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LIETUVOJE

MIRĖ SCHAAF, ŠAR- MICHIGANE UŽDĄ-j
KIO LAVINTAS
RYTA VISI BANKAI
Detroit. Mich. — Gubernato “Kryžiaus metai”
ATLETAS
i
riaus patvarkymu, visi bankai

žinti šis romanas duos pro
gos
pagalvoti musų semina
New York, Vasario 14 d. — ir finansinės įstaigos tapo už Spauda ir Knygos Nukentė
rijų vadovybėms ir paakins
Valstijos atletų komisija pra darytos astuonių dienų laikui. Amerikos Laikraščiai
jas reformuoti seminarijų
nešė Madison (Square Garden .Tas padaryta su tikslu išgelbėt
visą tvarką. Kadangi ro
korporacijai kad komisija ne (Detroito milžinišką Union Guar “Altorių šešėlyje”
mano
autorius yra Romosužtvirtins rengiamų Birželio m. dian Trust banką nuo užsidary “Sporų ta”.
katalikų
kunigas tai, ma
kumštynių pashulinio čampio- mo.
❖
*
nau,
dvasiškų
a negalės į jo
no Šarkio. Sako kad Camera
kurinį
žiūrėti
kaip į papras
Praėjusieji — 1932 metai
gali būti leidžiamas kumščiuotą
bedievių
šmeižtą.
ŠALČIO BANGA PA — musų žmonių praminti Kitos tautos turi organi
tis tik su sau lygiais vyrais.
*
*
H:
“kryžiaus metais”. Juos vi
SUŽEISTA KITI KE- SPROGIME UŽMUŠĖMĖ Į GYVASČIŲ si palydėjo su nepasitenki zacijų suimančių visos tau
New York. — Vasario 14
nimu, sakydami: “Te pra tos geriausias jiegas ir jas
TURI ASMENYS
TA V1RŠ 150 ŽM"
anksti
rytą
mirė
kumštinin

Pereitą
savaitę
užėjęs
di

IR DARBININKŲ ŽINIOS
smenga tokie metai. Te ne auklėjančių. Sakysim, Če
Neunkirchen, Vokietija. kas Ernie Schaaf, kuris bu delis šaltis, kuris tęsėsi be palieka jų ir pėdsako”. Ne kai turi savo Sakalus. Mes
vo smarkiu Italo1 milžino veik ištisą savaitę, paėmė
Plieno darbai šiuo tarpu Miami, Fla. — Vasa — Vasario 11 d. čia ištiko Carneros smūgiu išmuštas apie šimtą gyvasčių įvai vienas praėjusius metus tokios organizacijos ikišiol
einą su 19 nuoš. normalio. rio 15 d., 9:30 vai. vaka baisus gazo sprogimas, ku- jų kumštynėse Vasario 10 riais budais. Mirtys ištiko keikė, sakė — tai esą pra dar neturim. Kūno Kultū
Tikima kad pradės pagerė re, kada naujai išrinktas i ris išgriovė didelę dalį mie d. Madison Square arenoje. plačiame ruože kur šalčio garo metai. Dar kiti juos ros Rūmai bando įkurti or
sto ir užmušė virš 150 gy
vadino “kryžiaus metais”. ganizaciją vadinamą “Spojimai.
S. V. Prezidentas Roose ventojų. Miestas turi apie
Camera ir Schaaf buvo banga praėjo.
ruta”, kas reiškia: Sporto
suporuoti kumščiuotis pen Padaryta įvairių nuosto Ir šis pastaras pavadinimas Rūmų Talka. Ši organiza
Pittsburge,
Clevelande, velt rengėsi gryžti iš čia 41,000 gyventojų.
labiau prigijo.
.Youngstowne, Buffaloj ir į New Yorką, laike atsi i Spėjama kad kokie sabo- kiolika raundų išsprendi lių už apie $10,000,000.
cija žada suimti visas gerą
mui
kurs
turės
būti
prieši

Šaltis ir pūga pagaliau Krizis labai atsiliepė ir sias tautos jiegas ir jas au
Birminghame eina pažy sveikinimo su lydėtojais tažnikai tą piktą darbą su
miau negu kitur. Tikima ir Chicagos Majoru Cer- rengė. Apie 30,000 darbi ninku Jack Šarkiui Birže nuėjo į Atlantiką ir ten ra musų spaudai. Sustojo ėjęs klėti fiziniai, dvasiniai ir
Įdomiai vedamas radio žur kūrybiniai. Ar ji savo už
naujų užsakymų iš Fordo maku, kuris čia irgi vie ninkų liko laikinai be dar lio menesį. Schaaf pradžio do sau galą.
nalas
“Bangos”. Mirė pu- davinį atliks parodys neto
je
kumščiavosi
gerai
ir
iš

automobilių išdirbystės.
bo, nes iš to gazo tanko bu
siaukelyj,
nespėjęs su sa lima ateitis. Iš savo pusės
šėjo, iš minios, už apie vo
rodė
kad
jis
laimės
nors
pristatoma gazas i pla
HITLER
SAKO
IŠVALYS
Detroit. — Automobilių 25 pėdų atstu, į Roosevim
supažindinti
musų pla mes linkime šios organiza
punktais. Bet tryliktame
šymet bus padaryta ma veltą paleista penki šū čios apielinkės dirbtuves. raunde Camera taip smar
MARKSIZMĄ
čiosios visuomenės. Labai cijos
kūrėjams jiegų ir pa
žiausia 2,000,000. Tikima,
kiai jam rėžė i pažandę jog Bėrimas. — Vasario 12 d. gaila.
tvarumo
taip svarbiam dar
viai,
bet
nei
vienas
nepa

kad''šiais metais bus par
Schaaf sugriuvo ir daugiau įvairiose Vokietijos dalyse Jš kitos pusės pasirodė be. Linkime kad “SporuJAPONIJOJE
SUJUDI

duota Į 1,500,000 automobi taikė. Tačiau visi šūviai
nesikėlė, 20,000 žiūrėtojų fašistų susirėmimuose su naujas žurnalas ‘Skynimai’, ta” butų musų tautai tuo
pataikė į kitus penkis as
MAS TOKS KOKS
lių šioje šalyje.
manė kad Schaaf tyčiomis komunistais užmušta 11 as profesorių redaguojamas ir kuo Čekams yra Sakalai.
Jeigu nors 10 nuošimčiu menis, sunkiai juos sųrašomas. Žurnalas turėtų
nuvirto, ir visi rėkė kad' ši menų, 23 kiti sužeista.
Lord Croaker.
Amerikoje pagerėtų, auto žeisdami. Vienu šuviu BUVO 1904 METAIS kumštynė buvo klastinga.
būti
kulturingesnis. Dabar
Nei fašistai nei komunis
mobilių pirkimui butų išlei sužeistas Chicagos mies
Shaaf tapo nuvežtas į li- tai nerodo jokio užsileidi gi kiek ten keiksmo, tulžies.
Tokyo, Vasario 14 d. — Ja
sta virš $5,000,000,000.
“Skynimų” keiksmai maža WAGNER’O 50 METŲ
gonbutį,
kur pasirodė rei mo ir neatvėsta.
to Majoras A. Cermak. ponijos šeimas užtvirtino di
kuo skiriasi nuo pagarsėjuMIRTIES. SUKAK
kalas padaryti operaciją
300 gavo dirbti. Washin Šovikas tapo sulaiky džiausi biudžetą savo istorijoje, galvoje, bet po operacijos Muštynės Įvykta kuomet jusių Rusiškų keiksmų “po
TUVĖS
vieni užpuldinėja kitų mi
gton, Pa. — Netoli Avella tas ir nugabentas i kalė kuriame ineina milžiniškos su Schaaf mirė Vasario 14 d. tingus.
matuškie
”
.
Matyt
musų
gar

Jeigu kurie pirmiau
Vasario 13 d. suėjo 50
pradėjo dirbti angliakasyk- jimą klausinėjimui. Jis mos kariumenei ir laivynui.
Schaaf buvo dar jaunas, kur surengia sueigą, kiti saus rašytojo Prof. V. Krė metų nuo mirties garsaus
la, pašaukdama i darbą 300 yra Italas, Joe Zangara,
25 m. vyras. JĮ buvo paėmę bėga juos apdaužyti ir iš vės pavardė (jis pasirašo Vokiečių kompozitoriaus ir
bedarbių angliakasių. Iki
redaktorium^ pateko tiktai žymių operų sukūrėjo Ri
Tokio, Japonija. — Vasa savo globon ir lavino Šarkis vaikyti. Na ir žudosi.
šiol ten dirbo tik 300 darbi ir sakosi esąs anarkistas,
per
korektūros neapsižiūrė čardo Wagner. Jis mirė
ir
jo
manadžeris
Bulkley.
Hitler Vasario
ninkų, dabar dirbs 600 po nori iššaudyt visus prezi rio 14 d. Japonijos impera Po Schaafo mirties Car- 11 Kancleris
jimą.
Šis žurnalas yra dau gyvendamas Venecijoj, Ita
d. atsišaukė į krašto gy
torius, paremdamas savo
dentus ir valdininkus.
24 valandas j savitę.
giau
nei
gėda.
nera
tuoj
ansilankė
pas
pro

