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KINAI RUOŠIASI KA LIŪDNAS ŪKIŲ LIKI
RUI SU JAPONIJA
MAS

subruzdo. Tokius įvykius
Dešimta dalis Amerikos Autobusai ir gelžkeliai.
ūkių tapo parduota iš var Nesusipratėlių darbo žymės visi, o jau ypačiai Žydai,
skaito didele negarbe ir gė
žytinių už skolas. Apie tre
Anekdotas
iš
Žydų
tarpo
da. Tartasi jau ją nugala
čias nuošimtis ūkių parduo
byti, tačiau vienas senas
ta už taksus valdžiai.
Ūkininkams bėdos
Žydas
perspėjęs visus kad
Ūkių paskolos žymiai pa
šis naujagimis busiąs Žydų
didėjo bėgyje pastarų ke Kaunas vistiek linksmas
* * * .
laukiamas mesij-as (anot
liolikos metų. Štai kaip
žmonių,
masijošius). Tada
ūkių skolos padidėjo:
Per Kalėdų šventes teko
------- i------------------------ *
1910 buvo $3,300,000,000 šiek-tiek pasivažinėti po sa visi j tą nėščią Žvdelkaitę
1920 ”
7,857,000,000 vo šalį. Dabar pas mus pa ėmė atsinešti su didžiausia
1928 ”
9,500,000,000 togiausia susisiekimo prie pagarba kaipo į naujo mesi1932 ”
9,000,000,000 monė tai autobusai. Jiems, jošiaus motiną. Deja, at
Tuo tarpu ūkių pelnai la žinoma, reikia gerų kelių ir ėjus laikui, Žydelkaitė pa
IR DARBININKŲ ŽINIOS
MOKYKLOS
bai nupuolė ir ūkininkai jo gero oro. Sniegams pus gimdė mergaitę. Tada Žy
Berlinas. — Naujas Vo
NAU kiu
STREIKAI DETROITE Į Chicago, Vasario 7 d. — kietijos kancleris, fašistų NEPRIPAŽYSTA
budu neišgali savo sko tant kelius, autobusai judė dų tarpe kilus dideliausia
JOS VALSTYBĖS
vadas
Hitler
įvedė
cenzūrą
lų
mokėti.
Detroit, Mich. — Briggs Iš tolimos šiaurės, iš Alasti negali. Autobusai veik panika. Kaip ten toliau
Geneva.
—
Tautų
Sąjun

laikraščiams
kurie
yra
raautomobilių viršų išdirbys- kos, skersai Kanadą, atšlavisai nukonkuravo geležin nutiko nežinia. Ir žmonės
šito nenusako.
gos
komitetas
iš
19
asme

dikališki
ir
prieštarauja
vi
tėje streikas tęsiasi. Vasa vė smarkus šaltis ir sniego
■v
DEPORTUOJA AMERI kelius. Pertat valstybei rei
rio 7 d. prie dirbtuvės įvy pūgos ir pirmiausia užgulė suotinai gerovei. Trims die-' nų, ištyrinėjęs Kinų-Japokia
labai
rimtai
susirūpin

KAI APGAVIKĄ
ko darbininkų susirėmimas Montana, Minnesota, Wis noras buvo sulaikęs komu nų ginčą už Mandžuriją, at
ti geležinkelių likimu. Be Per kiekvienas Kalėdas
su streiklaužiais. Streik consin ir Illinois valstijas. nistų organo išleidimą. Jei sisako pripažinti Mančukuo Londonas. — 1923 metais to, autobusus laiko dažnai ūkininkams esti daug var
laužiai buvo užpulti išei Tolyn į pietus eidamas, šal dar kurstys komunistus, ža valstybę, kuri padaryta iš Anglijon pribuvo Amerikie privatus 'asmens (daugiau go ir klapato. Mat reikia
tis Oscar Hartzell patirti sia Žydai), o geležinkelius parvežti namon samdinius,
nant iš dirbtuvės kur jie tis pasiekė Arkansas, New da tą laikraštį visai užda Mandžurijos.
Japonijos
atstovas
Tautų
dalykus sąryšyje su plačiai laiko valstybė, todėl ir teks reikia sukrapštyti jiems aldirbo per penkias dienas Meksiko ir Texas, kur pa ryk
Samdiniai
Sąjungoje
pranešė
savo
vy

Hitler
pareiškė
komurūs.išgarsintais istoriško Fran valstybei imtis priemonių gą-atlyginimą.
neišeidami.
prastai šalčiai buna maži.
ima
pinigais,
kurių
dabar
riausybei
kad
nesimato
vil

tams
ir
socialistams
jog
su

cis
Drake
turtais.
Pasiro

Sustreikavo Hudson - Es Chicagą užklupo po šilto
kad geležinkeliai nepradė
taip
sunku
sukrapštyti.
Kad
grąžins
mirties
bausmę
ir
ties
susitaikyti
Mandžuri

dė
kad
tūlas
Anglas
jį
ap

tų nešti nuostolių. Teks
sex automobilių išdirbystės buvusio oro. Prisnigo iki
išmokėjus
samdiniui
atlygi

ilgą
kalėjimą
poįitiškiams
jos
klausime
ir
prašo
in

gaudinėjo
viliodamas
iš
jo
sutvarkyti autobusus.
3,000 darbininkų, delei ku pėdos gylio ir sutrukdė vi
rių 6,000 kitų darbininkų są judėjimą. Audra užsi kaliniams, jeigu tie neprisi strukcijų del pasitraukimo pinigus neva tų turtų dalies Dabar miesteliuose auto nimą ūkininkas turi par
net kokį desėtką kar
iš Tautų Sąjungos.
išgavimui.
turėjo sustoti dirbę. Strei- tęsė ilgiau ir prisiėjo užda laikys tvarkos.
busų savininkai sudaro sin duoti
vių.
Daiktais
ar produktais
Bet Hartzell nenusiminė. dikatus kad galėtų geriau
keriai reikalauja 20 nuoš. ryti mokyklas. Apie 500,atlyginimo
niekas
nenori
Jis sugalvojo pats iš to pa plėšti publiką. Ir šis rei
algos daugiau ir didesnio 000 mokiniij negalėjo lan
HITLER
ŽADA
PATAI

imti.
Dabar
ūkininkams
sinaudoti. Per kelis metus kalas valstybei turi rūpėti.
užmokesčio už viršlaikį.
kyti klesų. Mieste daugybė JAPONUI BIJO KAD NE
SYT VOKIETIJOS
jis iš šimtų kitų Ameriko Valstybė turėtų nustatyti vienintelė išeitis: pasilikti
Fordo automobilių dar žmonių liko viešbučiuose PRIPAŽINTŲ RUSIJOS
NEGEROVES
nų tokiu pat budu išviliojo mokestį, kurio kelti sindi- sau pragyvenimui bent de
buose nekurie skyriai pra nakvoti, nes negalėjo išva Tokio. — Japonija žino
dėjo veikti po 10 dienų sto žiuoti į savo gyvenamas da dama kad naujai išrinktas Berlinas. — Naujas kan tūkstančius dolarių, priža katininkai neturėtų teisės. sėtką ha, gi visą kitą užlei
juos atstovauti ir Čia, sakau, dabar valstybei sti mišku. Kiti taip’ir gal
vėjimo del Briggs kompa lis užmiesčiuose.
Amerikos Prezidentas Roo cleris Hitler sako kad Vo dėdamas
voja, kadangi žemės dirbti
išgauti
jų
nijos streiko.
Miesto valdyba pastatė sevelt nors neoficialiai pri kietija turi dėti pastangas Jis dabardalį.tapo susektas autobusai neduoda tiek pel visvien neišsimoka. Šios
no kiek duotų juos tinka
1,500 bedarbių valyti gat taria Rusijos pripažinimui. atsigauti į tokią valstybę
Youngstown, O.,— Plieno vėse sniegą, bet tai .yra tik Jeigu jis taip padarytų, Ja kokia pirmiau buvo, kitaip ir deportuojamas atgal į mai sutvarkius. Ar butų Kalėdos buvo musų tikinin-’
vienos sunkiausių,
darbai visoje šalyje laikosi lašas kibire, nes apvalymui ponija tą palaikytų labai turės pasiduoti bolševizmui. Ameriką.
ne geriau valstybei auto kams
nors
ir
bendrai pasakyta
Jis pasakė laikraščių at
aukštesniame laipsnyje ne sniego reikia daugiau de- nesmagiu jai dalyku.
busų judėjimą visai į sa kad Kalėdos
— ūkininkams
stovams kad jis niekad “ag
gu .buvo, iki šiolei.
vo rankas paėmus. Bent bėdos.
sėtko .tūkstančių darbinin
MERGINA
IŠŠOKO
IŠ
nia nespjaudė” ant kitų
. Pirmiau Amerikoje plie kų. Miestas neturėdamas
didelė dauguma piliečių ši
▼ ▼ ▼
33-ČIO AUKŠTO
no buvo pagaminama nuo pinigų negali daugiau sam KAIZERIS NENORI VA valstybių ir nenori karo su
taip galvoja. Tada valsty Kaunas vis puošia savo
niekuo. Vokietija ramiu bu- Chicago. — Vasario 5 d. bei geležinkeliai nebūtų to
1,000 iki 1,100 tonų per me dyti.
du daugiau atsieks ir nori nakties laiku užsimušė iš- kie svarbus: bent neduotų veidą, vis palengva'’panešė- ■
tus ant kiekvieno gyvento Kitose aplinkinėse valsti ŽIUOT VOKIETIJON
Doorn,
Holandija.
—
Bu

jo. Dabar pagaminama tik jose ir miestuose negalėjo
ramybės. Bet, sako, kaip šokimu per langą iš 33-čio nuostolių del keleivių suma ja didmiesčiams. Jau pa- po 242 tonu. Dabartiniu judėti traukiniai ir tramva vęs. kaizeris Vilhelmas ne kitos šalys taip ir mes no aukšto, Medinah Athletic žėjimo. Juk tada valstybė statyta visa eilė įvairiose
vietose gražių namų. laikų produkcija kyla ir sa jai. Visi lėktuvai kurie ve sutinka apsilankyti Vokie rime lygybės.
Club budinke, mergina, ku gautų žymių pajamų iš au Kauno
Gatvės
jau veik visos 'išHitler prašo duot jam ke ri tą vakarą buvo ten atsi tobusų.
ko kad tuoj bus plieno pa žiojo paštą ir pasažierius. tijoje nors ir butų kviestas.
meksfaltuotos.
Susisi e k i - ; '
Kaipo svečias jis nemano turis metus laiko ir jis pa lankius pas jauną turtuolį,
gaminama po 249 tonus.
turėjo nusileisti.
mas
palaikomas
autobusais,Tikima kad kitą mėnesį Moran, Wyoming, šaltis važiuoti į šalį kurią pirmiau darys didelius dalykus. Ko Erskine, augytinį Stude Važiuojant autobusais
kurie
yra
miesto
valdybos
pilėno darbai pakils dar pasiekė 46 laipsnius žemiau valde, nors ir butų priim munistai ir Marksistai sau baker automobilių išdirbė plentais krinta į akis plen
žinioje.
Reikia
pasakyti
daugiau. .
zero; kitose srityse aplinki tas. Tik tada gryžtų jeigu valiavo per 14 metų. Aš no jo. Jos lavonas atrasta ant tų sargų nameliai, piliečių kad dabartiniam Kauno ju
tik keturių metų, po ko briaunos 25-to aukšto, kur vadinami “kašarkomis”. Jų
Du užmušta. Providence, nėse valstijose buvo pasie butų kviestas užimti sostą. riu
dėjimui autobusų visiškai
šalis
galės spręsti, arba nu- ji nukritus užsimušė.
vieni
statyti
dar
prieš
karą,
R. I. — Vasario 3 d. U. S. kęs iki 40 ir apie tiek.
Kai reikės bus
mane.
Ta mergina buvo bedar kiti Lietuvos laikais. Ir pakanka.
Rubbel" Co. dirbtuvėj išti Vasario 8 d. dalis pūgos RUMANAI KELIA RIAU kryžiavoti
pagalvota
ir
apie kitokias
Visoj
Vokietijoj
krečia

kus sprogimui du darbinin ir šalčio pasiekė Clevelan- ŠES PRIES AMERIKO ma komunistų įstaigos ra bė stenografistė. Erskine kaip musų žmoneliai neval- susisiekimo priemones.
tuo laiku tame budinke ne stybingi. Vokiečiams trau Nors ir krizio metai, nors
kai užmušta ir keli kiti su dą ir Ohio miestus.
NUS
DARBDAVIUS
dimui
dokumentų
kad
ko

buvo, nors ta mergina buvo kiantis, naktimis ėmė ar atlyginimas tarnautojams
žeista. Sprogimas ištiko
munistų
partija
yra
nelegaten
nuvykus jo jieškoti ir
Bucharestas.
—
Ploesti
užsidegus naftai.
visuSv valdiškus namus ir labai smarkiai apkarpy
LENKAI SMARKIAI
liška, kad galėjus komunis neradus jo kambaryje, kur dyti
srityje,
kur
randasi
Ame

ir
tąsyti
sienojus, nlytas... tas ir dar žadama karpyti,
25.000 angliakasių strei
DAUGINASI
tus išardyti.
jis gyveno, nusprendė nu
kuoja. Asturias dištrikte, Lenkai turbut rengiasi rikos savininkų aliejaus iš- Vokietijos naujo seimo sižudyti. Sako ji buvo už Taip pat ėmė griauti tiltus tačiau Kauno Kazine ir žy-’ "
Ispanijoje, sustreikavo 25 užkariaut savo kaimyniškas dirbystė, kurios darbininkai1 rinkimai bus Kovo 5 d. Jei sidegus pavydu kad jis pir ir tąsyti jų ramsčius, kurių minusiuose restoranuose ir
pradėjo kelti riaušes ir rei
dauguma buvo metaliniai. dabar tebeuzia, tebėgriežia
tūkstančiai angliakasių.
šalis ir auginasi savo armi kalauti trumpesnių darbo Hitlerio pusė laimės didu miau šoko su kitomis.
Žmoneliai
negalvojo kad to orkestrai, aukštoji inteli
10 užmušta. Paryžius. — ją. 1932 metais Lenkijoje valandų ir darbo. Pasiųs mą, tai, sako, visuose Vo
visa
reikės
jiems patiems, gentija ir dabar tebeleidžia
Billąnocurte, automo b ii i ų gimė virš 500,000 kūdikių ta kariumenė saugoti-kom kietijos miestuose policijos
kad
reikės
vėl
visa tai at pinigus. Matyt turi. Jei
išdirbystėje, ištikus sprogi — daugiau negu kurioje ki panijos nuosavybę.
viršininkais bus pastatyti VALDŽIOS TAKSAI SU statyti. Kiek butų
likę pi neturėtų, sėdėtų namuose.
MAŽĖJO
$500,000,000
mui Vasario 6 d. užmušta toje Europos šalyje iš kur
tik Hitlerio partijos žmo
nigų
jei
musų
nesusipratę
tebėra madoj poke
10 darbininkų ir beveik 100 galima buvo gauti žinias.
nės.
Washington. — 1932 me piliečiai butų saugoję šį tur Taipgi
ris,
nors
kadaise pokeris ir
kitų sužeista.
tais valstybės iždas taksų tą. Jie ir dabar nesijaučia buvo priežastimi
PARSIDUODA FARMOS
a. a. ad
Penki užmušta. Netoli
gavo $500,000,000 mažiau kalti matydami vietoje anų vokato ir atsakingojo
PO
$2
IKI
$4
“Lie
PIENO ŪKININKAI
Elizabeth, Louisiana valsti
Norit pirkti pigiai farmą SAKO KREUGER ESĄS ■negu buvo sumokėta .1930 “kašarkų” pastatytas nau tuvio” redaktoriaus mirties
STREIKUOJA
joje, medžių kirtimo punk
GYVAS
metais ir $169,388,467 ma jas.
— už du ar tris ar keturis
(jį peršovė kapitonas Vla
te, vežant rąstus užmušta Iowa ir South Dakota dolarius? — Važiuokit į Švedijoj eina gandai kad žiau negu 1931 metais.
▼ ▼ ▼
dimiras
Okulič-Kazarinas).
penki darbininkai kuomet valstijose ūkininkai pradėjo Australiją. Ten nedidelės degtukų išdirbystės kara New Yorko valstija 1932
Tai,
kaip
matom, Kaunas
Jau
esu
rašęs
kartą
kad
traukinis pasiliuosavo kal streikuoti prieš pieno pigu farmos galima pirkti už $2 lius Ivar Kreuger ištikrųjų m. taksų į federalį iždą su
krizini
į
dantis
nežiūri.
kiekviename
kaime
pas
vie
ne ir užlėkė ant kito paskui mą ir atsisako vežti pieną į arba $3, ar $4. Bedarbiai nenusižudė Paryžiuje ir kad mokėjo: $145,967,000 nuo
Lord
Croaker.
ną
ūkininką
buna
lyg
koks
važiavusio.
miestus. Nekurie ūkininkai jas įsigyja ir pragyvena. tik jo vaškinis pavidalas korporacijų ir, $105,626,000 centras. Čia visi sueina, at
šeši užmušta. Hokkaido, to nesilaiko, taigi streikuo
tapęs parvežtas Švedijon nuo paskirų asmenų.
sineša laikraščių, paskaito, PRANCŪZAI SOCIALIS
Japonija. — Ištikus sprogi jantieji smarkiai kovoja
palaidoti.
padiskusųoja, gi vėliau ima
TAI NORI VALDYT
mui arigliąkąsykloj,. užmuš- prieš vežančiuosius ir pri “SAUSIEJI” RENGIASI
Tyrinėjimai
parodo
kad
Nušovė
savo
vyrą/
New
lošti kortomis. Taipgi pri
KOVOTI
mušta šiši darbininkai, 13 eina prie susirėmimų. Va
VIENI
Kreuger per 14 metų savo Castle, Pa. — Vasario 5 d. pasakoja visokių nuotikių.
kitų sužeista.
sario’ 3 d. keturi ūkininkai Washington. —Nežiūrint smarkaus kilimo degtukų sugryžus iš svečių, žmona Ir žemiau pasirašiusiam te Paryžius. — Socialistų i
Belfast, Airija. — Išėjo tapo peršauti, vienas iš jų kad S. V. Kongresas . ren išdirbystėje padarė pelno nušovė savo vyrą. Polici ko dalyvauti kartą tokioje partijos suvažiavimas nuta
j streiką 500 autobusų va- mirė.
giasi panaikinti prohibiciją $321,000,000 ir kad jis sau jos klausinėjama, ji sakė “sueigoje”. Neiškęsiu ne rė kad socialistams seimo
žinėtojų, prisidėdami prie
.visai, Amerikos “sausieji”, sunaudojo $115,000,000. Ką kad sugryžus iš svečių vy papasakojęs skaityto j a m s ar senato atstovams neva
6,000'.gelžkelių darbininkų, Mirė- Aponyi. Genėvoje, kurie nori prohibiciją išgel jis galėjo veikti su tiek pi ras ją pradėjęs smarkiai vieno nugirsto anekdotiško lia eiti į ministerių kabine
kurie streikuoja protestuo Šveicarijoj, mirė Vengrijos bėti, šaukia savo suvažiavi nigų ir kur juos praleido, barti iš pavydo del jos ne nuotikio iš Žydų gyveninio. tą su kitų partijų žmonė
dami prieš sumanymą nu žymus diplomatas grafas mą Pietuose Vasario 19 d- jeigu praleido?
patinkamo apsiėjimo su ki Žinom kad Žydai vis laukia mis. Socialistai nori valdyt. i < >
mažinti algas, šiaurinėje Aponyi. Jis buvo Tautų Są ir pasiryžę nustatyti savo Kreuger turėjo po savim tais vyrais, ir kada norėjo naujo mesijo. Vienoj vie vieni arba jeigu jie riegau- : .
Airijoje gelžkeliai sulaiky jungoj atstovu nuo jos su- naujus veikimo budus dirb 160 degtukų kompanijų pa ją mušti, ji griebus revolve toj pajutę Žvdai vieną savo ha valdžios į savo rankas,,
ti iš priežasties streiko.
sitVėtimo. Buvo 86 m. amž. ti prohibicijos gelbėjimui, skirose šalyse.
rį dviem šūviais jį nušovė. tautietę nėščia esant. Visi visai nieko neveikti.

DARBAI

v.

“D I R V A”

Cleveland, 0.

