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LAISNUOTA MASAŽISTĖ
Turi State Medical Board License. Yra instruktore
Cleveland College of Massage, Euclid-Windsor Bldg.

LIETUVIS GYDYTOJAS

6040 Superior Ave.
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Visokios rūšies sveikatos masažai duodami laisnuotos
masažistės. Reikale susitarkite.
Garinės Mineralinės
Maudynes, Magnetcoil Blanketų Gydymas, Mankštymai,
Veido ir Galvos Masažai, šviesos Gydymai, ir tt.
Viskas atliekama sulyg gydytojų nurodymų .

Į

MARGARET BUTTERFASS

F. M. LAIT, M.D.

Ofiso valandos: 12 iki 2
6 iki 8 vakare.

SVEIKATOS MASAŽAI

i 5005 Euclid Av.
=

Room 310

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakare.

HEnd. 8774
3-čias aukštas.
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Važiuosit į Lietuvą?

JAU PRASIDEDA EKSKURSIJOS

ir kitas knygas kurių viršeliai apsinešioja.

F. F. Prihoda Book Binding Co.
Atveskite arba prisiųskite, klauskit kainų.
1714 Woodland Avenue
Cleveland, O.

KURIE NORI IŠVAŽIUOTI Į LIETUVĄ DABAR, ARBA IR KIEK
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|

ŠOKIU PAMOKOS

|

VĖLIAU, VISADA GALI GAUTI GERUS LAIVUS IR GERĄ PA
TARNAVIMĄ ATSIKREIPIANT I MUS.
NAMI Į KELETĄ DIENŲ.

= Puikiausių Šokių Mokykla už netikėtinai =
= žemas kainas — po vadovyste žinomų

J

PADY TWINS

|

Toe, Balet, Top, ir Character .šokiai mokinama.
Speciales pigios kainos vaikams mokytis.

Colonial šokių mokykla, po vadovyste PADY TWINS —
žinomos tarp Slovėnų, Lietuvių ir kitų. (žiur. skelbimą)

=—• ENdicott 3464

Prisidėkit prie vienos iš šių Ekskursijų —

KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą

Kreipkitės informacijų Į:

“DIRVOS” AGENTŪRA

6820 Superior Avenue

1426 E. 40th Street =
*

DOKUMENTAI IŠGAU

**“
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Cleveland, Ohio