Susekta kad Zangara vyriausybės vestą politiką kurorą klausinėjimams ir ventojus duoti jo vyriausy Knygų produkcija taip lijoj.
bei nors keturis metus pro
E. Liverpool, O. — Pra
reikale Mandžurijos, parei
Jo garsios pasaulinės ope
pat žymiai sumažėjo.
dėjus pavasarinius darbus paeina iš Hackensack, škė jog sutinka su Japoni buvo klausinėjamas keliais gą ką nors nuveikti.
ros
yra “Tristan und Isol
puodininkystės industrijoje, N. J.
jos išstojimu iš Tautų Są atvejais kaslink muštynių Atidarydamas savo rinki Didžiosios Lietuvos Lie de”, “Die Meistersinger”,
mų agitacijos vajų jis pa tuviai mėgia spaudą. Taip, “Ring”, “Parsifal”, “Lohen
tapo pašaukta dirbti 225 Roosevelt atidėjo savo jungos jeigu kitos valstybės eigos.
Prie Schaafo laike mir sakė: Kiek tik man Dievas “Musų Rytojus” jau išeina grin” ir “Tannhauser”.
darbininkai j keletą šios išvažiavimą ir aplankinė- nenustos kišusios rankų Į
srities puodininkystės dar jo nukentėjusius ligoni Mančukuo, kurią Japonija ties buvo jo motina, mana pavelys ant žemės gyventi du kartu į savaitę (dienraš Yra ir daug kitų jo ku
džeris Bulkley ir kunigas. aš esu pasiryžęs išnaikinti čius kaimas labai mažai te rinių, už kuriuos visus jisai
bų.
Įsisteigė Mandžurijoje.
nėje paguldytus.
Jack
Sharkey, kurs buvo iš Marksistus! Vieni turi bū skaito). Į Lietuvą pareina
Tautų Sąjungą reikalavo
skaitomas nemirtinas
Moterys išgelbėjo 70 ang Prezidentas Hoover iš kad Japonija paliktų Man- važiavęs į Floridą, buvo pa ti pergalėtojais: Marksiz daug laikraščių iš Ameri dabar
asmuo
operų pasaulyje.liakasių. Richmond, Mo.— girdęs apie tai telegrafa džuriją laisva ir pripažintų šauktas atgal, bet nespėjo mas ar Vokietija. Jeigu aš kos. Juos daugiausia už Beyruthe,
Vokietijoj, yra
Laike darbo, netoli čia užsi vo Rooseveltui užuojau ją nepriklausoma valstybe. pribūti prieš jo mirtį.
neklystu, laimės Vokietija. prenumeruoja giminės gy įrengta Wagner’o atminčiai
degė prie kasyklos keltuvų tą ir prašė daugiau žinių Japonija gi visą laiką va
Šis jo pareiškimas pastū veną Amerikoje. Pareina vietovė, kur buna perstato
aparatų pastogė. Ugnis už apie Majoro Cermako rosi kad Tautų Sąjunga pri
daug “Dirvos”, “Draugo”,
ANGLIJA NORI SIŪLYT mės komunistus dar labiau “Vienybės”, “Darbininko”, ma jo operos. Šią vasarą
kirto išeigą 70 darbininkų
pažintų Mančukuo tokia ko AMERIKAI $339,000,000 nekęsti fašistų.
bus suruošta ypatingai
kurie buvo apačioje. Jeigu stovi.
“Garso” ir kitų. Šie laik ten
kią
ją
Japonai
padarė,
ir
didelės
iškilmės Wagner’o
gaisras butų pasiekęs apa Cermak, ligoninėj gu kad nesikištų Į Mančukuo Londonas. — Anglijoj ki
raščiai labai mėgiami, tik mirties paminėjimui.
ratą kurs varo i kasyklas lėdamas, Roosevelto ap reikalus. Japonija atsisa lo sumanymas atmokėti Su HOQVER RAGINA VISUS juose talpinamos žinios bu
orą, tie darbininkai butų lankytas, pasakė: “Man ko pripažinti Mandžuriją, ir vienytoms Valstijoms karo REMT NAUJĄ VALDŽIĄ na jau pasenusios, todėl ne
užtroškę. Laiku spėjo pri daug smagiau kad patai tokiu budu, “su gilia apgal skolą antsyk, pasiūlant tik New York. — Preziden betenka aktualumo. Be to, NUSIGINKLAVIMO TA
būti moterys į gaisro vietą kė j mane negu Į jus.’’ ia, Japonija išstos iš Tautų tai $339,000,000. Dabar An tas Hoover dalyvavo Lin- pareina ir Mahanoy City RYBOS EINA SILPNAI
ir viedrais ir katilais vande
Sąjungos, jeigu bus reika glija moka kas pusetis po kolno mirties sukaktuvių “Saulė”, rašoma Lenkiška Geneva. — Tautų tari
ni nešdamos ugnį užgesino. Roosevelto žmona, ku las”.
mažiau $100,000,000. Viso paminėjime, Vasario 12 d., rašyba. Šiaip pats laikraš
ri randasi New Yorke,
Anglija
skolinga Amerikai kur pasakė savo paskutinę tis rodos ne Lenkiškos dva mas! apie nusiginklavimą
Apie 12,000,000 bedarbių. išgirdus apie tai buvo la Japonijoje dabar toks su $4,499,500,000.
kalbą kaipo prezidentas. Jis sios, tat labai gaila kad jo eina vėžio žingsniu. Pran
judimas koks buvo prieš
Amerikos Darbo Federaci bai nugąsdinta.
ragino Republikonų partiją redaktoriai dar neišmoko cūzų siūlytą planą visi at
Rusų-Japonų karą. Spauda
jos Prezidentas Green sako
meta, taip kad neišrodo jog
visomis pusėmis kaltina ne SPROGIME DU UŽMUŠTI remti naujos administraci Lietuviškai rašyti.
kad Sausio mėnesį Ameri
jos visus naudingus suma Į metų pabaigą musų lai greitu laiku koks planas
koje buvo 12,000,000 bedar JAPONIJA DIDINA KA tik didžiąsias Europos val Lima, Ohio. — Du vyrai nymus ir darbus. Toliau kraščiai ima turinį tvarky bus priimtas.
stybes bet ir Suv. Valstijas
bių — 30Q,000 daugiau ne
Sovietų atstovas Litvinov
RO
LAIVYNĄ
už kišimąsi į Mančukuo rei tapo susprogdinti į šmotus pareiškė jog pasauliui gra ti" kiek įdomiau. Supranta nustebino visus patiekda
gu buvo Gruodžio mėnesi.
kuomet nuėjus jiems į krū
naujas ekonominis ka ma, nori prisivilioti skaity
Japonija pasiryžus būti kalus, nors Amerika nėra mus, nežinia iš ko sprogi so
ras.
To galima bus išveng tojų. Tačiau musų publika mas savo išaiškinimą ką vi
Tautų
Sąjungoje.
Meksikoje pradėjo orga “Tolimų Rytų sargu”, didi
sos valstybės turi laikyti
mas
Įvyko.
Spėjama
kad
jie
nizuotis gęlžkelių darbinin na savo karišką laivyną, ti Japonai dabar pilniausia turėjo paslėpę ten sprogs ti jeigu svarbiosios valsty jau žino, kurie laikraščiai užpuoliku, jeigu bus užpul
kai i vieną uniją. Tas pa kėdama užpuolimų iš Paci- tiki kad Amerika tuoj pa tamos medegos ir nuėjus ją bės paims auksą savo pini bei žurnalai įdomus visą ta kita valstybė, ir nurodė
metą ir kurie įdomus tik į
darys santaiką ir sąjungą
liečia apie 35,000 darbinin fiko vandenyno.
Xgų pagrindam
išsikasti
ji
sprogo.
metų pabaigą, kai prašoma kokios sunkios bausmės tu
prieš
Japoniją.
Taipgi
sa

kų ant visų Meksikos gele • Japonija tikisi kad kada
ri būti pritaikyta šaliai ku
žinkelių.
SUKILĖLIŲ LAIVE UŽ panaujinti prenumeratą.
nors reikės susitikti mūšyje ko kad Amerika paskolino
Musų laikraščių vedėjams ri bandytų kitą šalį užpulti
Chinijai $12,000,000 kad tu KINIJOJ ŽUVO DAUG
MUŠĖ 22 VYRUS
su Amerikos laivais.
ir redaktoriams visa tai rei karo tikslu.
Klausenburge. Rumanijorėtų daugiau teisių ChiniŽMONIŲ
Batavia, Java. — Perei kėtų turėti galvoje.
je, sustreikavo didelės gele UŽSIMUŠĖ 10 LAKŪNŲ joje. Kitas Japonų diplo
Peiping,
Kinija.
—
Iš
to

tą
savaitę Holandų kariško Musų spaudos pasaulyje PAGROBĖ Iš PAŠTO
žinkelių dirbtuvės darbinin Pereitą savaitę Vasario 9 matas tikrina kad Rusija ir
VIRŠ $200,000
pasirašė apsigynimo limos Kansu provincijos at laivo vyrai susitarę pakėlė didelę revoliuciją ir daug
kai ir pasiskelbė “sovietų viena diena užsimušė desėt- Kinija
einančios žinios sako kad maištą ir išplaukė laivu Į kalbų sukėlė naujai pasiro Sacramento, Cal. — Per
respubliką”, sulaikydami 16 kas lakūnų: trys užsimušė sutartis.'
Tokiu budu Japonija pa Gruodžio 26 d. ten įvykęs juras. Kiti kariški laivai dęs V. Mykolaičio - Putino eitą savaitę trys ginkluoti,
dirbtuvės viršininkų ir ne- Detroite, keturi užsimušė sijunta
iš visų pusių priešų žemės drebėjimas sugriovė leidosi vytis, bet kuomet su romanas “Altorių šešėlyje”. apsimaskavę plėšikai inėjo
Anglijoje ir trys kariški la
prisileisdami policiją.
daug kaimų, kuomet žmo sitiko, sukilėliai atsisakė Jame autorius vaizduoja už į pašto siuntinių perkrovi
apsupama.
kūnai Japonijoje.
nės miegojo, ir užmušė ke pasiduoti. Tada buvo įsa kulisinį dvasiškijos gyveni mo skyrių ir sulaikę du tar
Ottawa, Kanada, — Senaliolika tūkstančių gyvento kyta lėktuvui paleisti ant mą, paliečia seminarijų re
atėmė iš jų regis
te atmesta sumanymas Įve Penki sudegė. Tisdale, Sudegė septyni. Omaha, jų. Daug žuvo kuomet nuo sukilėlių laivo bombą. Bom žimą, troškinantį jaunų ku nautojus
truotą
maišą
su pinigais ir
sti šešių valandų darbą in Sask., Kanadoj, sudegė ho- Neb. — Vasario 7 d. užs'- žemės drebėjimo išsiliejo ba gerai pataikė ir sprog nigų gerąsias jiegas. Vieni bondsais, kurių
sie
dustrijose ir platinti jude tebs. kuriame sutiko mirti dorus koteliui jame sudegė upė ir prigirdė po griuvė dama užmušė 22 vyru, 25 romanu apsidžiaugė, kiti— kė virš $200,000.vertė
Pabėgo
sį ryžimo Į ukes.
penkios ypatos.
• septyni ugniagesiai.
> siais pakliuvusius.
| | kitus sužeidė.
i ne. Vis dėlto reikia pripa- automobiliu kuris jų laukė.
*
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KORESPONDENCIJOS