Peiping, Chiniia. — Pa
drąsinti Tautų Sąjungos at
sisakymu pripažinti Japonų
sutvertą Mančukuo valsty
bę, Kinų karo vadai pasi
ryžo ruoštis išmušti Japo
nus nuo Jehol privincijos,
kurią jie nori užimti.
Kinai šiek-tiek veikia —
a.-------- --- - -------_--------- kaip kur sprogdina tiltus ir
užpuolimus ant Japo
SULAIKYTA JUDĖJI HITLER ĮVEDĖ CEN daro
nų.. Renka 100,000 kariuMAS IR UŽDARYTA
menę atakui.
ZŪRĄ SPAUDAI

Vasario

2

Vasario 10, J933

DIRVA

KORESPONDENCIJOS

----------

..,

-

po puspaikį kukštelėjusį ir BALTIMORE, MD. visus pinigus ir neturėjo
iš ko užsimokėti už taksi.
į jį domės nekreipia, tiktai
KAIP KUNIGAS NORĖ
rengėjams nereikėjo jo lei Iš D. L. K. Keistučio Dr- Šoferis vietoj parvežti na
JO SUARDYT PARAsti ūpą gadinti. Tas žmo-' jos judėjimo. Sausio 22 d. mon nuvežė juos į policijoj
tina, jeigu nebuvo Lietuvoj
PIJUNŲ POKlLĮ
Linksmas
vakarėlis.
T. gelis savo tokiu elgesiu pa buvo laikytas tos draugijos nuovadą, ir ant rytojaus
ir nematė kaip ten pasidaro Parapijos pokilis. Lietu M. D. moterų 8-ta kuopa sitvirtina esąs tokiu kaip susirinkimas. Po kitų da jo žmona atėjus užmokėjo
lykų prieita prie turto raš už nakvynę ir važinėjimą- i
Pabaigė mokyklą. Milda tautiškus rubus, nors pažiū vių parapijos komitetas su rengia Vasario 11 d. vaka apie jį žmonės kalba.
tininko ir kasos globėjų ra ir parsivedė namon.
Virbickaitė, žinoma pianis rėti į kalendorių kur ras rengė iškilmingą pokilį 27 i rėlį Barney Community sa
tė, užbaigė H. Frick Moky Birutės atvaizdą ir gali pri d. Sausio. Visos trys baž-| lėj. Įžanga tik 10c. Patar Apsirgo Zigmas Gudelis. porto, apie ką čia trumpai
Žinąs.
tojų mokyklą. Sausio 27 d. sitaikyti sau atsakančius nytinės salės buvo gražiai1 tina Lietuviams atsilanky Gydosi ligoninėje. Jis yra paduosiu “Dirvos” skaity
mokyklos auditorijoj atsi rubus. .
išpuoštos. Sausio 26 d. po ti, turėsit smagų laiką.
choro žymus giedotojas. tojų žiniai. Iš turto rasti-1
buvo iškilmė mokyklos bai Kitų tautų scenoje daly pietų, susirinkom keletas’
Linkėtina greit pasveikti. minko J. Minkevičiaus meti LONDONAS, Anglija
nio raporto paaiškėjo kad
gimo, ir visoms merginoms, vavo dikčiai porų, ką galė vyrų į mažesnę salę pakor- Paminėjimas 15 metų Ne
kurių buvo 28 visokių tau jo ir Lietuviai padaryti ir tuoti. Atėjo parapijos ko priklausomybės. Vasario 5 A. Miliauskas pasiųstas į D. L. K. K. dr-ja narių ge Sekmadienį. Sausio 6 d.,
tų, buvo įteikta mokytojų užsitarnauti pagyrimą, bet miteto pirmininkas F. Dau d. čia įvyko ankstyvas pa valstijinį kalėjimą neapri rame stovyje turi 355, su Lietuvių Šv. Kazimiero padiplomai su B. S. laipsniu. bėda su mūsiškiais kad ne girdas pasižiūrėt. Atidaręs minėjimas Lietuvos 15 me botam laikui už supjausty- spenduotų tik 6; pereita rapijonys laikė savo susi
Kaip mokyklos vedėjai pa nori pasiruošti ir nepasirū didėsės salės duris ir su ki tų laisvės. Buvo surengta mą skustuvu savo žmonos. metą mirė 9..
rinkimą. Žmonių prisirinko
reiškė, tai ši buvo pirma pina turėti tautiškus rubus. tais vyrais ton salėri inėjęs, LRKSA. 191 kp. iniciativa,
neperdaugiausia
; dalyvavo
Ineigų
draugija
pereitą
Kultūrą mylinti žmonės.
mokytojų laida su tuo laip savo nesupratimu padaro besidairant štai ką pamatė: Lietuvių parapijos salėje.
metą
turėjo
$4,788.75
ir
dabartinis
musų
klebonas
Vasario 5 d. užėjus pas Mesniu baigus. Pirmiau užte Lietuviams tik sarmatą.
ant estrados radosi medžio Kuopos pirmininkas S. lašius,
Išmokėjimų
5,763.18
Kun.
VI.
Mažonas.
Prieš
pradėjom kalbėti aViską Matęs. skiedrukių. Apžiūrinėj ant Kubilius labai tvarkiai vedė
ko trijų metų gavimui dip
išduodant
savo
atskaitą,
jis
Nedateklius
buvo
974.43
dainą, muziką. Ponia
lomų, dabar reikia šią mo
kame dalykas, patėmyta lu programą. Parapijos cho pie
pasakė
kelis
žodžius,
kad
Draugijos
turtas
tačiau
kyklą lankyti keturis me Lietuvių Tautiška para bose išgręžta skylė. Pasi ras po vadovyste Fr. Am- Melą šiene sako: Musų duk siekia $47,470.35, kuris da dar nesenai čia randasi ir
tus. Ton mokyklon įstoti pija rengia šį sekmadienį. šaukė daugiau vyrų ir visi brozaičio sudainavo kelioli- relė Cecilija mėgsta groti linasi šitaip:
pirmą kartą dalyvauja pa
reikia būti ėjus keturis me Va s. 12, vakarienę paminė ėmė apžiurinėti atidžiau iri ką gražių dainų: “Sveika armonika ir jai vyksta Lie Paskolų išduota $26,000.0C rapijos metiniame susirin
dainos. Taigi iš
tus vidurinę (high) school. jimui Lietuvos nepriklauso jieškoti daugiau skylių. Ne-j Gyva, Lietuva”, “Vytauto tuviškos
Liet, salės Šerų
6,000.00 kime, taigi visko pilnai kas
rašė
jai
“
Margutį”.
Linkėtina musų veikliai mybės. Vakarienė bus su apsirikta, lubose rasta dai- Garbei”, ir kitas, kurios Bet Juozas
liečia parapiją negali pasa
Lietuvos
bonų
3,190.00
Melašius sa
panelei Mildai geriausio pa gražiu programų. Atsilan dvi skylės, bet jos buvo ne sklandžiai ėjo iš jaunų Lie ko: Aš noriu skaityti
kyti. Pasakė tik tiek kad
Amerikos
bonų
100.0(1
“Dir
visai atvirai išgręžtos kad tuvių krūtinių.
sisekimo savo naujoje pro kiusieji busit patenkinti.
viskas
yra tvarkoje.
Grynais
pinigais
12,270.35
vą”, nes ji geriausia apra
negalima butų patėmyti.
fesijoje, ir taip pat nepa
Vytautas Vilimaitis smui šo
Per
pereitus
metus
drau

Iš
kasininko
raporto pa
Žemaičius. Mat jis
miršti savo talento kaipo Lietuvaitė per radio. Ži- Nuėjus į viršų, į bažny ką ir St. Kavaliauskas pia yraapie
gijos
turtas
paaugo
$625.01
sirodė
kad
per
metus inei
tikras Žemaitis nuo Pa
pianistės ir kartu neapleisti loma vietos gabi muzikan- čią, atradom kad tos skylės nu sugrojo tris Lietuviškas
suma,
kas
reiškia
kad
šiais
gų
buvo
apie
600
sv. ster
Taigi išsirašė sau
Lietuvių veikimo.
/ ;ė Julė Rajauskaitė tankiai buvo išgręžtos iš bažnyčios ir tris Amerikoniškas me prūsės.
blogais laikais draugija fi lingų, tačiau išeigos buvo 1
“
Dirva
”
.
Sektinas
pavyzgrindis. Jos buvo iš lodijas. Tiedu jaunuoliai
SLA. 3-čio Apskričio me girdima per radio iš stoties per
“D.” Rep. nansiškai laikosi neblogai. didesnės. Paskutinis- bergręžtos
nakčia iš vakaro labai jausmingai atliko Va dis.
VVSV,
penktadienio
vaka

tinis suvažiavimas praėjo.
Mirė V. Kuvelaitis. Sau tainis parapijai davęs net
banketą. Mat, klebo nagaičio “Plaukia Nemunė
Tarp kitko suvažiavime bu rais nuo 6:15 iki 6:30. Ta prieš
sio 25 d. rasta miegamame apie 40 sv. sterlingų defici
nas, Kun. Karalius, žinoda lis”, kas tos dienos progra
to.
vo pakritikuota SLA. sei įtotis ją pamėgo ir žadėjo mas
parapijonai rengia mų! labai tiko.
ANSONIA, CONN. kambaryje gazu užtroškęs Renkant naują parapijos
mo rengėjai, bet galutinam ai duoti nuolatinę vietą ka- pokiiį,kadsumanė
V. Kurelaitis. Velionis jau
jį sulaikyti: Maža Elenutė Vaitkiutė
sutvarkymui išrinkta komi ’a Julė bus senesnių metų. nuvažiavo pas savo
ilgas laikas kaip sirgo, ta komitetą šiems metams, ki
advokaNepriklausomybes
pami

Zietos
Angliški
laikraščiai
pagrojo burnine armonikė
sija, kuri peržiūrės visas inčiau
jo mirtis yra misteriš ti tūli pasiliko tie patys.
ą pasitarti, bet ten rodos le ir padėklam iv o “Lietu nėjimas. Čia vėl visi Lietu
eigas ir išmokėjimus. Ren •adio programe deda jos negavo,
ka
ir
neduoda velionį apkal Pagaliau buvo kalbama
advokatas pasakė va”. Jos deklamacijos klau viai bendrai rengia minėti
gėjų raporte parodyta kad 'ardą kada ji programe da- kad-bažnyčia
tinti
saužudystėje, nes ga- rūpestingai kas daryti kad
yra
jų
ir
kad
ineigų buvo $2262.13, o iš y vau ja, taigi tėmykit, ir jei niekas negali jiems uždrau-Į sant tikrai graudu darėsi: Lietuvos nepriklausomybės zas buvo visai iš kito kam parapijos išlaidos didėjan
laidų $2266.13, taigi dar ne- jatinka jos muzika, pasius sti bažnytinėse salėse reng- Elenutė sulaukė maždaug 15 metų sukaktuves. Pami bario įsiveržęs ir jį užtroš- čios, bet nesugalvota kaip
datenka $4. Didelis skir kit stočiai laiškutį, pridavi- _i ką jie nori. Klebonui pa- tokio pat likimo kaip musų nėjimas nukelta i sekmadie kino. Palaidotas Sausio 28 badidint ineigas. Buvusiam 1
tumas tarp tuo pačiu laiku nui jai daugiau energijos. :arė, jeigu nenori kad para- tėvynė Lietuva buvo sulau nį, Vasario 19 d., ir įvyks d. su bažnytinėmis apeigo čia senam klebonui Kun. K.
Koresp.
kus: ji neteko savo bran Lietuvių bažnytinėje salėje,
atsibuvusio Sandaros sei
mis. Paliko žmoną ir dvi Matulaičiui, kuris setga. iy
njonai
tą
darytų,
parašyti
gios motinėlės pereitą va 7 vai. vakare.
mo: sandariečiai ineigų tu
dabar yra Lietuvoje, para- 1
skundą vyskupui, nes dar sarą.
Programas bus įvairus; dukteris, taipgi du pusbro pija pažadėjo mokėti į ša- 1
rėjo daug mažiau, bet tu Nušovė tėvo pačią. Va '.aiko
lius,
A.
ir
M.
Kurelaičius,
ir
buvo ganu.
kario 3 d. Hazelwoode po
A. Sutkus, iš Waukegan, be vietinių kalbėtoju bus V.
rėjo net $129.38 pelno.
Bet
kaip spėjama, klebo Ill., LRKSA. centro prezi M. Čekanauskas iš Hartfor- - nusseserę O. Aleknavičienę vaitę po 1 sv. sterlingų, kas '
Matyt kad socialistai ve estuvių įvyko žmogžudys- nas išgalvojo
lengvesnį bū dentas, pasakė kalbą. Pir do. Koncertinę dalį išpil Lai buna jam lengva šios per metus sudaro 52 svaru.
dė SLA. seimo rokundas ga ė. John Coyne, 66 metų dą pakenkti parapijonų
Ar ilgai parapija ištesės topo- mu atveju kalbėjo apie savo dys vietiniai po vadovyste šalies žemelė.
na progresiviškai. Jų glo mžiaus, apsivedė su 19 me- dliui: turbūt buvo pasiren
T
.
.
.
.............
kia
auką duoti.
boje buvęs ir Chicagos sei ų našle, Irene Carbert. Jos gęs per pragręžtas skyles,, organizaciją ir jos naudą vargoninkės Kazakevičiū Nelaimingi pasivazinep- Lietuvei M. Sadauskienei
mas 1930 metais dar ir da ėvai tam prieštaravo ir sė š bažnyčios paleisti į skie Lietuviams katalikams, an tės.
mai su merginom. Kartą kelios savaites atgal ligdnibar rokundų nesuveda.... do giminės tam nepritarė pą kokių dvokiančių dujų ir tru atveju palietė Lietuvos Lietuviai nudžiugo 15 me vienas Lietuvis siuvėjas V nėie darė ant viduriu ‘ opc- ,
nepriklausomybę. Jo kalba tų atgal kada Vilniuje susi D., vedęs vyras, issiveze vie- raįija. Pavyko gerai.'
Pittsburgietis. Lėktuvu atskrido iš Detroi- įmones išvaikyti.
o senio sūnūs, patyręs apie
buvo rimta iu patriotiška. rinkę musų veikėjai paskel ną savo darbininkę mergi‘
' Kalnavėrtis
Tas skyles radus, duota Programas ’ buvo pilnoje bė jog musų ši lis pasidaro ną pasivažinėti ir nežinia —- ~
-------—--Iš sandariečių veikimo. okias tėvo vedybas, nore žinia
ir poli ovismėie nusidavęs. Tiktai nepriklausoma. Dabar tu- kokiais sumetimais ta mer- J. ŽEMANTAUSKAS
Sausio 31 d. pas P. Pivaro- lamas sulaikyti, bet pavėla- cijai irugniagesiams
visi
pribuvo
tą ap pabaigoj kai Pilypas iš ka rim laimės, suėję visi į dide- gina jo automobilyje nusiViešas Notaras
ną atsibuvo sandaros kuo 70. Parsiskubinęs į tėvo žiūrėti. Paskui tapo paskir

lį
buri,
prisiminti
šį
brangų
šovė.
Kitas,
taip
pat
vedęs
lamus,
kur
buvo
povestuvi

napių,
scenoje
pasirodė
vie

pų sąryšio metinis susirin
“Dirva”, “Vienybe” ir
ti keturi vyrai per naktį nas vietos nedakenėlis, ku istorišką nuotikį ir pasi- J. R., pasiėmęs taksi išsive- Užrašo
kitus tautinius laikraščius
kimas. Išrinkta valdyba nė puota, sūnūs pasiėmė iš daboti
kad kas neatsi ris pradėjo skerečioti ir rė džiaugti. Visi prašomi da- žė merginą pasivažinėti ir
1933 metams iš šių: pirmi ;klepo šautuvą ir kūjelį ii tiktų. sales
130 CONGRESS AVE.
(Pabaiga
kitam nr.) kauti. Vietiniai jį žino kai lyvauti.
WATERBURY. CON V
J. M.'tol važinėiosi kol praleido
ninkas — P. Marmokas, pa- lubėgęs į viršų, kur užti
gelb. — J. Rūkas, antras kęs savo tėvą su jaunamar- LIETUVIAI KALTINA
pagelb. — A. Gilienė, sekr. e, nežinojo kurį šaut, ar
MI ŽUDYSTĖSE
— J. Virbickas, ižd. — F. ėvą ar močeką. Pagaliau Sunbury,
Pa. — Šiose die
Pikšris; iždo glob. — J. Pet jovė močeką, kuri yra jau- nose nuteista
mirties baus
raitis ir K. . Bernotaitienė. lesnė už “posūnį”, ir nu me Marė Stankevičienė,
Parengimų komisija: -P. Pi- jovė. Tėvą smarkiai sumu m., už nužudymą savo 49
70
varonas, O. Zambliauskie- šė kūjeliu, jis nuvežtas į li- metų amžiaus vyro. Ji pri
nė, J. A. Katkus, M. Balio- Tonbutį. Simus tapo areš- sipažino užmušus jį kūjeliu
nis, B. Lapeika, F. Radžiu- uotas.
miegantį.
Nugalėti toki padėjimą, preparacija vadinama Nnintone buvo surasta ir pavartota ‘išbudinimui’ užmigusių lytiškų gilių nervų, ir tuo be
kėnas ir J. Virbickas.
du atgaivinama ne tik gilės, bet ir visa ypatos sistema.
Luzerne
apskrities
teis

Nutarta surengti margu
Gilių aktiviškumas, raumenų akcija ir visas kūno veikimas atsiliepia atgijusoms nervams.
tardomi A. Petroskey ir
Tai yra principas ant kurio Ncurotone yra paremtas. Kuomet kūno vekimas nėra normalus — kuomet jis yra nusilp-s, lengvai pavargmynų vakarą Vasario 26 d. PHILADELPHIA, PA. me
F. Stabinski, jauni vaiki
gs'.a, neturys apetito ir abelnai silpnai jaučiasi — yra tai jūsų gilių nervai užmigę — jus sergate nuo Ncuroconia.
L. M. D. salėje. Nutarto
nai. Jie kaltinami nužudy
pakviesti vietos įžymesni Pakvietimas į Vasario 16 me Marės Molinowski.
KĄ SAKO NAUDOJANTIEJI
PADARYKIT
BANDYMĄ NERIZIKUODAMI CENTO
artistai ir studentų orkes paminėjimą. Visi kas gy‘Ncurotone’ siunčiamas j kiekvieną Amerikos va'stiją, taipgi
Atidžiai atsakykite i visus klausimus, nes Neurtone yra prirengiamas
Į daugelį kitų šalių. Daugelis naudotojų jaučiasi dėkingi už tai
tras, taipgi moterys pasi zas prašomi dalyvauti pajums specialiai, ir parduodamas Jūsų pilnam užgančdinimui, arba grą
jis jiems yra padaręs, jie mums rašo didžiai užganėdinti, bet mes
žadėjo pagamint vakarienę. ninėjime Vasario 16 d., ku
žinsime pinigus atgal.
nevartojam visų ju vardus, nes tai yra jų ypatiškas eil’.alas. Čia
Prie to bus ir šokiai. Tai zis įvyks ketvirtadienį, Va BINGHAMTON, N. Y.
paduodame tik keletą:
Pilnas Vardas-Pav,: ...l.............................................................................................
gi sandariečiai ir jiems pri sario 16, vakare, Šv. Jurgio Minės Vasario 16. Kaip
Mr. J. D. B. iš Wilson, No. Caro., sako: ‘Man ein si labai ge
rai. Ncurotone be abejo tikrai pagelbsti, taip kaip jų i sakot.’
jaučiantieji prašomi prisi parapijos salėje, prie Sal- □tais metais tai]) ir šymet
Gatvė arba It. F. I). Adresas ......................................... .........................................
Mr. E. J. H. iš Battle Creek, Mich., rašo: ‘Aš jaič’uosi labai
minti tą vakarą ir atsilan non ir Venango gatvių. Pa- Binghamtoniečiai rengia
Miestas ................................................................................ Valstija ........................
gerai ir pasirengęs vaikščioti. Jūsų vaistai tikrai padare ste
buklus del manęs.’
kyti.
Sandaiietis ninėjimo programas bus sietuvos Nepriklausomybės
Koks jūsų amžius? .................................... Kiek aukščio? .................................
F. S. L. iš Roxz.ury, Mass., rašo: ‘Man padare begalo dcu-; ge
vairus: bus kalbos, dainos. naminėjimą. Šymet minės
ro. Tai yra viena tų žiemų kad aš neturiu skausmų ir gėlimų.
Kaip veikia jūsų viduriai? ......................................................................... '....
Tai yra pirma žiema kati aš neturėjau sciatica per visą žiemą.’
Visų Tautų vakaras. Sau Mnuos Rūtos ir Šv. Kazi- *5 metų sukaktuves. Visą
Kiek kartų per dieną einat šlapintis? ........... Nakčia, kiek sykių?...........
Vyras iš Illmo’s rašo: ‘Aš vartojau jūsų Ncurotone ir drąsiai
sio 27 d. South Side High niero chorai; bus muzika, prisirengimą tvarko Vil
galiu pasakyt kad man padare begalo daug gero. Aš beveik esu
Ar skauda kaip šlapinalčs? .................... Ar sunku pradėti? ....................
tikrai Tvirtas vyras’ ir vėl.’
mokykloj buvo surengta vi r bus atvaizduota paveiks- niui Vaduoti Sąjungos sky
Ar
degina arba peršti? .............................................................................. ...............
sų tautų šokis ir buvo iš as “Atsišaukimas į Pasaulį dus išvien su vietinėmis or
Jeigu jusli lytišką spėkos nusilpnčjusio, viskas ką mes jūsų
prašome,
pamėginkite
Neurotono,
ir
tai
padarykit
tuojau.
Jei