Vasario 17, 123"

griežti ir šokti, bet šokikai
gali jos pinigus “palaimin lo mokėjimui salės skolų.
Korespondentams
nepaisė to: pradėjo griežti
ti”, kad jie dangintųsi. Ta Vasario 10. Liet. Draugi
muzika ir prasidėjo šokiai
moterėlė padavė $68. Čigo jų Taryba susirinkime iš Kadangi šią savaitę iš
nuskirtu laiku. Ir nereikė
paglamonėjus pinigus iš klausė komisijų raportus puola musų Tautos šventė,
PENNSYLVANIJOS jo didesnės tragi-komedijos Malonus vakarėlis. Vas. nė
bėgo ir dingo.
“D.” Rep. kaslink prisiruošimo minė ir kadangi įvairiose koloni
kaip šita: apačioje žmonės 5 d. TMD. moterų 8-ta kp.
jimo 15 metų Lietuvos Ne jose rengiama paminėjimas
ŽINELĖS
linksminasi,
groja,
šoka,
o
priklausomybės. Paminėji 15 metų Lietuvos nepriklau
surengė įspūdingą vakarė
r.>; UŽKLUPO ŠALČIAI
bažnyčioje
viršuje
kunigas
lį. Susirinkę svečiai links BALTIMORE, MD. mas rengiama sekmadienį, somybės tai sekančios sa
VIS GINČAI DEL
Vasario 9 ir 10 d. buvo DAR
su
savo
davatkomis
laiko
Vasario 19 d., 2 vai. po pie vaitės “Dirvos” numeriui
mai pasišoko, grojant pasi
KOMPANIJŲ POLI
labai šalta. Vietiniai laik
keršto
pamaldas.
tų.
Naujos
valdybos
—
nauji
bus susiųsta daug praneši
vaduojant
geriems
armoniCIJOS
raščiai pranešė kad PittsAtrodo kad šymet turės stams: p-lei C. Melašiutei,
Perrinkta
nauja
Tarybos
mų
apie tai. Norėdami kad
darbai
laukia.
burgo apielinkėje sušalo ke Penn. valstijoj, po 1929 būti padaryta kokia nors J. Sakalui ir B. Varašiui.
valdyba;
atsisakius
Tarybos
jūsų
pranešimas tilptų ir
liolika žmonių. Šaltis buvo metų atsitikimo, kuomet du permaina, nes Kun. Kara Taip pat buvo atlikta ir Pradedant naujus metus pirmininkui P. Jarui, jo vie nebūtų sutrumpintas, rašy
priežastimi mirties Adomo privatiniai kompanijos po- lius jau įgriso ir nustojo sa programėlis. Pirmininkė J. prasideda ir naujas veiki ton išrinkta Adv. N. Raste kit patys kuotrumpiausia.
Kardono, kuris turėjo kam licijantai užmušė darbinin vo galybės. Daugiau bar Sakalienė pirmiausia per mas. Draugijos, klubai ir nis, vice-pirm. — L. Kašin- Paminėjimas tos šventės
barį pas K. Gutauską, S. S. ką, buvo nutarta panaikin bariškų susirinkimų kaip statė armonistą K. Marša- šiaip įvairios bendrovės skas; iždininku — J- Kali visur buna beveik vienokis,
perrinko savo valdybas ir
dalyje. Naktį Vasario 4 d. ti privatinę kompanijų poli atrodo nebus.
liuką, kurs šauniai sugrie užsibrėžė didesnį šių metų nauskas, finansų rašt. — todėl smulkmeniškas apraciją,
kuri
pasiliks
kontrolė

Kardonas paslydo nuo laip
J. Basanavičius. žė kelis muzikos šmotelius.
F. Čėsna, užrašų rašt. — A. mas paskiros kolonijos pro
veikimo programą.
telių ir nukrito nuo antro je gubernatoriaus. Dabar
Kilkis.
Jei aplinkybės leis, gramų nėra reikalingas.
Dvi
mažos
mergaitės,
Ade

Lietuvių Tautinė Taupy Taryba šiais metais yra nu
aukšto, užsimušdamas ant tinis gubernatorius tokios
“Dirvos” Redakcija.
lė
Morkevičiutė
ir
Giedrutė
vietos. Velionis buvo 53 m. policijos laikymą hepaveli- L. T. K. BAŽNYČIOS Gužauskaitė atliko “Mudvi mo ir Paskolos B-vė Sau sistačius pasidarbuoti Lie
amžiaus, nevedęs. Paliko ja, bet kitas gubernatorius SINODO REIKALE dvi sesutės” ir “Springti sio mėnesį perrinko savo tuvių tautiniuose reikaluo
keletą giminių ir daug pa gali pavelyt. Taigi dabar
Jaras.
me” ; L. Šakaliukas ir J. direktorius ir valdybą; į di se.
Naujausi
žystamų. Prigulėjo prie L. valstijos seime siūloma nau Išgelbėjimui tautinės baž Maršaliukas, ‘Bobutė’. Pia rektorius išrinkta vienas
M. D-jos ir SLA. 40-tos kp., jas bilius reikalaujantis vi nyčios nuo svetimų jungo, nu akompanavo Elena Stul- naujas, V. Praniukšas, o į
kadais buvo jos sekreto siško panaikinimo anglies ypatingai nuo Lenkų Ho- gaitytė. Antgalo sekė pia valdybą, vietoj atsisakiusio LONDONAS, Anglija
rium ir iždininku. Per po ir geležies kompanijų poli durninkų ir Rymiokų, rei nų duetas, E. Stulgaitytės senojo prezidento P. Weirą paskutinių metų jau ne cijos.
ir C. Melašiutės. Reikia pa- zingoff, kuris išbuvo toje Sausio menesį pas mus Baudžiauninke
kalinga
kuogreičiausia
Lie

dirbo tai ir turto nepaliko. Sudegė 59 karvės. Doy tuviams atsiskirsti nuo sve dėkavoti gerb. komp. Ant. vietoje septynis metus, iš gamta šiek-tiek persimainė, 4 aktų melodrama, pritaikyta long
perstatymui Amerikos Lietu
Vasario 8 d. tapo palai lestown, Pa. — Sudegė Ro timųjų dvasinės, socialės ir Vanagaičiui, kuris teikda rinkta K. Matulauskas. Ki pusėtinai oras atšalo ir pa vam
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir .
valdybos
nariai:
vice-preti
dotas Lietuvių Tautiškose berto Hendricks tvartas ku medeginės globos. Mano mas tokių puikių kurinių
šalimas laikosi jau kelinta moterų. G7 pusi............................. 50v.
Kapinėse, dalyvaujant gana riame buvo 59 registruotos manymu, ne vien tik kuni per “Margutį” duoda jau zidentas A. Yuškauskas; fi diena, nors paprastai čia
Žentai iš Amerikos
skaitlingam burini Lietu pieninės karvės. Nuostolių gai bet ir visos tautinės pa nimui progą mokytis groti nansų rašt. Inž. A. G. Den- šalčių kaip ir nebūna.
2 aktų komedija it Amerikiečių
binas;
iždininkas
T.
Ivaš