Vilniaus
Vadavimu
”
.
Tame
Ar
pūslė pilnai išsituština? ...................................................................................
ganizacijomis.
Paminėji
statyta keletas tų tautų na
gu jus jaučiatės nusilpę taip kad jums sunku net pavilkti kojas,
laveiksle
apie
50
ypatų
po
mas įvyks šeštadienį, VasaAr kas nors kito nuvarva? .....................................................................................
minių rankdarbių. Prisidė
pamėginkite Ncurotone ir pažiūrėkit ką jis del jūsų gali pada
ryti.
jo ir Lietuviai. Kadangi da vadovyste maestro J. Hode- do 11, nuo 6:30 vai. vakare
Kiek maždaug puskvorčių prnšalinr.t į 21 valandas? .................................
Atsiminkite, jus galite padaryti šį išmėginimą be mažiau
lyvavo daug tautų tai vie io atvaizduos Ginkluotus Lietuvių salėje, 315 Clinsios rizikos. Pamėginkite Ncurotone, ir jeigu pasekmės bus ne
Kiek svernte? ........................ Kudčjat ar ricbčjat? .....................................
užganėdinančios, pasakykite mums apie tai, ir jūsų pinigai bu
nu vakaru visos nesutilpo, sietuvos savanorius pasi- :on St. Programas bus pla
Kiek jūsų pulsas muša? ........................ Ar turite karštį? ........................
sugrąžinti. Bei pamėginkite Ncurotone ir duokite mums prog:
ir kitos rengė kitą penkta 'uošusius į žut-butinę kovą tus ir įvairus. Bus prakal
jums pagelbėt, taip kaip mes pagelbėjome daugeliui kitų.
Ar
turite skausmus tark scrotum ir rectum?
(TIKTAI DEL VYItįJ).
iž
laisvę
Lietuvos,
už
atva

bų, dainų, dalyvaus Šv. Juo
dienį. Tą vakarą dalyvavo
Ncurotone neparduodamas vaistinyčiose, bet tiesiog pei
Paženklinkit ant apačioj telpančio paveikslo tikrai kurioj vietoj skauda
mus,
ir
prirengii
’
.
me.s
specialiai
del
kekvionos
ypatos
sulyg
pa
davimą
Vilniaus.
Tai
bus
zapo parapijos ir Ukrainie-Į
Lietuviai, Horvatai, Serbai,
arba kur turite kkį dieglį arba nesmagų jausmą.
duotų atsakymų užklausimo laiške. Jeigu nebus visi klausima
Rusai, Lenkai, Vengrai ir labai gražus ir isnudingas čiu chorai; bus muzikos ir j
atsakyti, mes vaistu nesiųs'me. Yra labai svarbu kad atsiky
tumei į visus klausimus, taip kad mes galėtume pasiųsti jum:
Čekoslovakai, dauguma dė vaizdas. Tai bus originalus tai dienai pritaikytų dekla
vaistus kokie geriausia tiks jūsų padėjimui. Tuo budu mes ga
dar
niekur
nematytas
vaiz

macijų.
•
Taipgi
bus
suvai

vėjo ir savo tautiškus rū
lime duoti kiekvienam kuris į mus atsikreipia pilnų atidą, ir
pr’ta'kyti vaistus Kurie pilnai atitiks reikalui.
bus. Po Vengrų šokio iš das. Tie vyrai dainuos pri dinta komedija “Vienas iš
ėjo scenon dvi Lietuvaitės taikytas patriotiškas dai Musų turi Apsivesti”. P'
SPECIALIS PASIŪLYMAS
pasirengusios tautiškais ru nas. Po viso programo bus viso programo bus šokiai,
Rce-ilinr"' Ncurotone kaina yra $2.00 už dešimts dienų gy;
dyma, bet del tu kurie atsiųs greitai, mes pasiųsimo reguliarį
gros Račinskų Orkestras iš
bais. Muzikantams pradė šokiai.
$2.00 pakelį už $1.00.
Todėl,
brangus
tautiečiai,
Scranton, Pa.
jus griežti, išbėga dar dvi
Taigi jeigu jus esate nuslnęs lytiškai, atsakykite į visu:
kl susimus su didele atida, pridėkite vieną dolarį ir tuojau pri
poros Lietuvaičiu šokdamos visi be skirtumo atsilanky- Kviečiame visus dalyvau
siųskite.
suktinį. Buvo atėję dauge kit į šį musų tautos nepri ti musų tautos Nepriklau
Šis pasiūlymas yra pilnai parantuotas, taigi siųskite šian
dien, neatidoliodami.
lis Lietuvių pažiūrėti, ku klausomybės paminėjimą. somybės paminėjime, o už
Rengėjai. tikriname kad nesigailėsitrie turėjo nesmagumo ma
LYELL H. CARVER & CO.
tant kad tos kitos šokikės Už $3 metuose pralinksminsit Nesivėluokit, nes progra
2057 Lee Bldg.
Kansas City, Mo.
*
buvo apsirengusios visai ne visą kaimą — išrašykit saviš mas prasidės lygiai 6:30 v.
Rengėjai.
Lietuviškai. Tokioms patar kiams į Lietuvą “Dirvą”. į
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'ekretorius supratau . ko
du -tikslu jis norėjo knygu,ę ir kuopos rekordą sudastuoti ir aš ūmai prane
šiau centrui kad Dr ' Vini
kas apgavingu budu išgavo
mokesčių knygutę, nė pa
gal kuopės rekordo.
“Vasario 1, 1932 m., Dr.
Vinikas atvyko i kuopos 'su
sirinkimą,, kuriame kvoru
mo nebuvo, pasidavė klas
tingą rezoliuciia ir ją kuo
pos vardu išsiuntinėjo Piki.
Tarybos ‘ nariams.' • Su ta
klostuota rezoliucija, pasi
rodo, jis norėjo centrui Įro
dyti kad 3 iš yra gerame sto
vyje kuopoj. Bet centras
pątikrino, ii1' ąurado kad re
zoliucija paclhryta nelegalu
ir nesutinka su kuopos fi
nansų raštu.”
Nežiūrint visų šių faktų,
socialistai ir sandariečiai
prievarta- stūmė .Viniką ir
jis pats veržėsi kandidatu Į
sekretorius, ir dabar vėl S.
L. A. Prezidentas su nauju
užsispyrimu nori ji SLA.
nariams užmesti.
'
: SLA. Narys.
' ' '
J "i

PA SI PIKTI N I MA ŠA I
KIANTI DARBAI

Viniko prasižengimai
“Vienybė” nr. 13-me tal
Marė Seniskeviciute, S.
pina SLA. 372 jaunuolių kp.
raštininkės pareiškimą apie L. A. 372 kp. fin. sekretorė,
garsaus socialistų ir sanda- rašo: “Dr. Vinikas i jau
dariečių kandidato i SLA. nuoliu SLA. 372 kp. persi
sekretorius “daktaro” Vini- kėlė iš SLA. 332 kp. Biržeko makinacijas Įsiveržti Į lio 10, 1930 m, Gerame sto
Susivienijimo centrą. Reikia vyje buvo iki Kovo ni. 1931
tikėti kad jaunuolių kuopa m. Nuo Kovo m. iki^Rugrašo tą kas tikrai buvo, iriIsėjo m. nemokėjo, šeštame
todėl reikia viešai pasipik mėnesyje iš jo iškolektuotinti iš tokių žmonių kurie ta mokestis........ P Y- Vini
panašiai elgiasi: blogais no kas gaudavo atvirukus kaip
rais j ieško ką nors geru va  ir kiti nariai. Jis nemažas
vaikas nesuprasti kad, pri
dinamo.
Reikia pasipiktinti Vini- klausant Į organizaciją rei
ku už jo griebimąsi tokių kia mokesčius .mokėti ir
priemonių SLA. kuopą ap kad per pusę1 metų nemo
gauti kad tik savo tikslų at kėjus gali būti ne tik su
spenduotas bet išbrauktas;
siekus ;
Reikia pasipiktinti “Tė . .. .Tik kai patnate kad yra
vynės” redaktorium Vitai- proga likti centro sekreto
čiu, kuris Viniką būtinai rium, jis laba* susirūpino
spraudė, nors-tas klastingai save gerame stovyje' pada
sekretoriaus vietos jieško- ryti. Tada jis rado sųsirin‘kimą ir atėjo.”
jo;
Reikia pasipiktinti SLA. Kaip klastavimas atlikta
Prezidentu Gegužiu, kuris “Į susirinkimą atėjo Spa
žinodamas, kad Vinikas su lių 5, 1931 m., nusiskundė
laužęs SLA. konstituciją Į kad jam knygutė prapuolė
sekretorius lindo, j Į rėmė ir ] areikąlavo išduoti kitą
MUSU'.
ir net pereitame Pilei. Ta knygutę, ne pagal kuopoj
rybos suvažiavime del Vini- rekordų, bet jiagal jo pa
ko nejspraudimo Gegužis tvarkymo........ Aš nepeiąnaatidėjo sekretoriaus išrin čius tikslo, ir nieko blogo PASAULIUI žinomas ©balsis
kimą, gal but tikėdamas nemanydama išdaviau jain “demokratija”- -atsidkirė tokioje
kaip nors vėjus perkeisti ir knygutę pagal jo patvarky padėtyje kaip Amerikos garsi
vistiek Viniką Įsodinti;
mo. Jis taip pat papTašė prohibicija.' Pastebėtina kad
Reikia pasipiktinti tais pagal- jo noro 'pataisyti’ ir tie kurie kaip tik galėdami sieSLA. nariais kurie neatsi kuopos (mokesčių) rekor kia' būti diktatoriais, save va
žvelgdami i Viniko didžiau dą, kad sutiktų su jo ką tik dina ‘demokratijos’' šalininkais.
si paniekinimą SLA. kon išduota nauja klastinga Prohibicijos ' didžiausi šalinin
stitucijos, drysta oficialiai knygute. Aš pažadėjau tą kai ir palaiky tojai yra tie km
susirinkimuose kelti reika padaryti, taip pat nieko blo riė daro bizni iš svaiginančių
lavimus kad Vinikas butų go nemanydama. Bet ka gėrimų, arba tokių suklaidinti
įsodintas Į sekretorius.
dangi jis paprašė išrašyti akli fanatikai.
visai naują lakštą, taip kad Taip, Amerikos prohibicija ir
Itališki Akordionai
nebūtų ženklų jog lakštas “demokratija” tai dvi kūmutės,
taisytas, tai aš supratau kurios daro vienodą “progresą”.
Ytsfclviij rūšių ir
y L Ųį
rankų darbo, ūz kad jis ką nors slepia ir kad
AMERIKOS Lietuvių gyve
čia
yra
kas
negero.
Dėlto
pigiausias e kainas.
Patėnkinima ga- aš to jo prašymo -neišpil nime irgi netrūksta “demokra
rantuojam.
Mes džiau, nors ant seno lapo tijos” šalininkų, kurie prisi
taipgi taisom. Se
tačiau naujo dengę “demokratija” nori pa
ni imami mainais. pažymėjau,
tys būti akiplėšiškais diktato
ITALIAN ACCORDION CO. nedariau. ..- Kada pasiro riais.
1014 Blue Island Ave.
Dept. 1'44 dė spaudoje jog Vinikas
kandidatuoja i SLA. centro Daugiausia “demokratizmo”
Chicago, III.

■PASTABOS

SKAITYKIT IR PLA
TI N K IT “DIRVA” I R
LIAITD. TRIB1 .VV'
“D rva”-“Liaudies Tribūna” visuomet atvirai rašo tiesą,
rūpinasi visais tautos reikalais, neatsižvelgia i partijas bei i
grupes. Yra geriausi draugai i)- patarėjai kiekvienam. Už
kelis centus atneša milžinišką naudą savo skaitytojams.
Tenelieka nei vieno Lietuvio kuris neskaitytų “Dirvos”“Liaudies 'tribūnos”. Prisidėkite visi prie platinimo jų.
Kaina metams tik $2.00. Pusei metų — $1.00.
(Du laikraščiai tik už $2.00 metams)
Užsirašant arba šiaip reikalais kreipkitės adresuodami:

“Dirva”

“Liaudies Tribūna”

G820 Superior' Avė.
2137 W. G9th Street
Cleveland, Ohio
Chicago, III.
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susivienijimas!

LIETUVIU AMERIKOJE
j
Didžiausia Lietuvių Organizacija
E
| 307 W. 30 Street
New York, N. Y. =
į

E
=

S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių,
Kolonijose.

=
=

=

Turtas: $1,404,038.14

=

S
=

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000.
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00.

E
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Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Iikimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios organizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tu
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
mergaites prie Susivienijimo.
Informacijų kreipkitės j S. L. A. Centrų aukščiau paduotu
antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
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užtinkamo pas tuos musų vei
kėjus kurių- gyvenimo keliai
purvu nudrabstyti. Jeigu gir'di
Lietuvį kalbant apie “derpokratiją” tai žinok kad jis yra veid
mainis, arba iš kitos pusės tik
veidmainių suklaidintas.
Gyvenimas parodo kad tokio
dalyko kaip demokratija nega
li būti.
Pavyzdžiui Vokiečiai
buvo žinomi kaipo kultūringa
tauta, turėjo būti geriausia prisiruošę demokratiškai gyventi.
Bet kaizeriui nuvirtus, demo
kratizmą atsiekus, kur jie atsi
dūrė? Po 15 metų didelių peš
tynių, “demokratiškų” varžyti
nių mato kad be disciplinos ir
diktatūros neišliks nuo suklęrimo ir smukimo.
Šiandien Vokietijoje iškilo
Hitlerio diktatūra. Jeigu jisai
pasirodys nuoširdus, sąžiningas
diktatorius, Vokietija nenorės
daugiau matyti supuvusios “de
mokratijos”.
Vokietija sunkiai nukentėjo
tik todėl kad jos valdžios griu
vo viena po kitos, ir reichstago
(seimo) rinkimai lyg per kokią
mašiną buvo varomi. Kiek be
reikalingos energijos išaikvota,
kiek žuvo gyvasčių politiškose
kautynėse. O tik del to kad
“demokratijos’’ tvarkoje, jos
šalininkai vieni kitus kardais
“sveikino”.

A BOOST FOR LITHUANIA
By John J. Balanda.

i . As she grows older year by
year in her newly-found freedohi Lithuania becomes better
known to the • world. In time
the name Lithuania will come
to signify in the minds of
Americans that up-and-coming
republic on the Baltic with her
interesting past and culture.
Then we Lithuanians will not
be met with a blank stare or a
shrug of the shoulders when
we announce our nationality or
mention Lithuania. But much
work, still remains to be done
before Lithuania will be uni
versally known as an old land
newly reborn as a republic,
rather than as the name of a
flower or something similar.
The latest addition to the
growing literature about Lith
uania in the English language
is a book of travels by that
inveterate traveller and author,
Mr. E. Elexander Powell. This
latest recording of his travels
is entitled “Undiscovered Eur
ope” and was published last
year by Ives Washburn of New
York. “Undiscovered Europe”
gives the stories of ten small
ant little known countries in
Europe — Albania, Andorra,
Danzig", Estonia, Latvia, Liech
tenstein, I Lithuania,! Luxem
burg, Monaco and San Marino.
Mr. Powell uses very1 casual

language which makes the
reading quite interesting and
easy. Even the ordinarily cut
and dried historical and statis
tical data becomes interesting
reading when woven in with
the impression, views and an
ecdotes of Mr. Powell.
The chapter devoted to Lith
uania Mr. Powell very fitting
ly named “Amber Land”. H<
was undoubtedly more inter
ested in Lithuania than in any
of the other countries for he
devoted more space to Lithua
nia than to the others and also
dedicated the book to “My
Friend, Bronius Kasimir Balu
tis, Lithuanian Minister to the
United States”. Because of his
interest, Lithuania’s history,
past and present, is very sym
pathetically handled and makes
an impressive, although rigor
ously compressed, life history.
Mr. Powell was undoubtedly
pressed foi- time when he vis
ited Lithuania, or restricted as
to space in his book for his
impressions of the country are
restricted to “Žemaitija” and
Kaunas. He ought to be en
couraged to make an extensive
tour of Lithuania and to devote
and entire book to Lithuania,
for his reputation and style of
writing would do much to fam
iliarize Americans with Lithuania.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

seimas buvo laiku išvaikytas ir lių su partiyiškomis ambicijo
diktatūra įvesta, šiandien Lie mis, kerštais.
tuvoje nesigirdi tokių skanda
lų kaip Vokietijoje, FrancuzijoDAUG MIRŠTA širdies ligo
je, Anglijoje ir kitur.
mis. Chicagoj per 1932 metus
Tiesa, diktatūra skamba la mirtys sumažėjo 4 nuošimčiais.
bai neprielankiai, ne skaniai, Bet mirtys nuo širdies ligų pa
bet reikia neužmiršti kad ne daugėjo 15 nuoš. VieAa ypata
viskas skanu kas sveika žmo iš keturių mirusių mirė širdies
gaus kurmi.
liga.
Pradeda atrodyti kad vienas
geras, nuoširdus, sąžiningas
Rekomenduoja Nebrangi]
Naminį Vaistų
diktatorius yra vertesnis už pu
“Europoje jnes visuomet laikėme Tu
sę tuzino seimų.
le, o PaintExpellerj geriausiu narni-

Nors diktatoriškose šalyse
yra politišką nesmagumų ir
nepateisinamų' darbų iš dikta
torių pusės, bet tai yra tik jų
klaidos, kurios gali būti patai
▼
▼
V
>
sytos.
LIETUVA ir Lietuvių tauta . Ir vieno klaidą daug lengviau
bent tiek laiminga kad Lietuvos pataisyti negu šimtų užsispyrė-

n. i vaistu. Negalima gauti nieko
g' esriio gydymui skaudamų pečių,
si' (irusių sąnarių, ištampytų musku
le. ar reumatiškų gėlimų. Net galvos
s! ludėjimą, danties gėlimą, gripą ar
n. šlungj greitai palengvina šis nebi ingus vaistas.”

Bl< am field, N. J.

F. P.

PAIN-EXPELLER

Į Chicagos Lietuvių Į
|
žinios
Į
. ............................... imu........................................... iiiiiiiiiiii.E
CIIICAGIEČIAI jau pradeda
rengtis prie Pasaulinės Paro
dos, kuri atsidarys Birželio mė
nesi. Visi laukia svečių iš vi
so pasaulio.