padaryta
už
$30,000.
Dide

vių. Kapinėse P. PivaroDaugumas čia jau nuo prietikių
rapijos ir įvairios tautinės ir dainuoti.
Lietuvoje.
Lošia 4 vy
nas pasakė trumpą kalbą, liam šalčiui esant užšalo ug draugijos turėtų būtinai Prie šokių armonistams kevičius; advokatu — Adv. nekurio laiko serga “flu”. rai ir 3 moterys.
Kaina ...,50c
N.
Rastenis.
pabaigoje paragindamas vi niagesių vandeninės žarnos prisidėti prie Liet. Tautinės prigelbėjo šeškevičiukas su
Ta negeistina viešnia neap GRAŽI MAGELIONA
sus Pittsburgho Lietuvius ir gaisro nepajiegta užge Katalikų Bažnyčios Sinodo, bubnu. Po programo, mo Ši Liet. Tautinė Taupymo lenkė ir daugelio Lietuvių. Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
priklausyti prie L. M. D. ii sinti.
kurio galva yra ideališkas terėlės visus svečius pavai ir Paskolos B-vė yra jau Kai kurios ištisos šeimos Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų.
S. L. A. Nuo kapų visi bu Minkštos anglies Penn- krikščionis ir rimtas Lietu šino kava ir skaniais pyra niausia iš keturių tos rūšies turėjo lovose ilsėtis kad . ir 63 pusi, knygele. Kaina ....50c
Lietuviškų įstaigų, tačiau nenoromis. “Flu” taipgi di Atgimimas
vo sukviesti į L. M. D. salę sylvanijoj 1932 metais iš vis, Arkivyskupas Geniotis. gaičiais.
4 aktų tragedija iš kovų už spau
šio
krizio laikais geriausia delę daugybę įvairaus am dą.
kur buvo pavaišinti.
Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
kasta 74,250,000 tonų, kas Sinodo suvažiavimas, įvy Sužeidė Lietuvį. Pereitą laikosi,
nes
neturi
tiek
daug
žiaus žmonių nuvarė ir į Divorsas «
Prieš Kalėdas tokia pat yra mažiausia negu kada kęs 1932 m. Spalių 26 d.,
nelaimė patiko S. Kirminą, kitu paskiru metu nuo 1900 Newark, N. J., nuosaikiai sekmadienį Petras Raškevi- likusių bendrovės rankose aną pasaulį. Iš Lietuvių 3 aktų komedija iš Amerikiečių
sustojo su savo auto už paskolas atitekusių na kiek girdėt tai niekas ne J prietikių Lietuvoj, Lengva staty
kuris irgi paslydo ir nupuo metų.
apsvarstė L. T. K. B. stovį čius
mobiliu
ir išlipo iš jo. Tuo mų, kas kitas tokias įstai numirė. Sergančiųjų dau ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. . . . 50c
lė nuo antro aukšto laiptų. Šymet Sausio mėnesį iš ir padarė daug rimtų ir tik
tarpu
kitas
važiuodamas gas labai skaudžiai prislėgė. gelis guli ligoninėse. Sako Palangos Ponaitis
Reikėtų būti atsargesniems kasta 6,023,000 tonų, kuo slingų nutarimų, kuriuos
3 aktų komedija iš Amerikiečių
pro
šalį
užkliudė
jį ir sulau Lietuvių Tautinės Salės kad orui atšalus ir “flu” su prietikių
vaikščiojant kada slidu. Pa met mėnuo pirm to buvo iš užgyrė Jonistų Brolija, Ru- žė koją. Apgailėtina
Lietuvoj. Lošia 4 mote
musų
rys, 7 vyrai ................................ 50c
sitaiko tačiau ir žemai bū kasta 6,418,000 tonų.
tiečiai, ir kelios parapijos. vientančio tokios nelaimės. B-vės direktoriai savo su sirgimai sumažės.
sirinkime Vasario 9 d. tarp Musų kilebonas, Kun. VI. Šventadarbiai
nant puolimais susižeisti: 1932 metais minkštos an Sinodo suvažiavime dalyva
akto tragedija iš kovų už
F. Pikšris iš savo namų ei glies kasyklose užmušta 154 vo daugelis pasižymėjusių P. Raškevičius turi daug kitų reikalų išklausė finan Mažonas, Marijonas, čia la- Vieno
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
pažystamų
Clevelande.
sų raštininko metinio ra ; bai perša skaityti Mariamdamas paslydo ir taip susi darbininkai. Išeina po vie tautininkų, iš kurių reikia
Rojus
r
trenkė ranką kad truko ną darbininką ant kiekvie paminėti A. B. Strimaitis, Sumažino nuošimčius. Iš porto, iš kurio pasirodė kad polės “Šaltinį”, nors yra ir Žemes
3 veiksmų komedija iš Amerikie
kaulas. Dabar jau pasveiko nų 482,000 tonų. Sausio m. A. Žiugžda, D. Klinga, V. priežasties depresijos, Mu turėta nedatekliaus, tačiau daugiau katalikiškų laik čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
................................. ‘ 50c
šymet jau užmušta 5 dar Ambrazevičius, V. Puodžiū tual Home bendrovė suma bendrovės skola nepadidėjo. raščių. Nieko sau ir “Šal DU4 moterys
BAILIU — 1 akto komedija.
Perrinkta
valdyba,
kurioje,
tinis
”
,
suteikia
šį
bei
tą
ge

S.L.A. jaunuolių, kuopa, bininkai.
nas ir kt., kurie savo rimto žino nuošimtį skolinamų pi
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .. . 15c
Soho dalyje susitvėrė pir Kietos anglies kasyklose se kalbose teikė kilnių min nigų ant nejudamo turto: išskiriant vice - prezidentą, ro ir naudingo. Bet jis sa “KRYŽIOKAS“ -— 2 atidengimų ko
mutinė SLA. jaunuolių kuo 1932 m. užmušta 243 darbi čių ir pareiškė nuoširdaus buvo 7 nuoš., dabar mokės liko visi senieji: P. Weizin- vo rimtumu kur kas nepri medija. Lošia 2 vyrai ........... 15c
KAIMIEČIO BERNU —
pa iš dalies 40-tos kuopos ninkai, po vieną darbininką pritarimo Sinodui, jo tiks $4.50 nuo šimto. Žinoma, goff — prez.; V. Velžis — lygsta Amerikos dideliam ir GRAFAS
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
jaunuolių ir naujų. Pasi- ant kožnų 200,000 iškastos lams ir tai darbuotei kuri sumažinta nuošimtis ir tau vice-prez.; J. Minkevičius—' rimtam, turiningam savait ir 3 moterys ........................ 25c
RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
finansų rašt.; J. Kiškis — raščiui “Dirvai”.
sidarbavus organizatoriui anglies tonų.
vienija ir tikrai Lietuvina pyto jams.
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . . . 35c
ižd.
;
J.
Milunaitis
—
užrašų
J. Virbickui, kuopa pradėję Sausio mėnesį šymet kie visas tautines parapijas.
Kalnavertis. UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
Neduokit
pinigus
“
lai

rašt. Išrinkta trys kasos
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
gyvuoti nuo Vasario 5 d. tos anglies kasyklose jau Be kitų rimtų ir naudin
minti
”
.
Pas
tūlą
moteriš

Už
$3
metuose
pralinksminsi!
globėjai
ir
visa
eilė
veikian

Kuopos pirmininku išrink užmušta 24 darbininkai.
REIKALAUKIT DABAR!
gų nutarimų, kurie įrašyti
kaimą — išrašykit saviš
tas Vytautas J. Virbickas, Gruodžio mėn. 1932 m. Sinodo nrotokole, žymėti kę (ne Lietuvę) atsilankė čių komisijų, kurios šiais visą
“DIRVA”
kiams j Lietuvą “Dirvą”.
C820 Sunerior av. Cleveland. O
pagelb. — E- Baltrušaitis, buvo užmušta 36.
nas ytin svarbus nutarimas čigonė. Prisišnekėjo kad ji metais turės sukelti kapita
sekr. — S. Pauliukonis; fi
įkurti Dvasinės ir Socialės
nansų rašt. — A. Urbaitis;
Kultūros Centras, iš kurio
ižd. — D. Smilgis. Visi šie SHENANDOAH, PA. bus galima skleisti kultūri
penki jaunuoliai lanko uni
nis darbas. Ir ištikro, be
versitetą. Iždo globėjais:
tokio kultūrinio centro Lie
(Pabaiga)
O. Jurkšaitė, V. Zambliautuvių tautinis gyvenimas
skas ir I. Stanišauskas. Or Pirmadienio rytą, Sausio merdėja.
ganizatorius E. Baltrušai 27 d., parapijos pirmininkas Yra nugirsta kad Lenki
tis, korespondentė M. Vir- su keliais vyrais nuvažiavo nimo darbui kai kurie kuni
Nugalėti tokį padėjimą, preparacija vadinama Nugatone buvo surasta ir pavartota ‘išbudininiui’ užmigusių lytiškų gilių nervų, ir tuo bubickaitė- Taigi reikia pa i Pottsville pranešti apie tai gai gauna iš Lenkų mede
du atgaivinama ne tik gilės, bet ir visa ypatos sistema.
teismui
ir
parapijos
advo

sveikint jaunuolių S. L. A.
ginės paramos. Nestebėti
Gilių aktiviškumas, raumenų akcija ir visas ku: o veikimas atsiliepia atgijusems nervams.
Tai yra principas ant kurio Neurotone yra paremtas. Kuomet kūno vekimas nėra normalus — kuomet jis yra nusilp-s, lengvai payargkuopą, kaipo čia gimusius katui. Tą pat rytą pribuvo na taigi kad tūli asmenys,
gsta, neturys apetito ir abelnai silpnai jaučiasi — yra tai jūsų gilių nervai užmigę — jus sergate nuo Neuroeoma.
ir
visas
kunigo
komitetas
prisidengę gražia tautybės
ir mokslus lankančius, nes
tokiems bus daug lengviau persistatyt teismui kad jie skraiste, puikiai svetimiems
KĄ SAKO NAUDOJANTIEJI
PADARYKIT ŠĮ BANDYMĄ NERIZIKUODAMI CENTO
organizacijos reikalus ves yra parapijos valdovai. Bet vergauja ir sąmoningai ar
‘Neurotone’ siunčiamas j kiekvieną Amerikos valstiją, taipgi
visi
tapo
išvyti,
teismas
ne

Atidžiai atsakykite į visus klausimus, nes Neurtone yra prirengiamas
į daugelį kitų šalių. Daugelis naudotojų jaučiasi dėkingi už tai
ti, tik reiktų kad seni musų
do tikrą Lietuvišką gyve
jums specialiai, ir parduodamas jūsų pilnam užganedinimui, arba grą
jis jiems yra padaręs, jie mums rašo didžiai užganėdinti, bet mes
politikieriai, savo skymus leido jiems nei kalbėt. Pa nimą.
J. Krasauskas.
žinsime pinigus atgal.
nevartojam visų jų vardus, nes tai yra jų ypatiškas eikalas. Čia
varinėdami, nebandytų pa rapijos pirmininkas į pokilj Philadelphia, Pa.
paduodame tik keletą:
tą vakarą užsikvietė slap
Pilnas Vardas-Pav.: .....................................................................................................
stoti jaunuoliams kelio.
Mr. J. D. B. iš Wilson, No. Caro., sako: ‘Man einasi labai ge
rai. Neurotone be abejo tikrai pagelbsti, taip kaip jus sakot.’
Pittsburgietis. tos policijos atsargai kad
Gatvė arba R. F. D. Adresas ..................................................................................
Mr. E. J. II. iš Battle Creek, Mich., rašo: ‘Aš jaučiuosi labai
kunigo gizeliai neiškrėstų
BOSTON, MASS.
gerai ir pasirengęs vaikščioti. Jūsų vaistai tikrai padarė ste
Miestas ............................................................................... Valstija ........................
kokių šposų.
buklus del manęs.’
Koks jūsų amžius? .................................... Kiek aukščio? .................................
Autom obilių nelaimėse Pirmadienio vakare pokiF. S. L. iš Roxzury, Mass., rašo: ‘Man padarė begalo daug ge
Dovanos
Kupiškio
Liau

ro.
Tai
yra
viena
tų
žiemų
kad
aš
neturiu
skausmų
ir
gėlimų.
Kaip veikia jūsų viduriai? ....................................................................................
Pittsbųrge 1932 metais žu lis prasidėjo nuo 7:30 ir tęTai yra pirma žiema kad aš neturėjau sciatica per visą žiemą.’
vo 126 asmenys, 1931 m. žu ■ėsi iki 5 vai. ryto. Publi dies Namui. Šie Bostonie
Kiek kartų per dieną einat šlapintis? ........... Nakčia, kiek sykių?... . ».
Vyras iš Illinois rašo: ‘Aš vartojau jūsų Neurotone ir drąsiai:
galiu pasakyt kad man padarė begalo daug gero. Aš beveik esu.
vusių buvo 174. Sumažėjo kos buvo į 600 ir visi buvo čiai padovanojo naudingų
Ar skauda kaip šlapinatės? ................... Ar sunku pradėti? ....................
tikrai ‘tvirtas vyras’ ir vėl.’
ir sužeidimų skaičius. To linksmi ii- viskuo patenkin knygų businčiam Kupiškio
Ar
degina arba peršti? ...................................................... .......................................
Jeigu jūsų lytišks spėkos nusilpnėjusio, viskas ką mes jūsų
priežastis yra sumažėjimas ti. Žmonių buvo privažia Liaudies namui: Dr. P. J.
prašome,
pamėginkite
Neurotono,
ir
tai
padarykit
tuojau.
Jei

Ar pūslė pilnai išsituština? ..................................................................................
automobilių ir geresnis oras vę iš aplinkinių miestelių ir Jakmauh, Dr. M. V. Casper,
gu jus jaučiatės nusilpę taip kad jums sunku net pavilkti kojas,
Dr.
J.
Landžius
Seymour,
Ar kas nors kito nuvarva? .....................................................................................
pamėginkite
Neurotone
ir
pažiūrėkit
ką
jis
del
jūsų
gali
pada

žiemos laiku.
kaimelių. Viskas praėjo ra St. Michelsonas, J. Kerdieryti.
Kiek
maždaug puskvorčių prašalinat į 24 valandas? ................................
miai ir gražiai. Parapijonų jus. Knygos labai naudin
Atsiminkite, jus galite padaryti šį išmėginimą be mažiau
sios
rizikos.
Pamėginkite
Neurotone,
ir
jeigu
pasekmės
bus
ne

Kiek sverate? ........................ Kudėjat ar riebčjat? .......................................
Prieš gimdymų kontro advokatas pasakė kalbą, ra gos. Jos bus pasiųstos Pa
užganėdinančios, pasakykite mums apie tai, ir jūsų pinigai bus
gindamas
visus
laikytis
vie

Kiek jūsų pulsas muša? ........................ Ar turite karštį? ............... ..
sugrąžinti.
Bet
pamėginkite
Neurotone
ir
duokite
mums
progą
liavimą. Penn. valstijos ležangiųjų Kupiškėnų Sąjun
jums pagelbėt, taip kaip mes pagelbėjome daugeliui kitų.
primindamas kad gai Kupiškyje.
Ar turite skausmus tark scrotum ir rectum?
(TIKTAI DEL VYRŲ).
gislaturoje yra įneštas bi- nybėje,
Neurotone neparduodamas vaistinyčiose, bet tiesiog per
Paženklinkit ant apačioj telpančio paveikslo tikrai kurioj vietoj skauda
kunigas
nieko
neturi
prie
mus,
ir
prirengiamas
specialiai
del
kekvienos
ypatos
sulyg
pa

lius legaliuoti kontroliavi jūsų turto, viskas yra jūsų. Daugelis kitų Bostono ir
arba kur turite kkį dieglį arba nesmagų jausmą.
duotų atsakymų užklausimo laiške. Jeigu nebus visi klausimai
mą gimdymų. Pittsburgo
apielinkės Lietuvių pasiža
atsakyti, mes vaistų nesiųsime. Yra labai svarbu kad atsaky
tumėt į visus klausimus, taip kad mes galėtume pasiųsti jums
katalikiškos moterų organi Antras vakaras. Antra dėjo padovanoti naudingų
vaistus kokie geriausia tiks jūsų padėjimui. Tuo budu mes ga
zacijos pasiuntė valstijos dienio vakare taipgi buvo knygų tam tikslui.
lime duoti kiekvienam kuris į mus atsikreipia pilną atidą, ir
pritaikyti vaistus kurie pilnai atitiks reikalui.
atstovams griežtus protes parengta Šv. Jurgio moterų Prašome visų Kupiškėnų
tus, reikalaudamos palikti draugystės šokis. Ir antrą ir aplinkinių valsčių Lietu
SPECIALIS PASIŪLYMAS
įstatymą po senovei.
vakarą publikos prisirinko vių pasidarbuoti tame rei
Reguliarė Neurotone kaina yra $2.00 už dešimts dienų gy
dymą, bet del tų kurie atsiųs greitai, mes pasiųsime reguliarį
Gal but kad protestus ra pilnos visos trys bažnytinės kale, nes šią vasarą knygy
S2.00 pakelį už $1.00.
šė tokios davatkos kurios salės. Kaip matyt tai per nas bus atidarytas ir Liau
Taigi jeigu jus esate nusilpęs lytiškai, atsakykite į visus
klausimus su didele atida, pridėkite vieną dolarį ir tuojau privisai vaikų neturi. Tegul abu vakaru parapijos palai dies Namo idėja pradės vei
siųskite.
............................
pasižiūri į gyvenimą tų sa kymui padaryta dikčiai pel kti.
šis pasiūlymas yra pilnai parantuotas, taigi siųskite šian
dien, neatidėliodami.
Knygas siųstite K. B. K.
vo katalikių kurios vaikais no.
apsikrovusios vargsta ir Kun. Karalius abu vaka A. Centro pirmininmui
LYELL H. CARVER & CO.
John J, Kulis,
vaikučius vargina neturė ru buvo surengęs kokias tai
2057 Lee Bldg.
Kansas City, Mo.
3259 So. Halsted St.
damos iš ko tinkamą gyve pamaldas bažnyčioj, kad paChicago, Ill.
rapi jonai salėje negalėtų
nimą teikti.
_

DAYTON

PITTSBURGH

TEATRAI

Tankiai Taip Vadinamas Pamestas Vikrumas arba
Pamestas Vyriškumas nėra Ypatos Pasiteisinimas
-—Jauno arba Seno—Vyro arba Moteries

^iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiitrmunmir

The Lithuanian

“Liaudies T ribuna”

Tribune

Savaitinis Laikraštis
Leidžia

Weekly — Published
by The

Amerikos Lietuvių
Liaudies Sąjunga

'^heTRIBUNA
Lithuanian Tribune

“Liaudies Tribūna”
2437 W. 69th St.
CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

jCMcagos Lietuvių

Lithuanian-American
Peoples Association

žinios

K. J. SEMASHKA, Sec-y
3221 Beach St.
Chicago
Telef. Albany 4918

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiumiiiiiiiiiiiib

VANAGAIČIO BYLA PRIEŠ
“NAUJIENAS”
Vasario 11 d. pas teisėją
Frankhouser
prasidėjo komp.
Vol. (Metai) 5
CHICAGO, ILL. VASARIO-FEB. 17, 1933
No. 7
A. Vanagaičio byla su “Nauj ienomis” už Vanagaičio apJodu yi'U
:.’US LlftUVOS
BRAVO, LITHUANIA!
j., .L. .................
S 15 ME'i'l
šmeižimą virš :metai laiko, atTiestai. Kiekviena Lietų
(gal. “Naujienų” advokatas įro
SUKAKTUVES
By John J. Balanda.
jų draugija, parapija ir pa
dinėjo teismui kad “Naujienų”
vėniai asmenys turėtų buį
skaitytojai
nesupranta ką “N.”
■ iii tarta kaip ir ki-f Aišku kiekvienam kad vi ii Vilniaus vaduotojais.
Fifteen years ago from this est desire for ethnographic
Del
to
kilo ginčų is byla
unity.
Re-born
Poland
to
the
|
rašo,
February
IGth
the
remnants
... ■.-liros buvo laonce migthy people, spur- south had made use of the atidėta afit toliau, kol bus pato'
m by
■ cmcmbi-ances of post-war
reorganization
to daryta techniški pataisymai iš
oppression ai. ! the hor- make her boundaries as exten abiejų pusių.
7...
. i-Liukimų p'.' :'..
: buvo sūspąustij tautines
1 s su ktuves, noroof foreign invasion during sive as she could and Lithuania
oi - ųnonės auklėtojai mirti mis-nenoremis turime pri i th a then waning World War lost her ancient capital Vilnius Je:gu ir toliau “Naujienų”
di ainio gyvenimo Įvairia- nai persekiojami. Bet jų pažinti tą faktą kad Lietu succeeded in announcing to the with one-third of her popula advokatas laikysis tokių argu
world and to their enemies that tion and territory. The Allies mentų tai gal bus naujenybė
stipri valia, rimtas atsida va, nors sunkiose apistovo- fron
vimo.
day they themselves and the benevolent League of kad “Naujienų” skaitytojai iš
Musų tauta kitados buvo vimas tautos gerovei perga se, prie visokių keblumų, di would that
rule in the land of their Nations overlooked Poland’s tikiu] jcj bus “negramotni”. At
galinga tarp galingų tautų. lėjo visus sunkumus ir su desnių ir mažesnių nesusi fathers. The whole dwelling aggressive tactics so that today
rodo kad byla greičiausia užsi
Bet ir jai, kaip kitoms ga laužė tą kardą kurs dūrė pratimų, dabar sėkmingai place of the Lithuanians was Lithuania is not yet the ethno tęs
ilgam laikui, kaip papras
graphic
unity
she
desires
to
be.
at
that
time
completely
torn
lingoms tautoms, prisiėjo į Lietuvių tautos širdį. To tvarko šalies reikalus. Ka
tai
laikraščių
bylose buna. R.
Lithuania
was
not
discour