CHICAGOS Lietuviu Savitar
pinė Pašalpos Dr-ja nepersenei
surengė “garsias” paskaitas apie “rimtą muziką”. žmogus
kuris teikė “paskaitą” apie
muziką neblogai nusimano apie
ŠIOS SAVAITĖS pradžioje arklių lenktynes. Nors • tiek
Chicagą užklupo smarki sniego! tik'išmano apie muziką, jis lai
pūga ir šaltis. Plačiau apie tai kė savo “paskaitą”, kurioje vi
int 1-mo pusi.
saip bjauriojo komp. A. Van
gaitį, kurs buvo nariu virš
“MARGUČIO” vakaras. Sau nėtos draugijos.
sio 29 d. Vaičiūno salėj, Melro
Dabar socialistais tos d
se Parke, įvyko “Margučio” va gijos valdybos nariai sugalveį
karas WJJD radio programą; dar vieną “šposą”: pąkv'o
naudai. Programą išpildė A. patį komp. Vanagaitį ’v ’
Vanagaitis su “Margučio” šta duotų paskaitą irgi ap’.e
bu. Publikos buvo pilna salė ir ką. Bet gerb. Vanagaitis p.n
risi buvo gerame upe.
sakė: “Jus geriau žinokitės sa’’
ir neskaitykit mane daug''"
NUMAŽINO algas. Chicagos draugijos nariu”.
mokyklų 18,000 mokytojų dar
Užklausus komp. V
numažinta algos, nors jos jų kodėl jis atsisako duoti pask?
negavo. Bet kada pradės gau tą tai draugijai, jis i up1'
ti, gaus mažiau negu turėjo Į kaip jo paprasta, atsakę: “Je‘gauti. Dabar mokytojams ai-' gu ta draugija kviečia tokį žmo
gų užsilikusių yra $22,000,000 gų kalbėti apie muziką kuris
sumoje.
turi patyrimo tik apie arkl ų
--greitumą, tai man reiktų kai
.ĮIEŠKO GRAŽUOLIŲ. Chi- bėti apie arklius.” Ir pridėjo;
nago Tribune paskelbė kad “Bet aš neturiu patyrimo apie
gražuolės kurios norėtų stoti arklius.”
į Pasaulinės Parodos gražuolių
Vadinasi, Chicagos Liet. Sakontestą, gali siųsti savo foto vitarpinės Pašalpos Draugija
neteko1 nario kurį bent draugi
grafijas į Chicago Tribųąe.
Busią priimta 50 gražuolių, ja, turėtų už garbę' turėti.
Bet tai dar' ne viskas. Kai
viena jų bus išrinkta “karalie
ne”. Dovanų busią apie $20,000. kurie kiti tos draugijos; narini
Lietuvaitės irgi neturėtų pra irgi ketina apleisti tą ’sob’aJis
leisti šios progos, kurios jau tų lizdelį, kur nepraustburnia.
čiasi gražuolėmis gali prisiųsti “prelegentai” gali dtioti “pas
kaitas apie muziką” ir1 šmeižti
savo fotografijas.
žmones kurie jam nei draugi
Iš LIETUVIŲ SIUVĖJŲ ju jai nieko blogo nepadarė.
dėjimo. Nepersenai įvyko Lie
tuvių A. C. W. of A. skyriaus
CHICAGOJ NEUŽILGO bus
metinis susirinkimas Union sa aldermonų (miesto tarybos na
lėj. Susirinkimą atidarė pir rių) rinkimai. Lietuvių kolo
mininkas Jonas Bachiunas. Jis nijos kur yrai veikėjų turėtų
vėliau perdavė visą tvarką nau būti aktyvus rinkimuose, pa
jai valdybai, kurios pirminin remti jiems prielankius kandi
kas yra p. Kedzelis. šis paim datus.
damas dalykus vesti pasakė
Tokiam darbui jau yra pa
gražią kalbą.
skirti keli veikėjai įvairiuose
Kiti valdybos nariai yra: vi- warduose, bet toli gražu ne vis
ce-pirm. — černauskas, užra kas sutvarkyta taip kad butų
šų rast. -— F. Prusis, ižd. — J. naudinga Lietuviams.
Bartašius; tvarkdaris — P.
“Dirva”-“Liaudies
Tribūna”
Brazys.
Aktiviai dalyvaus, rinkimuose
Vėliau kalbėjo senas veikė miesto tarybos. Tėmykite mu
įas Kazys Rugis, kurs daug pa sų pranešimus.
sakė apie praeitį ir nurodinėjo
Amerikos Lietuvių Liaudies
kad sąžiningas ir teisingas vir Sąjungos nariai- turėtų pradėti
šininkų tarnavimas gali duoti rengtis prie rinkimų, tartis sa
darbininkams gero.
vo kolonijose už ką balsuoti.
Paaiškėjo kad dabar yra
Svarbu yra kad remti tokius
1500 užsiregistravusių Lietu žmones kurie gali būti išrink
vių siuvėjų kurie neturi darbo. ti, o ne tokius kurie neturi jo
Susirinkime Buvęs kios progos. Tuo reikalu yra
SOCIALISTAI ir Amerikos
Liet. Liaudies Sąjunga. Įsikū
rus Chicagoje Liet. Liaudies
Sąjungai, musų socialistiškas
dienraštis rado pakankamai no
ro drabstyti purvais, pravar
džiuoti ne tik organizaciją bet
ir asmenis kurie ją kure. Ne
taip jau senai socialistų laik
raštis savo ‘gražioj literatūroj’
rašė neva “juokus” kad čia(kas
tai tveria bepartivią organiza
ciją. šiandien jie pamatė kad
A. L. L. Sąjunga jau ne juokais
veikia, todėl ir jie susigriebė
tverti “bepartivę” organizaciją.
Jie ėmė tverti “Pažangą”. At
sirado mat vadovai, kurie kita
dos “nupažangavo” su keliais
savo padarais, kurie Lietuviams
kaštavo tūkstančius dolarių.
Socialistų laikraštis giriasi
kad ta “Pažanga” duos paskai
tas ir tt. Reiškia vėl pradės
“mokyti svietą”. Nejaugi nu
smukę socialistėliai gali kitus
mokyti, kuomet patys parodė,
tokius pavyzdžius kurie jiems
atima visus kreditus.
Nėra abejonės kad socialistė
liai ras sau keletą pritarėjų' ku
rie nori kad juos kiti mulkin
tų.
Visuomenė, ypač Chicagoje,
gerai žino kad socialistams ne
rupi Lietuvių visuomenės kul
tūrinimas, tik sau biznis.

numatoma susirinkimas trum
poje ateityje. Apie tai bus
pranešta “Liaudies Tribūnoje”.
“LAIMA”. Sausio 29 d. Cho
ras Pirmyn statė Lietuvių auiitorijoj veikalą “Laima”. Ar
tistai savo pareigas atliko ge
rai. Publikos buvo vidutiniš
kai.

SLA. 6-TO APSKRIČIO su
važiavimas Liet. Auditorijoje
įtrodė gana mizernas. Mat, po
SLA. 36-to seimo, kuris atsibu
vo Chicagoje, ir visų “atskai
tų” iš seimo rengimo, šis Ap
skritis jaučiasi lyg riešutą pra
rijęs.
Smurto keliu “išsigelbėjo”
nuo tikrų atskaitų tokie pone
liai kaip Stungis, Vaidyla, Gri
gaitis ir kiti. Bet Apskričio
atstovai ir kuopos bei protau
janti SLA. nariai nelabai pa
tenkinti tokiu jų- “apsimazgojimu”.
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linksmino ir Lietuvos ūki
ninkus: tie net perdaug atsivalgo kiaulienos, jiems la
biau reikia litų.

PASTABOS IŠ WASH1NGTONO
Roosevelt užims prezi
dento vietą Kovo 4 d.
Jau dabar iš Demokratų
partijos centro išsiuntinėta
18 valstijų gub.ernatoiams pakvietimai į Wa
sh ingtoną Kovo 6 dienai,
gubernatorių konferen
cija su Prezidentu šaukia
ma tikslu išspręsti daugelį
svarbių klausimų:
Nesusitaikymas valstijų
taksų sų federaliais taksais:
Federalė pagalba bedar
biams;
' Lėmimas nuosavybės už
las, ypatingai ūkių;
Sutvarkymas žemių miš
kams; panaikinimas atsar
ginės žemės agrikultūrai;
apsauga nuo potvinių ir tt.;
Perorganizavimas ir su
taikymas valstijų valdžių
sumažinimui taksų.
±
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Rooseveltui užimant val
džią, Demokratų adminis
tracija susiduria su milži
nišku $1,400,000,000 nedateklium, kuri padarė Republikonų administracija sa
vo valdymo laiku, tik vieno
Hoovefo periodu. Pirma jo
prie Coolidge dar buvo vis
kas gerai. Hoover matė ineigas mažėjant labai smar
kiai, bet nieko nedarė išlai
dų mažinimui, iki pasirodė
pervėlu.
Roosevelt užima vietą su
$21,000,000,000 suma viešų
skolų — tos skolos yra mies
tų, valstijų ir valstybės.
Reiškia šalis šiuo laiku la
bai nusmukus .
Kovo 4 d. Atstovi! Butas
atmetė pasiūlymą numažin
ti Senatorių ir Atstovų al
gas iki $7,500 į metus. Da
bar jie gauna po $9,000.
Kai visiems kitiems val
džios tarnautojams algas
mažinti tai jie greit sutiko,
bet patys sau — sustok!
Tikima kad sekančiame
Kongrese, kuris užims vie
tas po Kovo 4 d., vėl bus
tas klausimas iškelta.

1 Šiame Kongreso posėdy
je buvo iškelta sumanymas
dar labiau padidinti tarifus
suvaržymui kitų šalių pre’ų įvežimo. Yra tokių kū
diki kad sutaikius visą
žJma iš kitų šalių, gali
ma bus išgelbėt Ameriką
iš bedarbės.
Amerika perka iš kitur
tik mažus, pigius dalykus, o
eksportuoti turi kitoms di
delius, brangius dalykus —
mašineriją, automobilius. Iš
to daugiau turi pelno. Ka
da uždarys įvežimą kitoms
šalims, jos uždarys_jvežimą
Amerikai.
*
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Vasario 7 d., netikėtai Se
natas sutiko duoti businčiam prezidentui Roosevel
tui beveik diktatorišką tei
sę panaikinti arba suvieny
ti tam tikras valdiškas įs
taigas sumažinimui išlaidų,
ir perleido $961,000,000 su
mai bilių steigimui naujų
paštų.
Nauji Laikraščiai
“Dirvos” redakcija gavo
1-mą numeri savaitinio lai
kraščio “Kūno Kultūra ir
Sveikata”, žurnalo formoj,
kurį leidžia Kūno Kultūros
Rūmai. Laikraštis skirtas
kūno kultūros ir sporto rei
kalams.
Laikraštis naudoja raides
visai tokias kaip vartoja
diduma Amerikos Lietuviš

kų laikraščių, todėl ir Ame
rikiečiams jis butų lengva
skaityti.
Klaipėdoje pradėjo eiti
'.dėtuvių dvasios laikraštis
Vokiečių kalba, vardu “Meneler Neueste Nachrich;en”.
Veltui — Dykai —
Nemokamai
Lietuvos spauda, tarp tū
li kitų neapgalvotų žodžių,
airiuos klaidingai rašo, tui dar vieną žodį, VELTUI.
:urį neapgalvotai deda iš
ritinai visur kur reiškia
lykai, veltui ir nemokamai.
Žodis “veltui” turi savo
itskirą reikšmę ir jis nega
li būti dedamas į vietą žoIžio “dykai” arba “nemo
kamai” ar net “dovanai”.
Dykai — reiškia dovanai,
be užmokesčio, nemokamai.
Veltui — reiškia visai ką
kitą. Jis reiškia bereikaingai, be reikalo, arba tuš
čiai. Pavyzdžiai:
Veltui verkti, vistiek neitsikels....
Veltui jam davei, vistiek
leįvertins.
Žodis “veltui” labai aiš
kiai rodo jog reiškia: “Bereigalinga verkti, arba be
reikalingai davei, o ne “Dy
kai verkti”, arba “Dykai
lavei”.
Keistai skamba kada kas
ką kam padovanoja, atiduo
ta nemokamai, o laikraštis
oarašo:
“Veltui gavo”.
Tas reiškia kad gavo be
reikalingai, bet ne dykai,
le nemokamai.

Lietuvos Kiaulės
Sovietų Lašiniams
Lietuvos laikraščiai pra
neša kad sovietų Rusija nu
pirko iš Lietuvos 4000 laši
ninių kiaulių ir dar taria
masi apie pirkimą jų dau
giau.
Tas patvirtina stoką mai
sto Rusijoje, kur viskas taip
“sutvarkyta” kad “visi pa
valgę ir viskuo aprūpinti”.
Nei despotiška prievarta
auginti gyvulius nieko ne
gelbsti, nors kiaules labai
lengva išauginti.
Galim įsivaizduoti su ko
kiu džiaugsmu Rusijos gy
ventojai laukė parvykstant
iš Lietuvos to pulko lašinininių kiaulių — labiau ne
gu saulės užtekant, labiau
negu revoliucijos kapitalis
tiškose šalyse. Seilės tekė
jo, per barzdas varvėjo pa
skaičius laikraščiuose kad
atkeliauja iš Lietuovs 4000
riebių kiaulių, kurios neuž
ilgo (su maisto kortele, nors
po šmotelį) pateks į komu
nistų šeimininkių puodus ir
iš ten į gerkles....
Išbandėjusiam darbinin
kui, kurs mėsos gal nematė
keletą mėnesių, šitokios ži
nios apie Lietuvos kiaules
yra didžiausia naujiena.
Tik kažin ar teko darbi
ninkams nors uodegėlė, jie
gal tik pasidžiaugė paskai
tę laikraščiuose, o tie kiau
lių lašinių taukai komisa
rams barzdas nužibino.
Dabar, kada šį skaitote,
tų 4000 kiaulių jau ir kau
leliai bus komunistų su
graužti.
Naujiena apie sovietų su
pirkimą Lietuvoje kiaulių
ir apie vedimą tolesnių de
rybų kiaulėms pirkti pra

PAVASARIS BUVO
Dar vakar krūtinėj pavasaris buvo,
Žydėjo džiaugsmai ir svajonės,
Šiandieną tas grožis suvyto-pražuvo,
Ir supas tik ašarų klonis....
Tik ašarų bangos man plauna krutinę
Ir šūkauja rudenio vėjai,
Nes tu neišpildei, laimuže auksine,
Ką širdžiai dar vakar žadėjai.
Dar vakar krutinėję vasara buvo
Ir meilė širdyje žydėjo,
Šiendieną tie rūmai didingi sugriuvo
Ką širdį ir sielą žavėjo....
Šiandieną tarytum tik žiema tesiaučia
Gelmėse jaunosios krutinės,
Ir meilės žadėtos širdis nebejaučia
Ką audė svajonės auksinės.
Ir kur tik aš žvelgiu, vien audros tik ūžia,
Vien kančios ir vargai težydi,
O mano svajonių šventoji laimužė
Tik retkarčiais sapne palydi....
Jonas Morkūnas.

PRIE KELIO
Prie kelio, numindžioto kelio,
Samanota tėviškės bakūžė.
Apleidau, kai skrido dausomis paukšteliai,
Su gulbėms viešėti į ją gryš širdužė.
Prie kelio, numindžioto kelio,
Tėviškės sodelyje Obelės žydi,
Žaliais lapeliais papuošta liepelė,
Po langu svyruoja jazminai.
Pakluonėj sukrypę, palinkę žilvyčiai,
Per klonius vingiuoja upelis.
Aš gryšiu kai žydės lelijos,
Kai sesės išpuoš sau darželį.
Papilys.
Kidronėlis.

Kiek Savanorių
Gavo Žemės
“Lietuvos Ūkininke” pra
nešama kaįp per pastarus
penkis metus Lietuvos sa
vanoriai kovotojai gavo že
mės. Kasmet gavo šitaip:
1927 m. gavo
5564 sav.
1928
4526 ” KAIP SVETIMTAUTIS APRAŠO
1929
3216 ”
LIETUVĄ
1930
2971 ”
1931
1731 ”
(Verte V. S. Jokubynas)
Argentinos Lietuviai
Darbuojasi
Argentinoj tautinės dva
sios Lietuviai pagaliau su
stiprėjo ir pusėtinai dar
buojasi. Buenos Aires mie
ste leidžia savaitinį laikraš
tį, vardu “Argentinos Ži
nios”; laikraštis eina jau
trečias metas; redaguoja K.
R. Kliauga.
Prieš Kalėdas komunistų
buvo pasikėsinta prieš p.
Kliaugos gyvastį.
Laikraštis aprūpina kar
tu ir Uraguajaus ir kitus
Pietų Amerikoje gyvenan
čius tautinės minties Lietu
vius.
Dabar Argentinoje vasa
ra, laikraštyje telpa skelbinai apie piknikus.

(Tąsa iš pereito num.)

Romos rašytojas iš pirmo šimtmečio
charakterizavo Lietuvius kaipo geriausius
žemdirbius Europoje ir net iki pastarų die
nų jų gyvenimo aplinkybės žymiai nepasi
keitė devyniolikos šimtų metų bėgyje.
Dauguma jų vis dar gyvena rąstų lūšnose
su šiaudiniais stogais, jų kiemai užtvarstyti stačiaukomis, ir todėl Lietuvių sodžiai
yra viskuom panašus Amerikos parubežiams Indijonų laikuose. Sodžių gatvės
sausais mėnesiais paskendę dulkėmis, o
lietingais taikais giliuose purvuose, nes negrystos. Taip buvo kol geresnė sistema ne
buvo žinoma. Dabar vienok pasidėkavojant valdžios pastangoms ir pagalbai, vis
kas, įskaitant ir gyvenimo aplinkybes, žy
miai taisosi ir gerinasi. Tat ūkininkai,
kaip ir viskas kas gerinasi, mane apeina ir
užganėdina kaipo svarbus dalykas.
Charakteringa ypatybė Lietuvos kai
muose
patėmyt tai dideli ir mažesni
DAUGIAU APIE ST. kryžiai,tenka
kurių vieni akmeniniai, kiti gele
NARUTAVIČIŲ
žiniai, dar kiti mediniai, kuriuos galima
Kaip jau buvo pranešta. matyti kiekviename miestelyje ir beveik
Sausio 1 d. Kaune nusižudė prie kiekvieno skerskelio. Kitose Baltijos
adv. Stasys Narutavičius. valstybėse, kaip Latvija ir Estonija, kryžių
A. Daugėliškis “Liet. Ai nėra, nes Latvija ir Estonija yra protesde” štai kaip plačiau apie toniškos valstybės, gi Lietuva katalikiška.
Žemaitijoj yra kalnas uždengtas kryžių
jį rašo:
A. a. S. Narutavičius bu giria ir turbūt todėl tas kalnas vadinamas
vo vienas tų nedaugelio mu Kryžių Kalnas.
sų bajorų kurie visą savo
Lietuvos grože
gyvenimą nesutraukė ryšių
Kai]) visoje Europoje taip ir Lietuvoj
su gimtuoju kraštu. St. Na
rutavičius ne tik tų ryšių kaimiečiai nusivilko savo gražius^ ir spal
nesutraukė, bet visą savo vuotus tautiškus rubus, sudėjo juos į skry
ilgą gyvenimą dirbo liau nias ir jais rengiasi tik tam tikrose šven
džiai, dirbo savo mylimai tėse ir iškilmėse. Tas labai šauna turistui
Lietuvai.
į akį, nes padidina kaimo grožę. Šventė
Jis gimė ir augo Žemai se ir vestuvėse tokiais drabužiais apsiren
čiuose, Brevikių dvare, Al gusios moterys marguote marguoja įvai
sėdžių valsčiuje. Matyt ja riomis spalvomis, išilgai dryžuotais sijo
me visą gyvenimą buvo gy nai nublukusią, monotonišką ir neįdomią,
vos devyniolikto amžiaus
pirmosios pusės Žemaičių sniegas marškinių, ir galvas dengiančio
bajorų tradicijos. Baigęs mis skepetaitėmis išmargytomis įvairio
aukštus teisininko mokslus mis gėlėmis, šilkinėmis ar baltomis šydinėjis pasiliko dirbti ir vargti mis. Bet jaunosios šių taikų moterys, net
savo mylimoj gimtinėj. Ta ir kaimuose, virtę jau moderniškomis: jos
po garbingu ir nuoširdžiu kerpa plaukus, dėvi aukštais kulnais ava
pilna to žodžio prasme Že lus ir kūno spalvos kojines.
maičiu. .Visur kur tik galė
Tie kuriems neteko lankytis Lietuvoje
jo kalbėjo Žemaitiškas.
ir savo akimis matyti jos grožę, gal but
1905 m. judėjime St. Na mano apie ją kaipo Rusijos liekaną, mirti
rutavičius taip pat veikliai nai nublukusią, monotonišką ir neįdomią.
dalyvavo. Jis su kaž ku Bet toks manymas butų labai toli nuo tei
riuo ten kunigu buvo net sybės. Tikrenybėje, Lietuva yra žemdir
įsteigęs “Alsėdžių respubli
ką”. Šis jo drąsus ir origi bių šalis: 91 nuošimtis Lietuvos žemės yra
nalus žygis Rusams nemaža produktiviška dirva ir 79 nuošimčiai gy
baimės įvarė. Jie atsiuntė ventojų yra prisirišę prie bent kokios ša
j Brevikius visą baudžiamą kos žemdirbystėje. Yra daugybė ežerų,
jį dragūnų būrį ir porą ar- didesnių ir mažesnių, o dar daugiau ža
motų, kurias sustatė ant liuojančios girios plotų ir aržuolynų, ku
kalnelio prieš dvarą.
riuose yra senų aržuolų dar iš pagonystės
Vokiečių okupacijos me taikų. Šalis turtinga upėmis, kurios pra
tu St. Narutavičius taip pat eituose laikuose, kada šalis buvo tik tamsi
niekur nebuvo išbėgęs. Jis giria, buvo vienatiniais žmonių keliais.
mokėdėmas Vokiškai daug Pašaliais didesnių upių, ypatingai Nemu
gero valstiečiams padarė no, matosi griuvėsiai senovės tvirtovių ir
gindamas juos nuo Vokie pilių, statytų Teutonų arba pačių Lietuvių
čių.
Kuriantis nepriklausomai atsigynimui nuo užpuolikų. Tūlos tų pi
Lietuvai, mes St. Narutavi lių buvo įsteigtos ežerų salose ir sujung
čių randame Vilniuje. Jis tos slaptais, požeminiais keliais, kurie bu
dalyvauja Valstybės Tary vo žinomi tik vieniems Lietuviams ir nie
boje. 1918 m. Vasario 16 d. kam kitam jie nebuvo matomi; jie buvo
drauge su kitais musų vei naudojami tik pavojaus taiku. Upės gra
kėjais pasirašė Lietuvos ne žiai vingiuoja per žaliuojančius ir gelto
priklausomybės paskelbimo nuojančius žemės plotus, per aržuolynus
aktą.
ir šilus, iš kurių pakilę aukščiau gyvento
Nepriklausomoj Lietuvoj jų trobų kyšo bažnyčių ar tūlų grafų pilių
St. Narutavičius vėl darba bokštai. Lietuvos vidų imponuoja ir kal
vosi Brevikuose. Jo kaipo nai, kurių aukščiausi nesiekia aštuonis
inteligento žmogaus darbas šimtus pėdų; visi jie yra surišti su Lietu
visur daug svėrė. Šiuo at
žvilgiu a. a. šviesaus atmi vių legendomis ir istorija.
Jei tikiesi Lietuvoje rasti rumus ir pa
nimo Stanislovas Narutavi
veikslų
galerijas, luksusinius viešbučius ir
čius bus mums atmintinu ir
žvilgančias
lošimų įstaigas, įspūdinga arkibrangintinu pavyzdžiu.

tektura ir kvėpavimą sutaikančias scenas
— geriau buk namie. Tai nėra turtinga
ir sofistiška šalis. Bet ji pilnai tave užga
nėdins jei esi tuo žmogum kuris įieško ma
lonumo paprastuose dalykuse — gražiuo
se kaimuose ir prie vingiuojančių upelių,
giriose garbingų aržuolų ir sidabrinėse pa
krantėse, bėgančiose j Baltijos mėlynes, ir
tarp žmonių kurie yra malonus, teisingi.
Ir dar verta pamatymo kas nors gilesnio
Gintaro Žemėje, tai inspiruojantis paveik
slas žmonių, kurie iškovojo sau liuosybę po
penkių šimtų metų svetimos priespaudos,
ir kurie dabar pasekmingai dirba savo
tautos išganymui, nesidairydami pagalbos
ar apsaugos.
(Galas.)

BUS DU SAULĖS UŽTEMIMAI
Kaip paprastai kas metai buna sau
les užtemimai, ir šiais metais bus, bet Ame
rikos gyventojai saulės užtemimų nema
tys, kaip matė pereitą rudenį.
Saulės užtemimai bus du, nes niekad
mažiau nebūna. Bet jie nebus pilni už
temimai ir nei vienas nesimatys Suvieny
tose Valstijose.
Didžiausias skaičius užtemimų kokis
per metą taiko įvyksta yra septyni, penki
saulės užtemimai ir du mėnulio, arba ke
turi saulės užtemimai ir trys mėnulio. Ku
rį metą įvyksta mažiausias skaičius užte
mimų (du), jie abu buna saulės užtemimai.
Vidutiniškas metas turi du saulės užtemi
mus ir du mėnulio. .

MATOSI DVI PLANETOS
Šiuo taiku, vakare, apie 9 valandą, ry
tų pietų danguje, pasimato tekančios dvi
didelės žvaigždės: viena rusva, kita gelsva-balta. Tai yra planetos, ne žvaigždės.
Rusva yra Marsas, antroji, daug didesnė
už šitą, yra Jupiteris.
Patėmykit jas gerai: nors jos didelės
ir žiūrint rodo spindulius į visas puses, bet
jos visai nekruta, kaip kitos, net mažesnės
žvaigždutės. Žvaigždės turi savo šviesą,
o planetos atšviečiaenuo saulės, kaip mė
nulis, užtai jų šviesa nemirgsi.
Abi tos planetos keliauja aplink saulę.
Įsitėmykit jų dabartinį stovį: tolumą vie
na nuo kitos ir nuo kitų žvaigždžių, o į pa
vasarį pamatysit ir nusistebėsit kaip jos
bus skirtingose vietose. Mat, jos keliauja
aplink saulę. Marsas daug arčiau saulės,
todėl jis eina greičiau, o Jupiteris, būda
mas labai toli, keliauja lėtai.
Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto
JONO MORKŪNO parašytą apysaką

“NEŽINOMO KAREIVIO
KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
laiku susipažinsi! su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiuntimu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIU
GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.
Didele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Vasario 10, 1933
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PER TVORA

rektorius, kuris buvo jo gi
minė, įtaisęs jam uniformą,
JUODO
kaip Lietuvoje visur priim
PASIDAIRIUS
KARŽYGIO
V asaris-F ebruary
ta, apvilkęs jį klausia:
SŪNŪS
— Na, Simanai, ar gerai Sekmad. 12 Aleksiejus. Diemantė, Gintenis
pasiuvo uniformą?
Pirmad. 13 Kotryna. Ugnė, Pietis, Rauda
Apysaka
▼
▼ ▼
Rašo K. S. Karpius
Simanas: Viskas butų Antrad. 14 Valentinas. Dyža, Saulis, žynė
15 Faustinas. Kintibutas; Girdenė
gerai, ponas direktoriau, Trečiad.
Ketv
’
tad.
Nepriklausomybės šv. Rūtelė, Vvtis
(Tęsinys iš pereito num.)
tik kad rankovėse įsiūta po Penktad. 16
ne prie karingumo. Jau jaunose dienose
17 Donatas. Giliginas, Trimpas, Viltė
tris sages (guzikus)....
18 Kostancija. Ruškalis, Anga, Gandis
dirbdinėjosi sau kankles, vietoj ginklų, ir
šeštad.
—
Sagės
įsiūtą
tam
kad
pasekdamas kitus vaidylas, kankliuodavo.
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
Apie Vaidylą Geluonį
atprastum rankovėm nosį
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Iš paukščių dainų, iš gėlių žiedų, iš gamtos
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pašluostyti.
grožio pynė sau dainas, ir vienas Dubysos
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
Geluonis — tų laikų vienas plačiau ži aukštame krante vaikščiodamas, apdainuo
A,
Senos bet sveikos
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
nomų vaidylų-pasakorių, kurs sugabiai su- davo.
Patarlės
Gerklė užkimus
dėdinėjo dainas-apsakymus apie žymesnius
Ant keno suolo sėdi to ir Jokūbas su Cecilija išėjęs
Nuolatinis klijentas
ko: Atsiprašau kad per
Jis labiau pažino gamtą negu žmones,
Įvykius ir jaunoms kartoms apsakinėdavo ir kada pradėjo pažinti žmones, pažino juos giesmę giedok.
iš šokių salės į tamsią prie Teisėjas: Šiuo kart už mano neapsižiūrėjimą rei
apie senovės Lietuvių bočių karžygiškus daugiau iš vidaus negu aš viršaus.
Ant palinkusio medžio vi menę . atsiaušint, klausia:
vagystę aš tave pasiųsiu 30 kėjo tau dvi savaites ilgiau
darbus — buvo jau perėjęs viduramžį sa
iškalėti.
—
Ką
panelė
dalytum
jei
dienų i kalėjimą.
Ką jis sudėjo, supynė ir dainavo, visi sos ožkos lipa.
vo gyvenimo, bet buvo pačiame smarkume noriai klausėsi. Jis niekad nerodė palinki
tave
patamsėj
norėtų
koks
Plėšikas: Ponas teisė Kalinys, ranka mostelė
Ant svetimo arklio netoli vyras pabučiuoti?
ir drąsume vyras, nors to niekuomet nie mo prie meilės ir moterų rodos visa jo sie
jau,
perdaug neprielankiai jęs: Tai nieko. Tikiuosi kad
josi.
kam neparodė.
Cecilija: Šaukčiau visa elgiesi su nuolatiniu savo kitą kartą man tas dvi sa
la ir širdis susikuopė į dainą, į muziką.
vaites atskaitysit.
Jis keliavo po visą Lietuvių kraštą ku
Jokūbas pagriebė ją ir klijentu.
Vėliau jis pradėjo keliauti plačiai ir to
pabučiavo. Ir klausia:
Kam rankovėse įsiuva
rį galėjo pasiekti upėmis, ir aplankydavo li, ir visur tapo mylimas ir laukiamas dai
— Na, kodėl nešaukei?
sages
vietas abiem pusėm Nemuno ir i jį sute nius. O kuo plačiau buvojo tuo daugiau
Lietuvos Lakštute
Kitą kartą atsilygins
Lietuvos kaimo bernas Cecilija: Kad mano ger
kančių upių. Keliones atlikdavo vienas, ir rado ką apdainuoti, ir buvo visų kviečia
pateko Kaune vienos įstai- klė dar nuo pernai užkimus Kalėjimo viršininkas pa Vos tik saulutė pradeda
• jo nebaugino nei žvėrys, ir net neužpulda- mas ir mylimas pasakorius-dainius.
leisdamas kalinį laisvėn sa- žemyn leistis, ir rausva
,gos
pasiuntiniu. Įstaigos di- bešaukiant. .. .
vo, užtai žmonės sakė kad jis turi galią
Su laiku jis tapo ne tik dainius bet ir
šviesa apipila mišką, lakštu
sušvelninti žvėrių žiaurumą, ir supranta tarpininkas, pasitarnaudovo kunigų vaidų Kernavės vietoje. Udrys kaip tai nujautė geisdamas Girdutės, dar labiau trokšda tė jau traukia savo giesme
žvėrių kalbą.
sutaikyme, įvairių patarimų teikime, ir jo kad reiks su rusčiu kaimynu susikirsti, tai mas žiūrėti jai į akeles, dar daugiau norė lę ir gieda ilgai ilgai, ko ne
Jis turėjo labai gražų balsą, kurį pa daug kas paklausydavo.
gi apgynimui savo teisių slaptai tarėsi su damas su ja meiliais žodeliais kalbėtis, bet visą naktį. Kartais dar ir
gražindavo jo gražiai sudėtos dainos ir ge
gęstančios žvaigždės ir pir
dar labiau nuo jos atskirtas. . . .
Toleikiu, prašydamas jo pagalbos.
rai pritaikytas kanklių pritarimas. Kaip
moji
aušrelė girdi jievos ša
Iki tėvas parsirado namon, Girdutė ii
Girdutė pradėjo verkti ir liko nubu
kose
smagius balsus:
žmonės laukdavo švenčių taip laukdavo at
Daujotas gavo gražiai išsikalbėti. Jų mei dus taip kad net ėmė blykšti, menkėti. Gei
—
Jurgiuk, Jurgiuk!
silankant Geluonie,• nes jis visada ką nors
lė įsiliepsnojo dar labiau ir tikriau. Dabar dė, ilgėjosi Daujoto, kurio ir vardą dabar
Kinkyk,
kinkyk!
G
irdutė
ir
D
aujotas
naujo atnešdavo ir apdainuodavo.
jiedu sau vieni padarė meilės prižadus ir žinojo, ir verkdama pati sau viena jį kar
Paplak,
paplak!
Jis gyvenimą matė savo akim ir nuotiužtikrino vienas kitą kad jų niekas neper tojo be paliovos. Ar sueis jį kada daugiau,
Važiuok, važiuok!
Aukštyn Vilija nuo Daugupių, kur ji su skirs. Daujotas pasakė jai kad dės pas ar pamatys tą kurį širdis taip pamilo, ži
kius atpasakodavo savais prilygintinais žo
Aušra, aušra!
džiais, kas visus žavėdavo, keldavo klausy sibėga su Šventąją, gyveno karingas kuni tangas užsileisti jos tėvui ir perkalbėti sa not nežinojo.
tojų ūpą prie narsumo, karingumo, arba gas Remeika; jis turėjo sūnų vardu Dau vo tėvą, kad tik tėvai nesusivaidintų ir kad
Sugryžo Daujotas savo pilin, ir tėvas
Kaip reikia į viską
kur norėdavo sukelti apgailą, užuojautą, jo jotas. Jie valdė platoką sritį šiaurinėje jiedu galėtų sueiti į porą. Girdutė iš tų paklausė ar Udrys daugiau nesipriešins
žiūrėti
švelnus, graudus žodžiai ir kanklių garsai pusėje Vilijos, bet to neužteko, Remeika žodžių paraudonavo, gatava buvo apsiver jiems medžioti ir laikyti tą ginčijamą že
Poetas
Adomas
Mickevi
vaidijosi
su
kitoje
pusėje
aukščiau
paupiu
iššaukdavo klausytojuose ašaras.
kti iš džiaugsmo, taip ji norėjo Daujoto mę sava. Bet Daujotas atsakyt nieko ne
čius
pasakė:
Kai
paveiks
gyvenančiu
kaimynu,
kunigu
Udriu.
Re

Iš‘ kur Geluonis paėjo mažai kas žino
būti..
galėjo, nes jis pripažino tą sritį priklau le yra juoda dėmė arba
sky
jo, o kai jis jau persiekė viduramžio savo meikai kodėl tai neužtekdavo medžioklei
Udrys parjojo užtikrintas Toleikio pa sant Ūdrini, o ypač del ramybės ir Girdu lė, kiekvienas mulkis ją pa
gyvenimo, tie kurie žinojo jo kilmę buvo miškų savo pusėje ir jis keldavosi į kitą galba ir pamatęs savo dvare Romeikos sū tės, norėjo kad tėvai kaip nors susitaikytų. stebi. Bet paveikslo dailę
išmirę, o jaunoji karta, klausydama jo dai- Vilijos kraštą ir ten medžiodavo, tankiai nų ir vyrus, taip įširdo ant jų kad įsakė
Nepatenkintas stiliaus pasielgimu ir iš tik žinovas tepamato. Ge
nų-apsakymų, užmiršdavo ir teirautis apie net ineidamas j Udrio valdomus miškus. kuogreičiausia nešdintis už vartų ir nieka palydovų išklausęs kas ten dėjosi, patyręs ri žmonės sprendžia pradė
jį, skaitydami jį dievų siųstu tarnu jiems Udrys tuo piktinosi, ir pradėjo persekioti dos daugiau šioje Vilijos pusėje nesirody kad jo sūnūs pamėgo ano dukterį, Remei dami nuo gerosios pusės.
dainuoti, juos linksminti arba graudinti.
Remeikos medžiotojus ir kartą suėmė ne ti. Girdutė ir Daujotas puolėsi prie jo aiš- ka uždraudė jam net medžioti į aną pusę
Geluonis buvo sūnūs vaidilutės. Jis laisvėn keletą medžiotojų iš anos pusės.
kinti dalykus ir taikyti, iš ko tėvas pažino upės vykti; kokie reikalai bus su Udriu
Išaugo besimokydamas
paėjo nuo šių dienų Airiogalos. Tada, Ge
Remeika labai įširdo ir pats išsiskubi kad jo duktė tą narsų jaunikaitį myli. Del pats tėvas atliksiąs.
luonie laikais, ten buvo šventinyčia dievei no pas Udrį ir su dideliu buriu vyrų atsi to Udrys dar labiau užsirūstino ir, deg
Parupo vaikinui kokia bus to pasek Tėvas: — Sunau, jau ašPraurimęi, kur jo motina buvo pasišven- rado pas jo medinės pilies vartus. Su Re damas neapikanta prieš atkaklų kaimyną, mė: tikriausia karas, kruvina muštynė vi tuoni metai kaip aš tave
tus dievams amžiną ugnį kūrinti. Bet kaip meika vyko ir jo sūnūs, Daujotas. Jie bu kurs mindžiojo jo teises, nenorėjo nieko su sai be reikalo, ir prieš tą kurio dukterį jis leidžiu į gimnaziją, o tu vis
dar iš penktos klasės neišvisais laikais pirma to ir po to, kaip vyrai vo pasiryžę, jei ne gerumu tai kova priver ta šeima turėti ir dukteriai įsakė daugiau taip pamilo.
Turbūt reiks pasam
taip ir mergelės, prisiekę būti nekaltybėje sti Udrį užleisti jam tas girias; sakė kad nesusitikti su juo ir nesvajoti apie Daujo
Remeika dabar dar labiau ėmė jieško- siriti.
dyti
tau
privatinį instrukto
kūno ir dievams amžinai tarnauti, ne visi Ūdrini turi užtekti to kas randasi nuo jo į tą, jeigu ir pasvajojo kiek. Romeikos vy ti priekabių prie kaimyno, ir pats išjojęs
rių.
išlaikė savo prižadus ir sutirpo prieš meilę, rytus, o jei ant to nesutiks, už pasiprieši rus paleido ta sąlyga kad Daujotas dau medžioti į ginčijamas vietas norėjo kad Sūnūs: — Ne instrukto
taip ir Geluonie motina, Aiškutė, pasidavė nimą gali būti pamuštas ir priverstas nu giau nesirodys jo pilyje. Jeigu nuo dabar Udrys užpultų. Simui įsakė kad jeigu iki rių, tėvai, bet instruktorę.
akims jauno tos srities narsuolio vaikino, silenkti.
sugaus Romeikos žmones savo pusėje, pa kito ryto neparsiras, jis turi pribūti į Ud
kurs ją labai pamilęs buvo. Jauna, pražy
Udrys turėjo dukterį, vardu Girdutė. sakė Udrys. kiekvieną padarys savo ver rio pilaitę ir ją be atodairos užpulti ir iš “Dirva” dabar yra pigiausias
dus visame savo gražume, ji buvo pasige Kuomet tėvai susiėjo bartis ir ginklus mo gudarbininko liuoslaikio draugas.
griauti iš pamatų.
Skaitykit “Dirvą”.
rėjimu; tam vaikinui, vardu Kušlys, kurs suoti, Daujotas kaip tai netyčiomis pama
Išjojo Daujotas atgal pas tėvą, labiau
(Bus daugiau)
ją dievės žinyčioje ištolo matydamas, gar tė Girdutę, kuri nors nuošaliai laikydama
bindavo labiau negu pačią dievę Praurimę. si, atidžiai klausėsi kas einasi tarp jos tė
Aiškutė jo garbinimams, kurie ėjo tiesiog vo ir kaimyno. Ji tik pervėlai pamatė kad
į jos širdį, atsiliepė: ji rado progą ir davė Daujotas ją tėmija ir gerėjasi jos gražu
Kušliui save mylėti. Jiedu vogtinai mylė mu. Kada pajuto ir pamatė Daujoto akis
davosi, ir mergaitė nors jau buvo praradus į ją tėmijančias, mergaitė paraudo, bet pa
Dar turime šių Įdomių knygų iš paskiausių ir populiariškiausių Karpiaus-Karpavisavo nekaltybę, dar vis darbavosi prie ti pradėjo norėti labiau ir daugiau savo
čiaus
kurinių. Pirmutinė čia pažymėta knyga, “Vytautas Didysis”, yra kaip rankšventos ugnelės lygiai su kitomis vaidilu jauną svečią matyti — gražų, stiprų vyrą,
vedis
musų tautos istorijos, apima žymiausius istorijos bruožus, vertus žinoti kiek
tėmis.
kurs ją savo žvilgsniais tiesiog sužavėjo.
vienam Lietuviui. Antra knyga, “Juros Merga”, aprašo Vikingų žygius Lietuvoje
Atėjo laikas kada kitos mergaitės pra
Tėvai žiauriai susibarė ir Udrys išvi
ir kadangi joje dalykai dedasi pirmiau “Menino” laikų, ją skaitydami gausit geres
dėjo nužvelgti su ja ką tokio kitaip, bet ne- jo Remeiką su jo vyrais už vartų, pagrąnio supratimo apie Vikingus-. Trečia, “Klajūnas”, irgi įdomi, romantinga apysaka,
dryso nieko sakyti; laikais ir pačios neti sindamas juos visus uždaryti nelaisvėje jei
nušviečianti vėlesnius musų tautos gyvenimo laikus.
kėdavo sau ką mato ir manydavo kad tik gu dar jie atjos pas jį reikalauti užleisti
taip rodėsi. Bet Aiškutė kaip tai pradė tas žemes kurias Udrys pradėjo skaityti
jo maišytis savyje: nors laukė kūdikio, ne savomis ir kurios tikrai nepriklausė Re
klausė savo mylimojo viliojimų bėgti su meikai.
juo, kaip buna kitais atsitikimais, nors jai
Įširdę tėvai nematė ir netėmijo su ko
a
gręsė mirtis už nekaltybės praradimą. Ji kiu nesmagumo jausmu ir meile širdyje ir
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
galvojo sau kad kaip nors apsivalys ir vėl akyse skyrėsi tiedu jaunuoliai. Jiem tie
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
liks vaidilute.
siog širdis gėlė kad tėvai taip pykstasi už
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę.
DIDELE KNYGA 318 PUSL.
Atėjo tas laikas, ir Aiškutės paslaptis bereikalą, kuomet jiedu, vienas kitą pama
pasirodė. Ji nespėjo pasislėpti, ir kada tę, norėjo amžinai mylimais būti.
Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
patyrė vyriausis krivė kas atsitiko, mer
Už trumpo laiko Udrys vėl sulaikė bū
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje.
Paveiksluota. 300
pusi. Parašė K. S. Karpavičius, ši knyga yra naujausia
gaitė buvo suimta ir nusmerkta sudegini rį Remeikos medžiotojų, ką patyręs šis jau
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų senomui ant laužo. Kas buvo jos prasižengimo ruošėsi į karą, bet sūnūs Daujotas pasi
___
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus.
Einasi
kaltininkas ji kantriai užslėpė.
siūlė tėvui leisti jį vykti baigti nesusipra
apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina $1.00.
Dar prieš sudeginimą Kušlys norėjo ją timą gražumu, nes, sakė, karas čia visai
išgelbėt, bet negalėjo. Jis tik išgelbėjo sa nereikalingas. Remeika, ikišiol žinojęs sa
vo sūnų, kurs buvo skirtas sudeginimui sy vo sūnų atkakliu ir linkusiu sekti jo pėdo
štai įdomi istoriška apysaka 'iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutos vyras, Vytauto tėvas;
kiu su motina. Kūdikį išvogęs, kankina mis, leido Daujotą vieną su palydovais pas
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį,
mas širdies skausmų del likimo tos kurią Udrį, pats nejodamas, kad nekiltų perašDidį Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
jis į mirtį įstūmė, jis su kūdikiu pabėgo iŠ trių vaidų.
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris
gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli
savo krašto. Dubysa jis atplaukė iki jos
Daujotas gi turėjo norą dar kartą pa
muose kraštuose. Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui uživvti Kijevą, gauna jo pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie
sutekos į Nemuną, dabartinio Seredžiaus matyti tą gražią, jauną mergaitę, kurią
tuvą, pagelbėt Keistučiai kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, už tai ir Keistutis jį pamyli ir po laimėjimo gryžta
sritim Čia klaikinėjo, vargo, ir išėjo iš taip pamilo pirmą kartą pamatęs, ir kuri
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų, Totorių ir kitų tolimų kraštų žmonių.
proto. Vieną dieną jis dingo nežinia kur, jam, kaip tada patyrė, savo meilę grąžino,
ir nuo to niekas daugiau jo gyvo nematė. neatsižvelgdama į tėvų nesutikimus.
Šiuo tarpu visos šios knygos atiduodama labai pigiai — tik po $1.00. Prisiųskit laiške dolaii,
Kiek vėliau medžiotojai rado girioje žmo
Prasvajojo jis apie tą mergaitę dienas
gausit jų vieną kurią pasirinksit. Kas NAUJAI išsirašys “Dirvą” metams ir prisius $2,
gaus kaulus, taigi spėjo kad Kušlys be gin ir naktis ir laukė progos į Udrį vykti kad
gaus vieną šių Įdomių knygų. Gaus ir tie kurie kitiems išrašys metams “Dirva”.
klo išėjęs į girią, pateko žvėrims j nasrus. tik jos akeles paregėti. Ir neapsiriko, nes
Jo sūnelį žmonės išaugino. Tai buvo kai nuvyko rado ją su pasiilgimu jo lau
Geluonis. Tokiose ypatingose aplinkybėse kiančią.
gimęs, Geluonis ir buvo ypatingas. Jis tu
Udrys buvo išjojęs į Toleikį, kurs tu
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
rėjo palinkimo prie gamtos, prie dievų, bet rėjo pilaitę aukščiau Paviliju, dabartinės
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Vąs:

Tenka pastebėti kad lai-, tvarką. Tuo laiku miesto
kiną miesto taryba pasižy-j tarybai darė daug trukdy
mėjo darbštumu. Dabarti mų Vokiečiai. 1919 metų
nis atsargos pulk. Zaskevi- Rugpjūčio mėnesį jie galu
čius suorganizavo pirmuti tinai išsikraustė. Nuo ta
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
nę miesto policiją, kuri, ne da miesto savivaldybė dar
turėdama ginklų, storų laz uoliau pradėjo darbuotis..
(Bus daugiau)
GARSUS SUVALKIJOS MIESTAS PRIE ŠEŠUPĖS dų pagalba palaikė mieste,

HARTFORD, CONN.