up by serving for four years
būti pralaimėtoja. Pralai dėl neabejojant reikia ati da viso pasaulio valstybių as
the
battleground
of
the
Ger aged by her reverses and the
mėjimas visuomet išeina į duoti didelio kredito musų vyriausybės keičiasi viena man and Russian armies. Such tremendous problems of recon
naudą priešui, ypač kuomet tiems veikėjams kurie ano po kitos, šalys savo skolų a declaration at 'such a time struction before her but pro JAU VĖL “svietą gelbės”.
atsiranda tautos viduje iš- se dienose aukavo ne tik sa neįstengia mokėti, o Lietu undoubtedly seemed but a ceeded immediately to develop Socialistų likučiai pradėjo tver
vo darbą bet ir savo gyvy va eina galvą iškėlus, atsi brave or perhaps a foolish ges along modern lines. This meant ti “bedarbių skyrių” Chicagoje.
davikų-išsigimėlių.
a complete reorganization, for Į
to many.
Taip galima pasakyt apie bę už musų tautos laimę. laikydama prieš viską. Tu- ture
Tai nieko naujo: socialistėliai
But it proved to be more Russia and Poland had retarded!
Lietuvių tautos ir valstybės
Tie
'
ne
pripažinti
kad
Lietu

than an empty gesture as the her development for centuries. į papratę “gelbėt svietą”.
šia i ! tu Lietuva jau
puolimą ir patekimą po sve
Some people tend to regard the kurioms reikalinga parama gaviai
per
tą
15-ką
metų
iš
land
of
the
Lithuanians
is
now
nepriklausoma
timų — Rusų ir Vokiečių—
bandė viską ir pagaliau su hardily thriving as a republic. many newly freed peoples of jj gauti pagalbą be jokių orga- ■
jungu. Tiktai dėka tiems, Visas Lietuvių pasaulis rado geriausius vadus ir The Lithuanians who announced Europe as unfit and unable to nizacijų. -Pavyzdžiui
“Liaudies
govern
themselves.
I
do
not
the
declaration
and
those
who
kuriems netruko ištvermės pamena tą dieną — Vasario tikriausius kelius pagerinti heard of it hearkened back know from where they drew Tribūna” savo pastangomis jau
ir sugebėjimo palaikyti Lie 16, 1918 metais — kada Lie šalies būvį.
500 years to the days of Lith their conclusions, but I believe yra gavus pagalbą keliems detuvybės dvasios gyvos per tuva apsiskelbė visiems jog Švęsdami šias sukaktuves, uania’s greatest glory wheq that they would hold a differ sėtkams Lietuvių šeimų be jo
kelis šimtus metų, nežiū nuo tos dienos lieka Laisva mes, visi Lietuviai, su dides she ruled most of central Eu ent view if they studied Lith kio organizavimo, ir ant toliau
rint pirmesnių padarytų ir niekam nepriklausoma, niu atsidavimu bendrinkim rope and drove back the tem uania.
tęs savo darbą.
swarms of the Golden
In a remarkably short time
klaidų ir patekimo po sveti savarankė šalis. Tas links savo mintis ir jiegas, ir lai pestuous
They also recalled how the country was on its feet
mu jungu, Lietuva vis dar mas momentas įvyko musų kydami save lygiais su ki Horde.
A. L. LIET. LIAUDIES Są
their forefathers had fought and thriving better, than ever
galėjo atsigriebti.
sostinėje Vilniuje, kurį ke tomis tautomis, žiūrėkime when their pleasant and peace before, politically, economical jungos centro valdyba turėjo
Dėka musų liaudies vai- liais metais po to Lenkai kad savo tautos vardą kel ful agricultural life was threat ly and culturally. An efficient susirinkimą Vasario 6 d. “Liau
• dylų, vaidylučių, “amžinos grobikai nuo Lietuvių atplė tame aukštyn ir pagerbtu ened with extermination. Just and stable government was set dies Tribūnos” redakcija. Ap
then the Lithuanian feared up which performs its duties
ugnies” kurstytojų, kurie šė. Švenčiant 15-kos metų me tuos kurie nuoširdžiai as
no foe no matter how over more conscientiously than the tarta keletas svariųjų reikalų,
tautos prispaudimo metais Liet uvos nepriklausomybės palaiko musų tautos garbę. whelming his forces when the governments of some of the nutarta rengti kokia nors iškil
kantriai žadino tautystės sukaktį kiekvienas Lietuvis Galų gale atsiminkime safety of his land and his “powers”. All financial obliga- mė Vasario 16 d., paminėjimu'
ugnelę, pas mus išliko Lie jaučia savo širdyje skriau- kad niekas kitas musų tau hearth and his family was tions were recognized and all Lietuvos nepriklausomybes 15
tuvystės kibirkštėlės, kurios, dą-žaizdą, kokią Lenkai tos likimu nesirūpins kaip threatened, so in 1918 the payments promptly made, Even metų. Taipgi nutarti rengti po
Lithuanians were imbued with
an example set her by;
neužgeso nei prie didžiau banditai padarė.
tik mes patys. Graži musų the same spirit and for four' with
half of Europe last December Į1 Velykų vakarą “Dirvos”-“Liau
sių audrų, persekiojimų.
Todėl minint 15-kos me šalis Lietuva ir musų tau years fought the Russians, Lithuania held to her ancient dies Tribūnos” naudai. Rep.
Net spaudos uždraudimas tu Lietuvos nepriklausomy- ta ir todėl mums reikalin Germans and Poles tooth and love and regard for honor and A. L. L. Sąjungos 1-mos. kp
tų kibirkštėlių
g sino,
sukąkti S;, džiaugda ga luk-lefi ku laugiaušia n.-il tuo guarantee their inde- paid her obligations to the: specialia susirinkimas įvyko 13
nclence.
•
United States, even though
bet privedė 1
. >nės
I pa
mi savo r i šjin y uo
/he Lithuanians had to fight economically she is no better d. Vasario.
■kovos, atsirado dar daugiatu
kartu i ’dykime . vo
f.b ■ [AM
1ETUVĄ ainst ; -eat odds. The coun- off than the other countries of
Lietuvybės žadintojų, ir pa-į i 'ziausį užsi: pyrimą ir p?.- JOS 15-KOS U-IETŲ NE-i11,.. ’ was horribly war-torn and Europe. Schools and a univer
sėkmė buvo atgavimas pra
yžimą atg:1 iti musų sos- PRIKLAUSOMYBĖS SU- disorganized, the provisional sity were established and all, RAUDONKAKLIO nelaimė.
government had few, resources the arts are consciously prac Vienas pilietis pasiskundė poli
rastos spaudos. Nuo tada i ę Vilnių. Amerikos, Lie KARTUVĖSE!
cijantui kad jį apvogė vyras
and the forces of the enemy ticed and encouraged.
prasidėjo augimas tautinės tuvos ir viso pasaulio Lie
were by far more numerous
Considering
all
the
difficul

kuris turėjo pasirišęs labai rau
sąmonės ir spartus kilimas tuvių šventa pareiga ^ra
and better equipped. Against ties she has surmounted in her doną kaklaraikštį. Už kelių va
pasiryžimo tėvynę atgai dirbti už Vilniaus atgavi VIKINGU IŠDIRBINIŲ these advantages for the enemy long struggle for complete and
landų policijantas patėmijo ei
vinti.
the Lithuanians could only op recognized
mą! Vilnius, Kaunas, Klaiindependence
we
PARODA PRŪSIJOJ
pose with their intensely burn cannot help but admire the nanti vyrą su labai raudonu
ing spirit and hope for inde perseverance and pluck of her kaklaraikščiu, jį sulaikė, nuve
SVARBIU KNYGŲ — NUMAŽINTA KAINA Karaliaučiuje, n a u j ame pendence.
In the end that spirit people and are woved to wish dė policijon, ir pašaukus tą ku
Prūsijos muzejaus departand their descendants a ris pirmiau buvo apvogtas, jis
Dar turim kelioliką egz. pilnų LALIO ŽODYNŲ Lietuviška ir mento
iSątntvtn
norndni
ViP
roved
the
tor ofLithmente įstatyta paioūai vi uanja inedstronger,
re
ition
her them
long and honorable life in their pažino kad tai ,tas pats vagi
Angliška ir Angliška ir Lietuviška kalba: 1274 pusi, kaina
kingų išdirbiniai: kardai, autonomy but not in her mod- newly-won freedom.
buvo $13.00, bet dabar parduodam po $9.00.
šius.
Lp': šaipi i;' kitokie daly
>'
• .
. I i < r jų turime
:-i : y

pilna vertė
kurie '
r ps-iimifrii jų

.