BROOKLYN, N. Y

MARIAMPOLĖ

mas ir kartu paminėjimas
Lietuvių tautos vado Dr. J.
Basanavičiaus mirties sep
tynių metų sukaktuvių.
Tikime kad šis paminėji
mas nepriklausomybės die
nos, akivaizdoje to kad da
lyvaus du žymus Amerikos
gyvenime vyrai, bus pirmas
toks iškilmingas ir reikš
mingas.
“D.” Reporteris.

Vinikas jau SLA. raštinė Rengiasi šauniai minėti
je. Nežiūrint visų užmeti Vasario
16. Vietos Lietu
mų ir prirodytų “dr.” Vini- viai, Vilniui
Vaduoti Sąj.
ko negražių pasikėsinimų skyriaus iniciativa
rengiasi
prieš SLA. įstatymus, tas gražiai minėti Lietuvos

ponas jau dirba SLA. raš priklausomybės 15 metų ne
su
tinėje, kur jį pasisamdė p. kaktuves.. Tuo tikslu ren
Gegužio paskirtas laikinas
Kodėl įdomu pažinti Ma čergius (gyvena Mariampo
gražus programas iš
SLA. sekretorius Vitaitis. giama
riampolę. Vienas iš dides lėje). Įvairiems susirinki
kalbų,
pasakys Con
Mat, Vitaitis nors nešioja necticutkurias
niųjų Lietuvos miestų yra mams arba šiaip pasitari
valstijos
sostinės
SLA. sekretoriaus titulą, Hartfordo majoras William
Mariampolė. Jos vardą mi mams visi rinkdavosi pas
: PAJIEŠKOJIMAI :
nint daug kartų galima pa Feliksą Vitkauską, kame Valio “Dirvos” platinto Iš Detroit, Mich.: L. Sin bet‘“rokundų” nemoka, tai W. Rankin, žymus teisėjas
Pajieškojimai iš Lietuvos
stebėti laikraščiuose. Ypač buvo visas “Sietyno” kaip jai, vyrai ir moterys iš pla kus, Anthony Ramutis, S. gi pasisodino Viniką už pa- Thomas J. Malloy, vietos giminių, draugų, pažystamų, yra
gelbininką. Matyt ir poni klebonas Kun. J. Ambotas, priimami į “Dirvą” dovanai —
paskutiniu laiku Mariampo ir centras.
čios
Amerikos!
Plečkys,
Viktoras
Petreilė visus sudomėjo. Mat, čia Rusai pajuto Lietuvių su Valio nauji ‘Dirvos’ skai kis (užrašė A. Stepšys), V. Vitaitienė “rokundų” nesu ir V. M. Čekanauskas. Dai Visi kas iš Lietuvos norite ko
pranta, nes ji butų buvus nų ir muzikos programą iš Amerikoje pajieškoti, prisiųskit
išstatyta pirmas cukraus sipratimą ir griebėsi prie tytojai, kuriuos jūsų drau Gudžiūnas, J. Miknis.
pasodinta
kaipo pagelbinin- pildys vietos parapijos cho ant paskiro lakšto surašę pajiešfabrikas.
monių užkirsti tam kelią. gai prirašė arba pa.tys pri- Iš Priladelphia, Pa.: Jo kė.
kojimą su savo pilnu antrašu.
Kiekvienam “Dirvos” skai
Amerikiečiams Mariam Lietuvius pradėjo persekio sirašėt į “Dirvos”* artojų nas Stanaitis, J. Krasaus- Pirmiau Vitaitis ir kiti ras ir solistai: Lietuvos otytojui arba naujai užsira
peros
dainininkė
Ona
KatĮkas, Ver. Juodviršienė.
polė taip pat verta susido ti. Darė kratas. Radę Lie eiles!
skandalavo kad buvus sek
šančiam, giminių pajieškojimėjimo.
Nuo šio krašto tuviškų knygų, žiauriai Vėl mums smagu praneš~  ' L. N. Varpo Dr-ja, New retorė viena neturi gana kauskaitė, O. Baukaitė, žy
mas sykį j metus patalpi
mus
dramos
artistas-kankdovanai.
prieš didįjį karą daug gy kankino ir trėmė į Sibirą, ti kad tik vienos savaitės Britain, Conn.
darbo ir Pild. Taryba atėmė lininkas bei dainininkas ba SMULKIŲnama
SKELBIMŲ
KAINOS
ventojų išvažiavo į Ameri kur šimtai Lietuvių žuvo. bėgyje iki šio “Dirvos” nu A. Mitchell, Naugatuck, iš centro jos pagelbininkę.
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00
ritonas
J.
Olšauskas
iš
New
ką. 6 antra, Mariampolę Jurgis Lietuvninkas. Tuo merio išleidimo gavome se Conn.
Farmų pardavimai — už kartą 50c
Kodėl dabar Vitaitis, jeigu
Išnuomavimai (rendos) —
50c
kančius naujus skaitytojus: A. Baruskis, Cliffside, Gegužis jį matė “tinkamu” Britaino ir kiti vietos talen Namų
visi geriau privalo pažinti, laiku
pardavimai —
75c
Mariampolėje
dideliu
tai.
nes čia dedasi įvairus Ame- Lietuviškų knygų platini Vietiniai: A. Būrelis, J. N. J.
sekretoriauti, pats nedirba
“
DIRVA
”
rikečių prietikiai parašyto mu užsiėmė “Sietyno” na Norkaitis, P. Mastas, Agnė M. Bulkevičius, iš North- bet dar ir Vinikui iš SLA. Prasidės su pamaldomis. 582# Superior avė. Cleveland, Ohio
Iš ryto, Vasario 16 d., bus
je “Dirvos” redaktoriaus K. rys Jurgis Lietuvninkas. Starkey, Vincas Balickas, amton, Mass.
iždo algą moka?
S. Karpavičiaus visiems ži Jis su savo žmona Petrone Wm. Jočionis.
T. Juodakis iš Waterbu Brooklyno Biznio Permai atlikta iškilmingos pamal
nomoje komedijoje, “Žentai gyveno Mariampolės prie Magdalena Buda, Hano ry, Conn, rašo: Siunčiu $5 nos. Populiarus senas vie dos, pasakys nepriklauso
Didžiausia ir Gražiausia
iš Amerikos”. Tiesa, šioje miestyje Degučiuose. Tar ver, Md.
vertės Lietuvos bono kupo tos biznierius Juozas Am mybės šventei pritaikytą
pamokslą Kun. J. Ambotas. LIETUVIŠKA VALGYKLA
komedijoje minima ir Pa naudamas pašte, kartu vež Pr. S. Rakauskas, Bing nų, iš kurio atnaujinu savo braziejus,
užlaikąs laiva Vakare, Lietuvių mokyklos
langa, bet svarbiausi nuoti- davo slaptomis ir knygas. hamton, N. Y.
prenumeratų ir išrašau į korčių ir šiaip
reikalų agen salėje bus masinis susirin 6824 Superior Ave.
kiai einasi Mariampolėje. Bet po keletos metų vienas
Lietuvų savo švogeriui Juo tūrą, 168 Grand
st., šiomis kimas, kur bus prakalbos ir Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
Draugeliui.
Mariampolės praeitis. pašto valdininkas Lietuv Luckies Suteikia Dau zuiKast.
dienomis
priėmė
sau
biznio visas viršminėtas progra1310' Russell Road
Dvareckas, Nashua, partnerį Edvardą Rudniką,
' Prieš du šimtu metų Ma ninką paskundė žandarų
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllliliiililiiniilllliiliiilllili
N. H.
giau Vertybės
buvusį “Vienybės” adminis
riampolės dar visai nebuvo. viršininkui Vonseckiui. Šis
Mrs. A. Waitkus, Stem- tratorių.
Amerikos
tabakas
savo
ko

Ji kilo iš mažo kaimelio va 1897 metų pavasarį su save
 mert Run. Md.
Ambraziejus ir Budnikas
dinamo Starapole. 18-to vachmistru Feodoru padarė kybe yra garsus visame pasau
Beveik 41 nuošimtis viso
Juozas Lučinskas, Scran šiomis dienomis suorgani
GALUTINIS IŠPARDAVIMAS VISŲ
amžiaus pradžioje siautė Lietuvninkuos kratą ir ra lyje.
pasaulio tabako lapų 1930 me- ton, Pa.
zavo turizmo biurą, Cosmo
maras. Išmirė beveik visas do daug Lietuviškų knygų, tais buvo patiekta iš Suv. ValŽIEMINIU REIKMENŲ
ir Starapolės kaimelis. Mi už ką juos išvežė į Kalvari stijų. Tas parodo kaip šios J. Kimbiras, Amsterdam, politan Travel Service, ku
$1 Union Siutai 69c
Vaikų Union Siutai 39c.
rusiųjų vietas užėmė atsi jos kalėjimą, o paskiau iš šalies tabakas yra pageidauja N. Y., išrašė “Dirvų” Anta ris jau pradėjo veikti teik Vyrų
Vyrų $1 Sveteriai po 69c
Vaikų
Vilnoniai Sveteriai 98c
nui
Kimbirauskui
į
Lietuva.
mas
svetur.
Suv.
Valstijos
yra
damas patarnavimus turiz Vyrų 10c Jersey Pirštinės 7c
kraustę iš tolimesnių apie- trėmė keturiems metams j
Vaikų Corduroy Kelnės 79c
didžiausiu
tabako
gamintoju
ir
Antanas
Nikštaitis,
Vaux
mo reikaluose. Be teikimo Vyrų Geri Marškiniai 55c
linkių gyventojai. Čia gy gilumą Rusijos.
Vaikų Helmet Kepurės 29c
pasaulyje.
Hali., N. J., prisiuntė naujų■ patarnavimo kelionėje, šis Vyrų Darbinės Kelnės 98c
venti buvo patogi vieta: Še Po tų keturių metų ištrė sunaudotoji!
Vaikų Golf Kojinės .... 14c
Neatsižvelgiant didelės na skaitytoja Ant. Kukį.
biuras pilnai aptarnauja višupė, daug žuvų, miškuose mimo jiems vis dar nelei minio tabako gamybos, nekuVyrų Siutai
VAIKŲ Overkotai
J. A. Urbonas, iš Dayton,« šokiose šakose, apdraudos : VYRŲ Overkotai
— žvėrių.
rios
rinktiniausios
tabako
rū

$11-00 •mieros 3 iki 8
$1.98
$7
do sugryžti į Mariampolę. šys yra įvežamos iš kitur, kad O. , prisiuntė naujų skaity' (insurance), ir per p. Rud
Kada Mariampolė “gimė” Jie apsigyveno Vilniuje,
patiekus pageidautiną tabako tojų J. Melašių.
niką bus išrašoma gyvasTHE KRAMER & REICH CO.
tikrai nustatyti negalima. kur turėjo nešti dideliausi mišinį
digaretams ir cigarams.
V.
Gourilis,
iš
Westland,
1
ties
apdrauda,
nes
jis
turė

:
(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
Tik tiek žinoma kad 1732 skurdą.
Pavyzdžiui, išdirbime Lucky Pa.
:
7002-04
Superior
Avenue
Kampas Giddings Rd.
jo
šioje
srityje
patyrimą
ir
m. šalę dabartinės BartlinStrike cigaretų puikus turkiš
iiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiiiii .
go vaistinės stovėjo koply Vokiečių okupacijos me kas tabakas irgi yra naudoja Iš Pittsburgh, Pa.: Wm.• buvo dirbęs prie Prudential MIIIIIIHIĮIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiir
Stepionis,
George
Kundrot,
’ Insurance Co. kaipo agen
čia. Čia buvo įsisteigęs Ma tu Lietuvninkas beveik iš mas. ‘ Lucky Strike cigaretų
naminio ir turkiško A. Daugirdas.
tas ilgą laiką.
Rep. L.
rijonų vienuolynas, nuo ku bado mirė Vilniuje, Rojaus puikausiąs
tabako mišinys, jų aukšta ir
Iš
Chicago,
Ill.:
D. Taut
rio buk tai kilęs ir miesto gatvėje, viename dvokian vienoda
kokybė dar neišaiškina
(Neverauskas)
pavadinimas. Kitu vardu čiame skiepe. Atgavus Lie savaimi kodėl žmonės visur la vilas, L. Andriunas, I. Jot- Dykai 7 Dienų Ban
vys,
Ch.
Trask.
tuvai
nepriklausomybę,
naš

biau mėgsta Luckies ir pripašis miestas žinomas ir SeLicensed Funeral Director
lė jo žmona su dukrele Ju žysta juos švelniausiais cigaredymas Kenčiantiems
napilė.
tais.
Taigi, matote kaip “Dir
: Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo moze gryžo į Mariampolę. Bet
nuo Reumatizmo
Sodo kilme. Taip iš ma gyvenimas jos nepavydėti Rinktiniai lapai, kantriai pa va” platinasi. Padėkite ją
• dernišką laidotuvių vietą
Jei jus kenčiat nuo
žo žuvininkų kaimelio Sta nas. Ji dabar labai menkos sendinti ir tinkamai prirengti. platinti ir jus kurie dar nereumatizmo, jus ga
WILKELIS FUNERAL HOME
pagerinami ir išvalomi
rapolės pradėjo darytis sveikatos. Išsimaitina šį tą esti
lit gaut Rose Rheugarsiu procesu kuris yra išrei- prisidėjote. Viskas ko rei
ma Tabs, įrodytą ir
miesčiukas. Žmonės iš to nuo žmonių gaudama.
6522 Superior Avenue
kštas žodžiais “It’s Toas’ted”. kia tai pakalbinkit savo kai
išbandytą gyduolę
liau kėlėsi į čia apsigyven
Spraginimo procesas, kuris ap myną, savo draugą skaity
Dykai 7 dienų Ban
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
dymui. Ši paprasta
ti ir vis statėsi naujų tro Napoleonas. Iš Rusijos ima naudojimą moderniškų ul- ti “Dirvą”. Kiti galit išra
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok ■
naminė gyduolė pa ;
gryždamas 1812 m. Napo tra-violetiniu spindulių, buvo šyti “Dirvą” savo giminėms
besių.
gelbėjo šimtams. • musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielaklimas yrą visiems :
Lucky Strike išdirbėjų
Nesiųskit pinigų — ■ lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
Iki 1872 m. Mariampolė leonas su savo pusiau suša įvestas
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- :
jų pastangose pagaminti tikrai į Lietuvą, ypač mokslą ei
tik savo vardą ir :
lusia
kariumene
žygiavo
ir
■
jau tiek išsiplėtė kad tais
adresą ant žemiau : derniškas.
nančiam jaunimui.
švelnų cigaretą.
esančio kupono.
metais miesto viršininkas per Mariampolę. Yra net Šiandien rūkytojai savo ci- Kaina metams Amerikoje Dykai del skaitytojų.
i
HEnderson
9292
=
Išbandykit šią ‘m iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^
Martynas Šablauskas suma užsilikę pasakojimų kad garetuose j ieško švelnumo ir $2, Lietuvon — $3, Kana- gyduolę patys NEMOKAMU
BAN
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisių
nė užvesti sodą. Geriausia Prancūzai gryždami iš Ru todėl jie perka Luckies. Lucky don $2.50. Pusei metų pu skit
jį greit, pirm išsibaigimo šio
kvapsniame, neatskiria
sodui vieta atrodė pietinė sijos, netoli Mariampolės Strike
duodamo pasiūlymo.
sė
kainos.
mame
rinktinio
tabako
mišiny

miesto dalis. Bet čia buvo link Vilkaviškio, Rudžių gi je jie randa tą puikų lengvumą
Rose Rheuma Tab Co. (Dept. X3)
Ligos kaip galvos skaudėjimas, sinus, akių, ausų, nosių,
labai bloga žemė. Tat vir raitėje užkasė daug pinigų. kurį tik spraginimas tabakui
3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill.
Šie
pinigai
ir
dabar
dar
esą
veido (paraližis, skausmai, etc.), gelklės, kvėpavimo, šir
gali suteikti, tą išimtiną ypa
Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose
šininkas įsakė gyventojams
dies (jaunų ir senų), plaučių, kepenų (Gall stones, ulcers
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
tingą apžiūrą, kurią tik. Lucky
VIETINIAMS
privežti derlingesnės žemės. neiškasti.
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
etc.), skilvio (įvairių rūšių), panerea, inkstų (užsisenėjuStrike
gali
jums
duoti.
“
Dirvos
”
krautuve
atdara
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų
Įsakymą išpildė. Po metų Pirmieji savanoriai. Kaip Todėl ir nestebėtina kad mi
si Bright liga, etc.), žarnų (užkietėjimas, diarrhea, appen
iki 8 vai. Turė
daugiau.
laiko jau žaliavo sodelis, o visoj Lietuvoj taip ir Ma lijonai rūkytojų kreipiasi pir vakarais
dix, ulcer, etc.) pelviškos (moterų ligos), kojų (sciatic,
Vardas
dami kokius reikalus stenneuritis ir kiti skausmai) pagydyta arba gydoma mano
tarp medžių augo užsėtos riampolėj svetimšalių val miausia prie Luckies, kadangi gkites ateiti iki tai valan Adresas
sveikatos
patarnavimu koki aš suteikiu. Nereikia jums
šie
pouliarųs
cigaretai
suteikia
avižos.
dai.
dymas baigėsi. Lietuva iš daugiau naudos negu bent ko
Valst.
sirgti kuomet galima atgauti pastovią sveikatą. Greita
Miestas.
pagalba gaunama daugelyje atvejų. Pasitarimas dykai.
Lietuviškumo p r a d ž i a. sikovojo nepriklausomybę. kis kitas cigaretas visame pa r n n iiiniiiiiiiiii n iiiiiiiiii iiiiiiiii n u imu m iiiiiiiui n mi min n linui i u n i iiiiiiiiiiuiiii
Jeigu negaliu žmogui pagelbėt aš tą pasakau. Kainos pri
Iki 1885 metų Mariampolėj Bet Nepriklausomybei iš saulyje. Rūkytojai rodo savo
einamos. Einu i namus ant pašaukimo.
jokio Lietuviškumo nepasi laikyti reikėjo kariumenės. narjtenkinimą aukštesne Lucky
Strike
verte
ir
džiaugiasi
jų
DR. VINCENT C. THOMAS, Chiropractor
reiškė. Vieni kalbėjo Len Narsių vyrų netruko ir Ma prinokusiu, kvapiu tabaku, ku
Jeigu kenčiate nuo PILES, ši KLINIKA jums suteiks
823 Prospect Avenue,
4-tas aukštas
Cleveland, Ohio
kiškai, kiti Rusiškai. Pir riampolėj. 1918 m. Kalėdų rį spraginimas padarė tokiu
pagalbą. Taipgi gydome visas kitas žarnų ligas. HEM
mas kuris jau nors šiek- antrą dieną Antanas Matu švelniu.
(Advertisement)
ORRHOIDS (Piles) gydomos be sugaišimo laiko nuo dar
tiek Lietuviškumo parodė, laitis (1922 m. Lapkričio 21
d.
jį
Lenkai
nukovė)
pra

bo.
Fissure, Fistulae ir Ulcer skauduliai gydomi paprasREIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
buvo Dr. Raulas Tercionas,
Kenčiantiems
Plaučių
dėjo
organizuoti
pirmuti

tu
Amoulant
ofiso metodu.
buvusis Dr. Vinco Kudirkos
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
nius savanorius. Atsirado
draugas.
Už pasitarimą nereikia mokėti. Lenkvos išsimokėjimo
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
ir iš darbininkų
išlystos darbo žmonėms.. Mes negydome Vėžio Ligos.
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
Jei jus kankinatės džiovos, du
1892 m. Vinco Šlekio su savanorių
tarpo.
Jie
pasitarimams
suliu, šalčiu, kosėjimu, bronchitu
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
manymu įsisteigė “Siety
ir slogomis ar kitomis plaučių Ii-1
RECTAL CLINIC
rinkdavosi į Ruseno arba gomis,
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
nieko nelaukiant bandykit
nas”, kurio tikslas buvo tinę,
arba,
kaip
tuo
laiku
Dr. F. J. Simanovskio importuo
ir Apdraudos Agentūra.
šviesti pavergtą Lietuvos
G.
W.
Thompson,
E.
T.,
716
Schofield
Bldg.
E.
9
ir
Euclid
=
tą ŠVENTOJO KALNO ARBA
Valandos: 11 iki G.
t
MAin 8634—-Namų GLen. 6944 —
liaudį, platint Lietuvišku vadino, “Proletarų klubą”. TĄ. Tai geriausia pasaulyj gam
gyduolė. Tūkstančiai dėkoja
Antradieniais ir Penktadieniais vakarais iki 8.
mą, literatūrą ir atsišauki Mariampolėje pirmutiniais tos
laiškais ir giria šią nepaprastą
6606 SUPERIOR AVE.
HEnderson 6729
savanoriais
buvo
Endziulain
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinrr
mus. Vienintelė Lietuvišku
Šv. Kalno Arbatą, kuri išgydė
žmonių. Prahos Kardinolas
mo kibirkštėlė dar klestėjo čiai, J. Žemaitis, Perlavi- daug
^■<111111111111IIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlilHIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll llllll*
S. P. Skrbensky iš Bohemijos ra
čiųs,
Katiliai,
Draugelis,
M.
liaudyje. Liaudis, arba kaip
šo:
Į
I
Gerbiamas Dr. Simanovski: Jū
ponai vadino “chlopai”, kal Venskunas ir kiti.
sų Šv. Kalno Arbata yra tikra
bėjo Lietuviškai. Jų sielos Miesto savivaldybes kūri dovana
=
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
=
kenčiančiai žmonijai. Dė
dar nebuvo užnuodytos iš masis. 1918 m. Lapkričio kų už šią gamtos gyduolę. Ja aš
=
Lithuanian
Funeral
Home
=
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do
nusikračiau plaučių ligos. Dabar
sigimėlių krauju.
mėn. pradėjo kurtis pirmu esu
sveikas ir galiu jums išreik
You More Good Than Anything You Ever Used.
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
E
“Sietyno” narių daugu tinė Mariampolės savival šti savo pilną padėką.
Dare’s Mentha Pepsin not only
Why bother with slow actors when
=
kambarius leidžiame dykai.
=
Jo
Šventenybė
Popiežius
Leo

quickly
relieves
stomach
distress,
but
one tablespoonful of this splendid and
mą sudarė sodiečių sūnus, dybė. Pirmame susirinkime nas XIII apdovanojo Šv. Petro
=
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
=
pleasant liquid remedy will cause gas, it also conquers stubborn indigestion,
bloating, heaviness, heartburn or any dyspepsia and gastritis, and puts an
kurių dauguma mokėsi tuo pirmininkavo adv. Andrius Ordenu šios gydančios Šventojo
teisingąpatarnavimą: mandagus, simpatiškas,grei- =
upset condition of the stomach to end to dizziness, nervousness, head
Arbatos išradėją.
ache, sleeplessness and despondency
speedily vanish.
laiku Mariampolės gimna Bulota. Tą pat mėnesį, 19 Kalno
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligoAnd why should any man or woman which distressing troubles are nearly
Pakelis jos kaštuoja tik $1.20.
always
caused by chronic stomach
E
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinind.,
buvo
išrinkta
laikina
suffer another hour with indigestion
zijoje. Narių buvo apie 50.
Prisiunčiama į namus. 6 pakeliai
or any stomach misery when the rem disturbance.
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
Rašykit ir reikalaukit:
Dare’s Mentha Pepsin is a supremely
edy that acts almost instantly can be
“Sietyno” įkūrėjui daugiau miesto taryba iš 21 asmens, $6.00.
good remedy that druggists every
easily procured?
E
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.
But there is more to say about this where guarantee—a fine tonic that
sia padėjo darbuotis Vin kurie darbavosi iki Gruod. E. G. Herb Co. Dp. 36
remarkable remedy—something that builds you up and makes you work
cas Bielskus (dabar gyvena 20 d., t. y. iki buvo išrinkta 784 Seneca Av. Brooklyn, N. Y.
g 6621 Edna Avenue
ENdicott 1763
will interest thousands of despondent with vim, eat with relish and sleep
soundly.
people.
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Balsupių k.) ir Juozas Ka- nuolatinė miesto taryba.

DIRVA VIS DAR GAUSIAI
PLATINASI

K. STONIS

PASKUTINES DIENOS
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P. P. MULIOLIS

To All Who Suffer Stomach
Agony, Gas and Indigestion

MRS. A. JAKUBS
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gą, bet didelės, kur per me
Susirinkimas baigėsi nau KAIP IŠVIRTI GERĄ
įfeiųsim, dėžutė , išbandy
mui. Rašykit:
y
tus turi įplaukų 30-60 tūk
jos 'klebonijos statymd rei
i
HEINR.
FRANCK
&
SONS
KAVĄ
stančių litų, kunigams algas
kalu ir užtrauktomis školoFlushing, N. Y.
būtinai reikia atimti.
miš. Vieni parapijonai rė
geros kavos suda
Lietuvoje mokyklų butai
I kia griauti kleboniją ir ma ro Puodukas
malonumą; kurį žmonės iš
nepakenčiami,
radio
stotis
žesnę
statyti,
klebonas
vėl
LIETUVOS KIAULĖS j
KRIZIO STOVIS
mėgina .dpžniat) , negu ką kita,
silpna, abonentai mažėja ir
aiškinasi
kad
joje
negyven

RUSIJON
dėlto kad mes geriam Kavą dv
TORONTO, ONT?
LIETUVOJE
greit bangos tik erdvėmis
tas,, ji pęrjdicįele, jįs vienas ir, tris kartus j dieną. Var
Nuo Sausio 16 “Maisto”
AT*7tT"l! ■')
skris, nes Lietuvos žmones - h
Saklystąs. ? joje, o .Šeimnin- Rizgiausias darbininkas gal
bendrovė pradėjo supirki j Lietuvoje krizis užėjo Įe jau prisiklausė Vąršavos ir ŽINUTeS Iš ■ LIETUVIU Tės .turėtu negali, nes para- ferti kavą taip tankiai kaip i:
>
PARAPIJOS f P .pijjohys T>avjtdės. Galų ga ailijonierius.
nėti lašinines kiaules išga ičiau negu kur kitur, bet vis Maskvos ponų plepalų. Šios
benimui j Sovietų Rusiją. gi jis užėjo. Krizis palietė stotys nustelbia Kauno sto Lietuvių parapijos klebo le klebonas dar apsiliko kol Bet gerą kavą išvirti reiki:
kaip.
Tuo tarpu susitarta kad ūkininkus, amatninkus,: dar tį ir todėl nėra pamato ra nui Kun. P. Garmui išvykus kas klebonijoje- gyventi. . į žinoti
. Geriausiuose restaurantuose
sovietai nupirks apie 4000 bininkus, prekybininkus ir dio laikyti.
. ,. ,
į Suv. Valstijas neapribo . fKada priėjo rinkimas pa ’rba jūsų senos tėvynės na
kiaulių.
pramoninkus. Mažai krizį Jeigu bus leidžiama sin tam laikui, klebonauti vėl rapijos komiteto 1933 mo uose kava buna skani del tr
Kadangi musų ūkininkai jaučia gydytojai, kunigai, dikatams, advokatams, gy užėmė/ Kun. K. Baronas, urns, parapijonys pasidarė ad ji sumaišyta su FRANCK.’?
(Cikorija). Cikori
lašininių kiaulių turi gana advokatai, vaistininkai ir dytojams, vaistininkams ir kuris čia klebonavo prieš okie nuolaidus kad net kle aHICORY
turi puikų skonį ir aromatą
daug ir numatomas didelis valdininkai. Krizis yra lin kunigams sauvaliauti tai Garmaus .atvykimą.:.. :! ' bonas juokėsi: jie pavėlino as suteikia kavai puikią spal
ivAVA
jų pasiūlymas tai “Maisto” kęs didėti.
greitu laiku Lietuva paliks Apie , Kun. Garmų . tiek klebonui išsirinkti sau ko vą.
RTTNĄ
bendrovė, norėdama sutei Kai buvo geri laikai su pačiame krizio sūkuryje.
Verdant
kavą,
pridėk
šaukš

reikia pasakyti kad jis mo mitetą visai ne iš parapijo
SKANI
kti Įvairių Lietuvos vietų ūkininku niekas nenorėjo Ne visiems krizis. Vieni kėjo eiti savo kunigiškus nų, net prašė vieną tokį ku-i telį Franck’s Cikorijos į verduperkolatorių ir pastebė
Onunama
ūkininkams galimumo pasi skaitytis, jį laikė beverčiu iš krizio naudojasi, kai ku pareigas ir mokėjo, skiepy- ;is atsisakinėjo kad jis ne- sii arba
Groresnese
kaip daug pagerės kavos sko
naudoti pasitaikiusia pro vabalu. Ūkininkų produktai rie lobsta kaip karo laike. i Lietuvių tarpe patriotiš )us kataliku. Pagaliau iš- nis.
ir Kavos
'
Krautuvės
ga, nustatė kiekvienos sker ir jų gaminiai atpigo kad
P. Kriukelis. kumą, žinoma, katalikiško inkta į komitetą šie: J, Pirkite “FRANCK’S CIKO
Knina
dyklos rajone pirkti maž ūkininkui' gaminimas neša
RIJOS” dėžutę pas jūsų’grosfer10c už
je dvasioje, nes to reikalavo Paliulis, K. Gėčių,
ninką šiandien. Kaštuoja, tik
b,
dėžutę
daug po 900 kiaulių.
šas,
M.
Dervinis.
-Dar.
atDervinis
jo
duona.
Jis
labai
neap

nuostolius. Taigi ūkinin ŽIAURUS PASIKĖSL
t c dėžutė. Jeigu-negalit gaut:
Lašininės kiaulės turi bū kas susilaikė nuo pirkime
kentė musų komunistęlių ir irado vienas-kitas parapi- cikorijos savo kaimyniškoje
NIMAS
;H€inR.FRRnCK SOniint
ti 140 kilogramų gyvo svo įvairių ūkio padargų ir nuo
lęsidavė jiems už nosies onų kurie pradėjo Kai ku- krautuvėje, prisiųskit 10 centų
rio ir sunkesnės, lengvesnės kitų daiktų. Plugus ūki Paluknė, Skuodo vai. — raukyti. Dabartinis- klebo iuos kitus užpuldinėti, ko- pašto ■ ženkleliais, o mes jums|
netinka eksportui į sovietų ninkai loposi, akėčias patys Sausio 10 dj 14 vai. ūkinin nas bando su kopiuništaįs lioti.
,.
, , ,(
' ,
Rusiją. Už gyvo svorio gaminasi, mašinų kurios kas Adas Ašoklis užėjo pas bičiuliauti ir save .pasista Vyskupas mat y d a in a s
PATYRĘS LAIDRODININKAS
centnerį (100 kilogramų) buvo sukamos arkliais ne kaimyną uk. Jonkų ir apie to pajuokai. .
kad vieni Lietuviai neišlai-į
, ' ,",
40 litų.
valandą
kalbėjosi.
Išeida

kys
savo
bažnyčios,'
kuo
22
Sausio 22 d. klebonas ėmė
Pataisome Laikrodėlius Jums Belaukiant
perka, o aptarnauja moto
Derybos del didesnio la rai. Dabar vietoj 100 ma mas namon, Ašoklis kvietė visu pusvaląndžiu pavėlavo d. Sausio prie Lietuvių baž
. Darbas gąrantuotąs 2 metams'. •'
šininių' kiaulių pardavimo šinų veikia viena. Ūkinin Jonkų išeiti laukan.
į pamaldas. Pamaldos, pra nyčios priskyrė Vengrus
sovietų Rusams tebesitęsia. kai pirkimą sulaikė 85 nuo Ašokliui atsisveikinant 'su sideda 10 vai. Žmęmės sųsi- katalikus, kurite} savo pa? '
50c pataisymas visokių laikrodėlių' . ;
Raguočių supirkinėjimas šimčiais.
'
Reikalingos dalys už kaštus.
Tokiu budu fa- . Jęnkiene, iškrito jam iš po ■inkę laukia, laukia, o ku laidas turęp ■ sekmadieniais
eksportui sustabdytas iki jrikams nėra ko dirbti.
Atsineškit
ši
skelbimą ir :gausit dalis 50 c. pigiau.
kailinių didelis mauzeris. nigo ,yis nėra. ,Jieško zo; lūo 11:30 vai.
Vasario mėnesio. Ūkinin Kai/)' visame pasaulyje Ašoklis greit pagrobė mau- oristijoje, bet nėra.. Vienas Lietuviai' vieni, kaip jau
Swiss Laikrodėlių taisymais musų speciališkumas.
kai pristatė tokį didelį skai :aip ir Lietuvoje prie krizio lerį, atstatė jį Jonkui į krū kolektorius nuėjo į klėbo- jaaiškū negalėtų išlaikyti
Sukalbame Lietuviškai..
čių eksportinių bulių > kad prisidedą tas' kad valdžia minę ir paspaudė gaiduką. ūią, rado jį miegantį ii avo parapijos, nes nėra ge“Maisto” bendrovė vos be mažai į ukinink-us kreipia Jasigirdo tarškėjimas, bet pribudino. Atėjęs, kunigas o dvasios vado, o prie to
galės išgabenti Vokietijon lėmesio., Kai buvo linų pa ginklas neiššovė. Visi bu- pasisakė kad turėjo vienas ■ musų žmoneliai labai su612 PROSPECT AVENUE
tuos kurie jau priimti'. 1
■iškalde.
''
C1
's.
z/usieji
troboj
persigando.
nišias
7
;30
ryte
ir
parėję
lui 80 litų, už bekoną mo-,
, tėjo 200 litų, pieno literis ■ Jonkus norėjo Ašoklį su ižmigo, prašo dovanoti. N$
'
d
kaštavo 35c, bulvių centne laikyti, bet tas pro atdaras tiek to.
Juris
išspruko
ir
atsigryžęs
ris
8-12
litų,
rugių
centne

Bet
išėjus
jam
mišių
lai
paršas užspaudė
lar
norėjo
šauti
į
Jonkų,
kyti,
žmoneliai
žiuri
kad
iš'
ris
20-35
litai,
tada
buvo
ir
MERGINĄ
mokesniai mažesni ir fab bet' mūuzeris vėl neveikė. iina su tuščiom rankom, kr
Pandėlys, Rokiškio ap.— rikų gaminiąi pigesni.
Ašoklis kiek ■ galėdamas niekad nematyti1 katalikiš
Sausio 2 d. vėžamas gele Dabar linu "pudui 5 litai, Treit nubėgo' Latvijos link koje bažnyčioje. Nuo, alto
žinkelio stotin išvirto iš ve bekonas 60 litų, pieno lite- r pabėgo. Spėliojama kad ■iaus klapčiukas buvo pa
žimo "bekonmis paršas, kar
,8-lOc. .Čia tai ūkininkų Ašoklis bus nusišovęs, nes, siųstas j zokristįją ątųęšt’
tu su narvu ir ant jo sėdė giltįųe,,, ' j
jo šeimos pranešimu, jis kieliką.
' /
j
jusia 18 metų mergina ir ją Lietuvoje visi prainonin- ienai rengėsi tą padaryti. Po p’ieių 3 vai.!‘įvyko pą-j
taip savo sunkumu prispąj.1- cai turi- sudarę sindikatus. Jis-blogai' sugyveno su Savo •a pi jos. susirinkimas, ’ .Paiįa,
dė kad nabagė vietoje mi Valdžia ūkininkams nema žmona ir norėjo nuo jos at- pijonys suėjo, o' klebono ne
rė. Tai jau antra iš tos pa žina mokesčius, nes iš kitų nskyręs išvažiuoti kur to- miaukia. Ir vėl komitetas
čios priežasties šioj apielin- visų šaltinių^ sumažėjo in- •iau su savo meiluže, ką įro- ąpie klebonijos duris slan
kėj auka.—Tsb.
sigos, muitas aukštas. Nors lė laike kratės'jo bute ras kloja,, baladoja. Negalėjų,0
■ -'-“L. U.’’ ineiti vidun, pradėjo susi
ūkininko gaminiai pigus, tas laiškas.
Kalbinkit savo draugus skaity
rinkimą vieni. Už pusva
bet
daktaras,
advokatas,
ti “Dirvą” — jie turės sau di
kunigas pasiliko : savo kai “NERAMI” NUMIRĖLĖ landžio atbėgo klebonas ve’
delio pasitenkinimo iš jos.
Pažeisliai, Liudvinavo v. aiškindamasis kad užmigę:
ną. . ... ■ ■
Valdžia krizio laiku nesi — Čia mirė naujakurio uki- buvo. Gal ta diena buvo
stengia nuimti tokius mo ūnko Strolio žmona. Im miego diena ar ką- kad mu
kėjimus kurie tautai nerei toj ant, baigiant užkasti ka- sų klebonas negalėjo išsi
kalingi. Arkivyskupas per oą, žmonės išgirdb didelį miegoti.
mėnesį gauna 2500 litų al oildėsį. Buvo manyta kad Parapijonų susirinkimas
gos, vyskupai po 2000 litų labašninkė atgijo. Praneš atsibuvo keistai. Iki sekre
peri mėnesį, o kiti visi kuni ta policijai. Atvyko iš Ma- torius skaitė' užrašus bei su
gai gauna valdininkų algas, riampolės gydytojas ir tą tvarkyta Kun. P. Garmaus
iš kurių puikiai gyvena. . , pat dieną lavoną iškasė. Gy klebonavimo reikalai, buvo
Jeigu kuiiigai gauna al dytojas apžiūrėjęs lavoną dar galima suprasti kas ei
Gaukit Eksperto Patarimą — Visiškai Dovanai
gas (kaip valdininkai) jie rado kad butą natūralios nasi ir matyt kad sutvarky
turėtų žmonėms dykai tar mirties. Tik pasirodė kad ta. Bet kada dabartinis kle
grabas-buvo visiškai suiręs. bonas savo raportą davė tai
nauti.
Jis buvo bildesio priežastis kartu ir raportavo ir paiše
^ADANGl gazas dega taip lengvai ir
Įvairiems dvasiškiams j kada
liu
skaitliavo
ir
vis
nieko
žemės
spaudimas
jį
metus sumokama algų arti sutriuškino.
yra patogus ir švarus. Kadangi ga
“L.U.” neišskaitliavo.
trijų milijonų litų. Šiais
Naudoki! WELDONA Tablets
zas dega su maža priežiūra, jam kartais
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo pinigais galima daug ką nuneduodama gana atidos kokios reikia
tos 24 pusi, knygeles, “History of
RHEUMATISM’, su nurodymais ir veikti.
;
gavimui ekonomiškų pasekmių. Mes
aprašymais reumatizmo perų, j
Mažose parapijose kuni
WELDONA CORPORATION
norime suteikti tą atidą kokia gazui rei
gui gal ir gerai palikti aiDesk 7, Atlantic City, N. J.
'
. L., ■ 1
‘
> .. H
kalinga.
gĄNDYK šį Tax Club lengvesniam išsiLengvumas kokiu gazas dega duoda ganiokėjimui bilų. Taupyk taksams de
P ER
HA M B U R G Ą
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas pa
-.Limybės jį lengvai kontroliuoti ir regudant kas savaitė po biskį. Pavcizdan:
■imu i Įtufco ĮfMn-.MiT i
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KANADOS
NAUJIENOS

«

FUJ SHING, NV-

BABIN'S ■ "

Geros Apšildymo Pasekmes
Spėjimu Negaunamos

Sunku Mokėt ‘TūkSūš?

L CITTt VĄ

tarnavimas visose klasėse. Savaitiniai išplau
kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele
žinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.
VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN

. Įduoti- su g|azu viskas galimą daryti..
Jeigu Metų Taksai yra:

'$ 50.00
100.60
250.00
500.00

LINE

839 Union Trust Bldg. Cleveland

7

DIENOMIS į

LIETUVA

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN * EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šaliniais garlaivio Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIAS KELIAS

Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius aįentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
1119' Euclid Ave.

Cleveland

Taupyki! į Savaitę

‘

r.

,■$ i.00
,
2.00
’
5.00
< ■
’
10.00
,

i

Dadedam dar 3'4 palukų ir apmokant 2-mill
taksus kokie už(dį‘ti ąnt taupymų, tąip- kad
jūsų taupymas bus laisvas nuo taksų.-

‘
; .