’

p,

kai rasti kapuose prie Bal-|
Lijos juros, ties Viškiaute,
Prūsų
Lietuvoje.
I
.75 ! Dykai del skaitytoju. Išbandykit šią
gyduolę
patys
NEMOKAMU
BAN

p
Tie
kapai
gal
bus
iš
laikų
1.0)'
DYMU. Išpildykit
kuponą
ir prisiųkuomet
prieš
ke
Apuolė
1.000 skit
jj greit, pirm išsibaigimo šio
ti i
' U O p.u
duodamo pasiūlymo.

..
.. už puse kainos negu ju
•] . ..y.ai, verta nevėluoti užsis.i-

kaii'.a $1.50 dabar

K

00

;o

(it
..i :• Į . \ . m A’ii į ’ ŪLibakino), 220 p., kaina 1.50
i >
— . i. ..l.ią Žinią Knyga; 392 puls, kaina $3.00
N.iuia-; Pilnas Orakulam (burtų-monų knyga), p. 414, kaina $3
< u ;:r;:i ija, paveiksluota (Šerno), 169 pusi., kaina $2
I ietuvos Pasakos (Dr. Basanavičiaus), 330 p.,, kaina $2
Rymas (Emile Zola romanas); 432 pusi., “aina $2.50
Raistas — apysaka iš Lietuvių gyvenimo Chicagoj (Sin-lairo),
355 pusi., kaina $2.00
Vienuolio Raštai (22 jo apysakos), 348 pusi., kaina $1.50
Bedieviu šventraštis (su datų paveikslu, anti-religiška), 1100 p.

1.50
i .00
1.00
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3653 So. Hah t d Si.

—

Chicago, Ill.

uacimcL'io ir

Didžiausia Lietuvių Organizacija
New York, N. Y.
307 W. 30 Street
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių;
Kolonijose.

=

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. —
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. ~
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E
kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis H
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- ~
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų —
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir S
mergaites prie Susivienijimo.
™
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu =
antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
, =
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A. S.

PflIN-EXPELLE

Vyčių Apskrities šokis, Vasario 5 d. įvyko Chicagos Liet.
Vyčių Kuopų Apskrities šokis
Marquette Parko parapijos sa
lėje. Vakaras gerai pavyko ir
padaryta pelno.
Rep.

ADVOKATAI

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

t

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

Itališki Akordionai
Visokių rūšių ir
rankų darbo, už
pigiausias kainas.
l'jįĮ • \ Patenkinimą ga
liį rantuojam.
Mes
J™
taipgi taisom. Seįfesyp ni imami mainais.

CaRikv/

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

Dept. F44

“MARGUTIS”

Rose Rheuma Tab Co. (Dept. X3)
3516 N. Irving- Ave. Chicago, Ill.
Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose
Rheuma Tabs, apmokėtu persiuntimu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu ju
■daugiau.
Vardas
Adresas
Miestas-

DAUG KAS RENGĖSI pa
minėti musų kolonijoje Lietu
vos Nepriklausomybės 15 metų
sukaktuves. Ant kiek tie apvaikščiojimai bus pasekmingi
dabar dar negalima pasakyti.
Kadangi dabar siaučia de
presija tai daugelis rengėjų' ti
kisi padaryti šiokio-tokio pelno
iš publikos, pasinaudojant Lie
tuvos Laisvės švente.
Lietuvių radio programų da
vėjai irgi rengė specialius prograriius Nepriklausomybės paminėjimui. “Margutis” iš stoties WHFC pasiruošė duoti net
dvi valandas programą — nuo
9 iki 11 vai., taigi lyg kokioj
auditorijoj viso vakaro progra
mas.
Rep.

Tain-Expelleris

Manchester, Conn.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems
nuo Reumatizmo

Dr. V. S. NARES sudaužė
savo automobilį Vasario 7 d.,
kuomet vakare laike sniego au
dros automobilis paslydo prie
stulpo ant 46-tos ir Paulina g.

MARQUETTE PARK
Pereitą savaitę pas pp. Ba
landų:; įvyko pokilis — tai bu
KENOSHA, Wis., “Margu vo ponios Natalijos Balandiečio” vakaras Vasario 5 d. pa nės gimtadienis. Pokilyje da
vyko gerai. Publikos buvo pil lyvavo daugiausia svečių Bliuna salė.
viškiečių, Griškabudiečių, ir A.
Vanagaitis nuo šakių. Prie to
buvo
Adv. A. A. Olis su žmona,
S Nebrangus Vaisias
“Vyties” red. A. Lapinskas.
K Apsaugojo Vyrui Darbą
H
“Mano vyras kankinosi s'u ncapsakoJonas Balanda, “Liaud.■ Tri
M
mu skausmu kojose ir jų ištinimu.
■
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pabūnos
” Anglų skyriaus redakto
N , tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro
rius, ii- Aldona Balanda, jo se
vietas tris kartus į diena, tuojaus
sutė, vaišino svečius.
sutinimas pranyko ir mano vyras
galėjo riti darban.
jį išgydė.”

Jei jus kenčiat nuo
reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheu
ma Tabs; Įrodytą >
išbandytą gyduolę.
Dykai 7 dienų Ban
dymui. ši paprasta
namine gyduolė pa
gelbėjo š i m t a m s.
Nesiųskit pinigų —
tik savo vardą ir
adresą ant žemiau
—
esančio kupono.

LIETUVIU AMERIKOJE

Turtas: $1,404,038.14

TQlKt

atplaukę ipsigyveno Lietuvių žemėse.
Apie šitą patirsit plačiau
apysakoje “Meninas”.
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By GENE BYRNES

“Dirva” dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio draugas.
Skaitykit “Dirvą”.
1.00

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“Aušros” Knytiyiv.s —

SAT NEVER HAPPEN

PO SMARKIŲ šalčių, kurie
užklupo Chicagą pereitą savai
tę, Vasario 14 d. oras kiek pa
gerėjo, šaltis sumažėjo, nors
sniego pusnynai dar tebestovi.
Transportacija dalinai suparaližiuota. šaligatviai pilni snie
go. Mat, miestas neturi pinigu
samdymui darbininkų nukasti
sniegą.
Kuomet Chicagą užklupo di
delis šaltis ir sniego audra Va
sario G d., .įvairiose automobi
lių nelaimėse 4 žmonės užmuš
ta ir 20 sužeista. Mokyklos tu
rėjo užsidaryti, kadangi vaikai
negalėjo išbristi sniego.
Vienas darbštus pilietis, Hen
ry Kus, sumušė policijantą už
tai kad norėjo sulaikyt jam ka
simą sniego. Jis kasė sniegą
ties savo namu nuo šaligatvio.
Tramvajui pro šalį važiuojant,
motermanas pamatė kad Kus
verčia sniegą į bėgius ir užpro
testavo.
Bet Kus varė savo
darbą pirmyn. Atėjo policijantas ' ir liepė sustoti vertus
sniegą ant gatvės. Kus perpy
kęs rėžė lopeta policijantui per
galvą. Tam prisiėjo net ligonbutyje atsidurti.
Kada atva
žiavo daugiau policijantų ir su
ėmė ji už muštynę, tik tada
Kus paliovė sniegą kasęs.

Valst.

ILLINOIS Valstijos Prokuro
ras Otto Kerner pasiryžęs ko
voti prieš brangumą receiverių
kurie paima Į savo žinią ban
krutuojančias įstaigas, ypatin
gai bankus, ir dar labiau jų
turtą išaikvoja.

DII ELIS gaisras.
Vasario
10 cl. ištiko sprogimas jr gaisras i rmour grudų elevatoriuje. l Unaikinta astuonių aukš
tų ekvatorius, nuostolių pada
ryta už $3,000,000. Sugadinta
3,000,000 bušelių grudų.

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu j n čnesj
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną me
ne':) rasite Pustapėdi.šką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — ?2.00. Į
Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:

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

komp.

A.

Chicago, Iii.
Vanagaitis.

4

Vasario 17, 1933 •

D I R V A

LIETUVOS 15-KA METU LAISVES
Šį ketvirtadienį, Vasario
16-tą, suėjo 15 metų nuo tos
dienos kai Vilniuje būrelis
Lietuvių, paėmę drąsos, ne
žiūrint Vokiečių okupantų
valdymo, paskelbė Lietuvą
Nepriklausoma niekam, savistove valstybe.
Ir tas žygis buvo padary
ta laiku kokio rodos geres
nio ir patogesnio nebuvo.
Nuo tos dienos Lietuviai
nežengė atgal nei žingsnį ir
jokios audros nesulaikė jų
siekimo gyventi, augti, to
bulėti.
Nesustojo nei tada kai
namie įsivyravus politika
buvo beišmetanti tautą iš
jos tikrų vėžių: atsirado
tikri tėvynės sunai, kurie
padarė tam galą ir vėl lei
do tautai ir šaliai žengti
pirmyn, pirmyn.
Sveikiname musų Tėvynę
Lietuvą su pradžia jos še
šioliktų metų laisvės, svei
kiname dabartinę Lietuvos
vyriausybę, kuri per septy
nis metus rimtai ir pasek
mingai vedė šalį jos tikruo
ju keliu.