Pradėkit sau Tax Club’ Thrift, taupymą ,
šiandien ir turėsit pinigų kitų metų tak; sams be rūpesčio. Busi geras pilietis mo-<
kėdamas laiku, ir prie to išgelbėsi sa,vt>
namą nuo užtraukimo s: ’i: :me$:ėt
■ <
kišenių nuo mokėjimo pabaudų už taksus.
:

'■

’

’

'

' J

’

•

'
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Cleveland Trust!
. ' ” . z-

••

•*

Member Federal Reserve System and
Cleveland' Clearing House Association

'»■ ■

'_ ‘
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Ar pavelysi! mumis atsisėsti ir perkalbė
ti su jumis jūsų šĮldymo reikalą? Už
tai iš jūsų pusės nėra jokios priderystės.

THE EAST OHIO .GAS CO.
•• •

•

.' i

Ekonomija ir geros pasekmes su gazu
priklauso nuo žinojimo kokio reikia pa
rinkimui ir Įdėjimui tinkamo prietaiso
■ gazo degnimui. Gazas paskui pats atliks
savo, automatiškai.

East 6th and Rockwell
MAin 6640

■

■
• ’
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MAISTO IR NAMŲ REIK.
MENŲ PARODA
<
j
Metine Clevelando Maisto ir
l Namu Reikmenų Paroda atsi-
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KAS GIRDĖT CLEVEMDE-APIELMESE
g

3,

I

Kurių prenumerata už “Dirvą”

PASIBAIGĖ

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.-ENdicott 4486-Aldara vakarais

c< 1 s Association.
X U J\ o tai IV I < 11 moterų
III'ILA I U dalyvaut 1‘ll.y v<l
Tūkstančiai
KARPA LIŪS laimėjo. Vasa-jja parodoje kasdien pamatyd
Neprigulmybės Švente RADIO KONCERTAS
—
,.
.
rio 3 d. miesto auditorijoj im-! mos’idomiu dalyku.
šį sekmadieni, Vasario 12 d., tynėse
Karolis Sąrpalius nugaParoda atdara nuo
nu: 1 iki 11
Pelnas Lietuviu
Lietuviųų saleje^ įvyksta t
:„4..
. ..
j
■ ■
....
Lietu- ...
Įėjo savo priešą,
Lou Plummer,
vakare ir baigsis su penktadie
vių Vaizbos Buto rengiamas į 18 mimrtų.
Darželiui
niu, Vasario. 17, tik nebus sek
koncertas radio programų nau
madienį.
Prasidėjus
imtis,
jo
prięšas
Gal nekuriu dar paklaus kas dai. Koncertas prasidės 5 vai.
Parodoje išstatyta paskiausi
yra ta Vasario 16-ta. Nagi tai no pietų. įžanga visiems 25c. elgėsi labai' žiauriai, todėl refemusų Lietuvių Tautos Laisvės' Pi ograme dalyvaus radio pro ry sulaikė imtynes ir paskelbę maisto produktai ir naujausi
šventė — ir šymet sueina 15 gramų dalyviai. Po programo Sarpalių laimėtoju. Bet Kur patobulinti padargai šeiminin
Kas vakaras būriai mer
metų paminėjimas, kurį CĮeve- bus šokiai. Laike progratno bus palius su jtuo nesutiko, sako aš kėms.
ginų
renkama
suradimui jų pa
noriu
imtis
su
juo
iki
galo.
Il

lande apvaikščiosime kitą sek vartojama mikrofonas.
iada muštuką taip pakratė kad našumo į judamų filmų artis
madienį, Vasario 19 dieną, Lie
į kelias minutas jis buvo pagul tes. Kas vakaras laimėtojai
tuvių salėje. Manau kad nei
dytas.
paskiriama $50 dovanų, prie to
vienas Lietuvis kurio širdyje
NUO ALKOHOLIO Clevelan
dar $50 išlaimės ta kuri dau
yra nors kiek savo tėvynės de
_ _____
____
_
............
_
1932 m. mirė 30 nuošimčiu
giausia bus panaši. Tai bus
meilės, nepatingės atsilankyt h'j mažiau negu mirė 1931 metais’
PERKĖLĖ keptuvę. šešta paskutinę parodos dieną.
bendrai pagerbti savo tautos di Buvo šitaj_': 1931 m. mirė 71, dienį, Vasario 11 d., Wethered . šį šeštadienį, Vasario 11 d.,
džiąją šventę.
1932 m. mirė 51.
Kepykla persikelia į liaują' vie 9:15, bus viešos vestuvės, su
Mums Lietuviams ši švente
Turbūt šmugelninkai išmoko tą, 7022 Superior avė. Užkvie- visa vestuvių muzika.
yra taip brangi ir reikšminga geresnę degjtinę daryti.
čiame . savo kaimynus .Lietuvius,
kaip kain AmėrikonaYns Liepos
atsilankyti ir pamatyti musų
4-ta.
Visi žinom kaip iškil
MOTERIMS naujiena. Miss
naują Vietą.
mingai Amerikonai švenčia sa
SUSIRINKIMAS. Vasario 13
. .
Butterfass operuoja masažu
vo nepriklausomybės dieną. De k. antradienio vakare, Lietuvių
studiją per keturis metus po
ŽENTAS nušovė uošvį. Va antrašu 5005 Euclid avė. Ji
ja, mes negalim taip iškilmin salėje įvyks L. Vyčių 25 kp.
gai švęsti Vasario 16-tą, būda mėnesinis susirinkimas.
Visi sario 7d., vakare, tarp uošvio buvo slaugė Vokietijoj per dau
mi svetimoje • šalyje, gyvenda nariai esate prašomi dalyvauti, ir žento Įvyko nesusipratimas gelį nietų, taipgi per 5 metus
mi netokiose aplinkybėse. Vie susirinkime ir taipgi prašomi ir uošvis, Jose Cbrsello, 55 m., Si. Alexis ligoninėje Clevelan
nok ar šiokiu ar tokiu budu ir pasistengti- atsivesti naujų na nuo 2061 E. 125 St., Įsakė žen de. Jos gydymas suteikia pa
mes galim pagerbti savo tautos riu, nes šiuo laiku eina narių tu' eiti laukan iš jo namų, žen galbą nusilpusiems, reumatizmu
išnaujo atgimimo 15 metų su prirašinėjimo vajus.
Narys. tą.., Anthony Pellegrino, 39 m., sergantiems ir kitokiose užsipe pykęs išbėgo, bet neužilgo senėjusiose ligose. Jos tikslas
kaktuves ir džiaugtis kad ji su
su jyžęs atgal į uošvio namus yra pagelbėt kenčiantiems del
laukė jau 15 metų senumo.
Taigi brangus Clevelandiečiai
PASTABA apie radio pro jį nušovė. Ten buvo jo žmona, jų nesupratimo jų ligų priežas
Lietuviai.
nepamirškite kito gramas. Musų radio programai, kulią jis prieš išėjimą pabučia čių.
sekmadienio.
Apvaikščiojimas kuriuos duoda Cl. Liet. Vaizbos vo ir neužilgo sugryžęs pasiro
bus su gražiu programų.
Butas iš stoties WJAY kiek dė duryse ir pradėjo šaudyti,
Programe dalyvaus įžymus vieną sekmadienį, kadangi jie šovikas su. savo žmona negyve
MAISTAS šiuo tarpu pradė
vietos kalbėtojai, pasakys pat- siekia daug toliau negu tik. mus no, dafiar buvo sugryžęs po mė jo brangti. Pabrango sviestas,
riotifigrs kalbas. štai jie: Dr. vietinius klausytojus ir ne tik nesio laiko, taigi su uošviu su kiaušiniai, paršiena, aviena ir
F. Matulaitis, Adv. P. V. Ėes- Lietuviai bet ir sveti ritančiai sibarė.
veršiena.
nulis, P. J. žuris, Adv. Mont- i uos girdi, todėl noriu tarti ke
ville ir kiti. Dainų programą letą žodžių apie tai.
PAMESTA moteriški kaili
DAR VIENAS LIETUVIS
išpildys Greičių šeiniu, N. SkirDabartinis orkestras kuris ADVOKATAS. šiose dienose niai Lietuvių salėje, šeštadie
bantas, E. Grigiutė ir kiti.
griežia Lietuvių prograrnui vi
Šio vakaro visas pelnas ski- sai netinka. Lyg mes. neturė lankėsi redakčijoje Adv. W. J. nio vakare, Vas. 4 d.. Juodas
(Hezebicks), kuris seal kailis su Rusišku kalnie. riamas
Lietuvių
Kultūrinio tume Clevelande geresnių or Aužbikis
praktikuoja
teises Clevelande. rium ir antrankėmis. Prašome
Darželio naudai. Visiems .jau kestrų. Jeigu turime tai kode!
žinoma kad Darželio atidary musu Vaizbiečiai pasirinko vie bet dar yra mažai Lietuviams grąžinti kas turite, 7418 Mel
mas įvyks šį pavasarį, kadangi na iš prasčiausiu? Atsukus ra žinomas. Adv. Aužbikis yra rose avė., arba patelefonuoki!
Dr. Basanavičiaus biustas jau dio ir norint išgirsti maloniai Amerikoje gimęs, paeina iš se End. 0389. Bus atlyginta.
Clevelande, o atidarymui reikės skambančias Lietuviškas daine nos Lietuviu kolonijos Maha- BIRUTĖS DUONKEPYKLOS
nemažai pinigų. Taip pat no les ar geresnį muzikos gabalėlį, noy City, Pa. Ohio valstijoje!
ŠĖRININKAMS
rime priminti kad Vasario 19 girdi veik visą laiką, čirškant randasi nuo 1920 metų, kuo-Į Bendrovėsšėrininkų metinis
met
čia
pradėjo
eiti
mokslus,
i
d. niekas nieko nerengtų bet muzikantus kažin kokius syetisusirinkimas busi laikomas an
dalyvautų savo tautos šventės T.-es polkas, padiąnanųs, Vokiš Mokinosi Baldwin-Wallace kole tradienio vakare, Vasario 21 d.,
gijoj,
Western
Reserve
Univer

paminėjime.
ki.s valcus. Lenkiškus tancius,
Lietuvių salėje, nuo 7.30 vai.
Po prograrnui bus šokiai, ku u- tt. Reiškiu muziką parenka sitete ir bdigė Clevelando Tei Visi šėrininkai kviečiami atsi
siu Mokyklą (Cleveland Law
riems gros J. Luizos orkestras. nieko nenusimanantieji
apie
Valdyba.
Gyvena po antrašu lankyti.
Įžanga tik 25c.
Rengėjas. muziką. Taipgi reika žinoti School).
1769 E. 63rd Street.
kad per radio griežiant ne lair
J. J. LAZICKAS
Linkėtina jam gero pasiseki
LIETUVIŲ Kultūrinio Dar kas mokytis ir praktikuoti. Iš mo ir patartina Lietuviams pa
JEWELER — RADIOS
želio Sąjungos susirinkimas at tokios muzikos klausytojai nu- remti savo vientautį.
6407 Superior Ave
sibus šio penktadienio vakare, -prendžia kiek mes Lietuviai
Vasario 10 d., Lietuvių salėje, nusimanome apie muziką.' Ku
Prie E. 66th Street
Tel. Endicott 1378
nuo 7:30 vai. Draugijų atsto-j rie pirmiau girdėjo radio pro- —ENdicott 4638—
vai prašomi dalyvauti ir atneš-! gramus žino kad tai yra daro- Dr. S. T. TAMOŠAITIS
ti savo mokestis.
Vald ina netikusios politikos žvilgs
(THOMAS)
niu. Tie kurie pirmą kartą, iš
girsta mano kad Lietuviai dau
LIETUVIS DENTISTAS
ŠALTIS. Pereitą šeštadienį giau ir nemoka. Bukime vy
Clevelandą užklupo šaltis ir rais, nestatykime asmeniškos
sniegas. Sekmadienį buvo šal politikos aukščiau dailės ir tau
6902 Superior Ave.
C. F. PETRAITIS, Prop, J
ta, bet antradienį jau lijo.
tybės. Tada pasirodysim kul Skersai gatvės nuo Lietuvių
6702 Superior Ave., |
Visai nelauktai, po nakties, tūringi.
Salės.
trečiadienio rytą Clevelandą
Kita pastaba. Mums . reikia
užklupo smarkus šaltis ir pū daugiau dainų. Pirmiau per 15
gos, kurios atėjo nuo Chicagos. minutų būdavo dvi, trys dainos,
dabar per pusę valandos,' vos
SUDEGĖ 9 moterys. Vasa tiek tesudainuoja.
Tel. ENd. 4S32
1308 E. 68th Street
Nežiūrint kokis butų garsin
rio 3 d. sudegė Wickliffe mo
tėm bepročiu namas, kuriame tojas (anouncer) jeigu perdaug
Randasi Lietuvių Banko Name
sudegė devynios moterys. Gai ilgai burbuliuoja, klausytojams
Gėles Visokiems Reikalams
srui prasidėjus jos buvo išves darosi įkyrus. Ypatingai sve
Specialės kainos LAIDOTUVIŲ darbui, taipgi specialiai
tos laukan, bet paskui vėl su timtaučiams, kurie nori pasi
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK& korsabėgo atgal į deganti namą ka klausyti Lietuviškų dainų ir ty
šai merginoms bus už žymiai nupigintą kainą.
da gavo progą nuo prižiūrėto ros musų muzikos melodijų.
Biznieriai turėtu žinoti kad
jų pasprukti.
JURGIS J. SIDABRAS, Savininkas
Nekurios buvo dusyk iš ug- klausytojai tik tada pageidaus
nia apimto namo išvestos, bet radio programų ir gėrėsis jais
klykdamos bėgo atgal ir kovo kada bus patenkinti daina, mu
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
|
jo su prižiūrėtojomis kad jų zika ir tinkamu garsinimu.
K. š-s.
neleidžia Į vidų.
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O ROSEDALE p|
Dry Gleaning Go.j

Prašome nelaukiant paraginimų siųsti pinigus at
naujinimui, kad nereikėtų sulaikyti jums siųntiliejimo “Dirvos”, Padarykit tą šiandien, nelau“Dirvos” Administracija.
kit rytojaus.
PARSIDUODA

KARMA

100 akrų farma, geri budTnkai, be
skolų, randasi Warren Country, su
tiksime mainyt ant namo Cleve
lande.
Kaina $0000.
Kreipkitės į
V. G. McMasters
(9)
Box 275
Erie, Pa.

PA.TIEŠKAU broli Joną Sinkevi
čių (John Sinkevith), gyveno 35
Temple St., North Adams, Mass.
Turiu svarbų reikalą, prašau atsi
šaukti.
Mike Sinkevith
402 E. 20 St.
Tacoma, Wash.
PA.TIEŠKAU savo giminaiti An
taną Valentinavičių. 1915 m. išva
žiavo į Clevelandą ir nuo to laiko
nieko nežinau.
Girdėjau kad išva
žiavo į Kentucky valstiją ir kad vė
liau miręs. Bet jo žmona gyva. Ji
yra mano artima giminaite, todėl
norčeiaus susižinoti. Kas žinote at
sišauk i t.
L. Karpavičius
1652 Sweeney avė.
Scrąntiąi, Pa.

AKRONO NAUJIENOS
Iš L. DRAUGIŠKO KLUBO
veikimo.
Paskutiniame Akrono L. D. Klubo susirinkime Va
sario 2 d., nariai nutarė turėti
“Hamburg Fry” vakarėlį Y. WC. A. salėj, Vasario 16 d., 7:30
vak. Vakaras prasidės kortavimu, paskui užkandžiai, o po
to tęsis šokiai. Nariai kurie
moka šokti pamokys nemokan
čius. Morgan Raiders orkes
tras gros šokiams. Visi nariai
turės gerus laikus.
P-lė Vera Vasiliauskaitė, A.
L. D. klubo sekretorė; Vasario
2 d. baigė Garfield High mo
kyklą.

vai., Y. W. C. A. salėje. Įžan
ga bus 25c. Bus paįvairinimų
ir dovana prie durų tikietų.
Radio programas. Ateinantį
sekmadienį, Vasario 12 d., Mor
gan Raiders po vadovyste Hank
llollišiaus duos Lietuvišką pro
gramą ir stoties WJW, nuo L
vai. po pietų, paminėjimui Lie
tuvos Nepriklausomybės dienos.
The International Institute
prie Y. W. C. A. rengia Tarp
iau tiška karnivalą Vasario 28
d. Lietuvių grupė užkviesta
dalyvauti. Įžanga bus 10c.
Stasys.

Užgavėnių vakaras. Klubas
“Dirvos” Redakcija priima ir
rengia prieš-užgavėnių vakarą talpina pranešimus apie vietinį
ir pasikortavimą šeštadienio Lietuvių judėjimą, nemokamai)
KAPAMS PAMINKLAI
vakare, Vasario 25, nuo 7:30 Pranešimai turi būti parašyti
Granito, Marmuro, Bronzos
trumpi ir tik apie patį dalyką.
Kapams akmenys nuo $15 aukštyn.

Oskar Gensel

17 metų patyrimo. Tuksiančiai pa
tenkintų kostumerių.

MAISTO PARODA

6108-12 Lorain Ave.
EVergrecn ’0725

Public Hali

(25)

VASARIO-FEB. 9 ikr 17
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HEnd. 8442

(Išskyrus Sekmadieni)

F. M. LAIT, M.D.

Nuo 1 iki 1 1 vak?
1 - *.

”

. - I •<

*

Dykai tūkstančiai maisto pavyzdžiu.

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ineiga — 25c.

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

|

SVEIKATOS MASAŽAI

|
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Visokios rūšies sveikatos masažai’ duodami laisnuotos
masažistės. Reikale susitarkite.
Garinės Mineralinės
Maudynės, Magnetcoil Blanketų' Gydymas, Mankštymai,
Veido ir Galvos Masažai, šviėšos Gydymai, ir tt.
Viskas atliekama sulyg gydytojų nurodymų ,.

E
=
=
£
=

| 1114 Standard Bank Bldg. j

|

MARGARET BUTTERFASS

Baigęs teisių mokslą Cumber- I
X land Universitete ir darbuojas ••
?
su Teisių ofisu advokatų
L

Ę

LAISNUOTA MASAŽISTĖ
Turi State Medical Board License. Yra instruktore
Cleveland College bf Massage, Euclid-Windsor Bldg.

‘I*

•>•{• -J* *r*W*’M**5*

f Ofiso
Telefonai
Namų
į-MAin 1773
KEnmore 4710W

| P. J. KERŠIS j

$
t

Š

į =

Collister, Stevens ir
Kurzenberger

Su visais teisiu reikalais Lietu- 4
viai, Slavai, Lenkai ir
kreipkitės prie musų.

Rusai

4

i 5005 Euclid Av.

t E

Room 310

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakare.

.' < I
=
E

HEnd. 8774 =
3-čias adkstas.

E
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SILVER S FLORAL SHOPPE

RADIO KONCERTAS
IR ŠOKIAI

Rengia Clev. Lietuviui Vaizbos Butas
Sekmad.

VASAR1OFEB. 12
atsibus

UET I MI Ų
6835 Superior Ave.

Pranešu kaimynams Lietuviams kad šį Šeš- 5
tadienį, Vasario 11 d., atidarau Pirmos Kle- ;■
sos KEPTUVĘ-BAKERY po antrašu
į
7022 Superior Avenue
į
kur musų draugai pirkėjai ras geriausią duoną, pajus, į
pyragaičius, riestainius ir ,tt. už prieinamą kainą.
į
Butterrings po 18 centų.
į
Mes naudojam tik geriausią sviestą, gerus kiaušinius ir į
smulkiausius miltus, taigi musų pirkėjai gaus savo pi- į
nigo vertę. 5

WETHERED BAKERY

SALĖJE

. 7022 Superior Ave.

į

Cleveland

Pradžia 5 vak. Šokiai 8
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Programa dalyvaus sekanti: Adelaide Miliauskiutė, Bronė
Rasiliutė, Bronė Autmaniutė, Alice Sadauskaitė, Olga Mushinskaitė, Aldona Vilkelis, Bii uta žuris, Sofija Ručinskai
tė, Stasė Greičienė. Vyrai: Petras Akelis, Al Mikėnas,
Jonas Drasutis, Bernardas Velička, Clarence Kozak, Povilas
Raponka, Norbertas Skirbantas, Julius Krasnickas, P. J.
žuris, P. P. Muliolis ir Radio Orkestras po vadovyste Al
girdo Šukio Pirmą kartą šiame koncerte musų kolonijoje ■
Lietuvių salėje bus vartojama radio aparatas. Ateikite, o
busit patenkinti.

įžanga maža — visiems tik po 25c.

ŠOKIU PAMOKOS

JAU PRASIDEDA EKS KURSUOS
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI Į LIETUVĄ DABAR, ARBA IR KIEK
VĖLIAU, VISADA GALI GAUTI GERUS LAIVUS IR GERĄ PA

TARNAVIMĄ ATSIKREIPI ANT. I MUS.

NAMI Į KELETĄ DIENŲPuikiausių Šokių Mokykla už netikėtinai
žemas kainas — po vadovyste žinomų

PADY TWINS
.

■

I

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

ENdicott 3464

1426 E. 40th Street
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DOKUMENTAI IŠGAU\
i
;z.
Prisidėkit prie vienos iš šių Ekskursijų —

1?^ KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą "^1
Kreipkitės informacijų Į:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