Dr. Vinikas ne tik tyli ir
niekados nieko neparašo
kaipo Apšvietos komisijos
Bereikalingas
narys (taigi bereikalingai
Advokatavimas
tokion vieton įkištas), bet
nesistengia
save apsiginti,
“Tėvynės” nr. 6-me pats'
atkirsti
tuos
visus jam da
pirmasis editorialas, užvar- romus užmetimus,
jeigu jie
džiu ‘Beribis Kerštavimas’, nėra teisingi. Išrėdytų
pašvęstas gynimui Dr. M. jis yra visame kaltas ir kad
ty
J. Viniko, kuris sugalvojo' li, o tik jo “advokatas”, pa
kandidatuoti į SLA. sekre-j sinaudodamas savo teisė
torius ir kurį “Tėvynės” mis organe rašyti kas jam
redaktorius rado ypatingo
ir rėkia, kaip pa
reikalo į tą vietą stumti ir patinka,
prastai
‘
teismuose

matomai, kaip tie Lietuviai tai rėkia, gindami advoka
net
dibe Vilniaus, taip “Tėvynės” džiausį kaltininką.
redaktorius be Viniko ne
“Tėvynės” redaktoriaus
nurimsta. ...
(ir
SLA. Centro sekreto
“Tėv.” redaktorius advo
riaus
magaryčioms) “advo
katauja SLA. organe asme
katavimas
” Vinikui yra ak
niui, kuris, kaip primena
lai
vienpusiškas.
Organe
nariams, yra net SLA. Apšvietos Komisijos pirminin neleidžia SLA. kuopai, ku
kas. Jeigu neprimintų, na rioje Vinikas priklausė ir
riai ištiesti nežinotų. Nes savo “skymus” varinėjo, iš-

Amerikos Valdžios
Užlaikymo Kaštai
Kaip smarkiai prasiplėtė
Amerikos valdžios išlaiky
mo kaštai parodo sekantis
palyginimas:
Valdžios (federates, val
stijų ir miestų) užlaikymas
atsiėjo:
1915 m.
$3,379,600,000
1929 m.
11,452,200,000
Gyventojams nuo galvos
valdžia kaštavo:
1915 m.
$33.84
1929 m.
$94.37
Visokių valdininkų iman
čių užmokestį iš federates,
valstijų ir miestų valdžių
buvo:
1910 m.
1,500,000
1933 m.
apie 3,500,000
Tas parodo kad šalis pir
miau turėjo gana pinigų su
mokėti valdžios nustatytus
mokesčius, na ir partijos
kurios tik užimdavo valdy
ti sutraukdavo į valdžią vi
sus savo veikėjus, surasda
vo naujus darbus jeigu jų
nebūdavo, kad tik partijų
šulai turėtų darbus. Pini
gų visada būdavo gana ap
mokėjimui algų. Jeigu ne
užtekdavo, nutardavo padi
dinti taksus ir gyventojai
tylėdami mokėdavo. Buvo
iš ko tai ir neprieštaravo.
Pakilimas visomis pusė
mis matosi nuo 1915 per be
veik 15 metų iki 1929 m.
Federate valdžia iki 1921
metų niekados neturėjo rū
pintis apie biudžetą. Viską
ką darė tai tik Kongresas
nubalsavo kokius pinigus
kam skirti ir tuoj būdavo
sudaromi biurai, biurų ve
dėjai, tarnautojai, ir tt.
Bet pastarų trijų metų
bėgiu dalykai taip persikei
tė kad federate valdžia at
sidūrė didelėje skylėje, ir
dabar nežiūrint kaip tem
pia bet galų su galais nega
li sudurti. Dar vis nori iš
gelbėt tulus biurus, tulus
valdininkus palikti jų vieto
se, palaikyti jų algas dides
nes. bet to išlaikyt negali.
Naujas Prezidentas Roo
sevelt žada daugybę biurų,
panaikinti ir nori net suvie
nyt kariumenes ir kariško
laivyno ministerijas, ekono
mijos delei.
Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di-!
delio pasitenkinimo iš jos. 1

VILNIUS
(Maironis)
Štai ir Vilnius ant kalvos,
Graži sostinė Lietuvos,
Apjuostas Nerio, globoj girių,
Iš kur dar Algirdas didus
Net Kanus baudė ir Gudus,
Iš kur išėjo tiek didvyrių!
Kiek atminimų, kiek minčių,
Kiek čia užburta paslapčių!
Čia steigia sostą Gediminas;
Čia didžio Vytauto dvasia
Lig šiol nuo Panerių nakčia
Ant žirgo raiteliu vaidinas!
O sveikas! Garso spinduliais
Tėvams švietei; iš čia keliais
Prabočiai ėjo ginti Prūsų.
Nuo čia lig Dono, lig Maskvos
Skelbei tu vardą Lietuvos!
Buvai ir busi musų — musų!
Atdaręs Lenkams atkilai
Kaip broliams vartus privalai,
Dabar kaip vergas jiems tarnauti!
Tu priglaudei juos širdimi,
O jie tau priešai svetimi,
Nor’ širdį Lietuvai išrauti.
Kaip sielai amžinas dangus,
Kiekvienas žingsnis čia brangus,
Bet jo skundais neatsiimsi:
Tik darbo prakaitu karčiu,
Tik kova ir keliu stačiu,
Tiktai kad pats dvasia atgimsi.
Dvigalvių vanagų naguos’,
Iš miego keldamas varguos’,
O Vilniaus neužmiršk, Lietuvi!
Čia ne tiktai kad praeitis,
Čia Tavo irgi ateitis,
Čia kovą vedama už būvį!.,..

reikšti kaip dalykai tikrai
buvo, kad visi SLA. nariai
žinotų. Savo gi rėkimu ir
barimu tų SLA. narių ku
rie Viniko “šposus” iškelia,’
primetimu “šmeižimų” ir j
“kerštavimų” prieš poną'
Apšvietos komisijos pirmi
ninką tik norima apmuilinti
S. L. A. nariams akis kad
visi tikėtų jog Vinikas yra Į
tik “mučelninkas”, per du
metu kryžiavojamas, ir to-'
del vertas “zoploto” — Su
sivienijimo centro sekreto
1440 Kazimieras lieka Didžiu Kunigaikš
riaus vietos.
čiu.
Taigi, “Tėvynės” redak
1443 Totorių pasiuntiniai ir khano Chadžitorius yra ne bešališkas tei
Gircjo vainikavimas.
Sąryšyje su Lietuvos Nepriklausomy 1448 Magnatų suvažiavimas į tarybas. To
sėjas, bet vienpusiškas siau
rai mąstantis “advokatas” bės 15 metų sukaktuvėmis, čia paduosime
torių, Maskvos, Inflantų, Vokiečių
asmens, kurio interesus su žinių iš Vilniaus istorijos, kur Vasario 16
miestų, Sebedžiaus ir Naugardo pa
rišęs su Susivienijimu, žino dieną, 1918 metais, tapo pagaminta Lietu
siuntiniai.
turėsiąs sau amžinai užtik vos Nepriklausomybės Deklaracija ir pa 1478 Karalaitis Kazimieras (šventasis) už
skelbta Lietuvos laisvė.
rintą vietelę.
ima savo tėvo, Kazimiero Jogailaičio,
Vinikas, jeigu neturėtų
sostą.
užsidegimo įsibriauti į Su (Medega imta iš “O Vilniaus Nepamiršk, 1482 Įsakymas statydinti naujų bažnyčių.
Lietuvi!”
sivienijimą, jeigu butų toks
1484 karalaičio Kazimiero mirtis.
rimtas ir pasižymėjęs žmo 1203 Legenda sekant, toje vietoj kur šian 1492 Aleksandras lieka Didžiu Lietuvos
gus kaip jį “T.” redakcija
kunigaikščiu. Magnatų suvažiavimas
dien stovi Katedra, kunigaikštis Šven
piešia, du metai atgal butų
ir tarybos.
taragis įkūrė Vilnių. Iš tų laikų dar
atsisukęs nuo nešvarių Lie
1494
Maskvos caro Bazyliaus pasiuntiniai.
iki šiai dienai yra užsilikus apatine
tuviškų politikų ir politikie
D.
L. K. Aleksandras veda Maskvos
Katedros varpinės dalis.
rių ir butų buvęs ramus ir 1322 Gediminas čia perkelia savo sostinę
caro dukterį Eleną.
“čystams”.
1501 Įsteigiama pinigų kalimo dirbtuvė.
iš Senųjų Trakų.
(Pirmi Lietuviški pinigai pasirodė
1323 Iš Vilniaus Gediminas siunčia popie
Keistučio
valdymo metu.)
žiui
laiškus
ir
suteikia
pirkliams
ir
.ĮIEŠKO PAGALBOS
(Bus daugiau)
amatninkams
Rygos
miesto
teises.
ŽYDAMS
1325 Lenkų karaliaus Vladislovo LokietAmerikoje lankosi Angli
kos pasiuntiniai prašo Lenkų kara
jos Žydas, Lordas Marley,
DAMOKLIO KARDAS
laičiui Kazimierui (Didžiajam) Ge
socialistas , internacionalis
dimino dukters Aldonos rankos, ką
(Vertimas)
tas ir Anglijos Lordų Bu
Gediminas sutinka.
Ketvirtame amžiuje prieš Kristaus gi
to narys. Jis sako kad ryti 1341 Jaunutis, Gedimino sūnūs, užima Di
nėje Europoje — Rusijoje,
džio Kunigaikščio sostą, Gediminui mimą Sirakuzo mieste, Sicilijos saloje, val
Lenkijoje ir kitose šalyse —
kritus po Veliuona mūšyje su kry dė labai žiaurus ir žmonių nekenčiamas
yra 7,500,000 Žydų, kurie
valdovas Dionizius. Vienas jo tarnų Dažeiviais.
paniekinti ir prispausti ir 1345 Keistutis, Jaunučio brolis, atima iš moklis, matydamas valdovo rūmuose dide
jiems reikia pagalbos pakil
Jaunučio Vilnių ir atiduoda jį savo lius turtus ir prabangą, nuolat kartojo kad
ti, įsigyventi savarankiai.
vyresniajam broliui Algirdui, nes jo ponas yra laimingiausias visų žmonių
Jaunutis nesugebėjęs valdyti krašto. pasaulyje.
1347 Nukankinimas trijų, rytų apeigų ti
Nusibodo Dioniziui girdėti nuolat tuos
Pagiria Lietuvą
kėjimo (stačiatikių) Lietuvių.
pagyrimo
žodžius ir jis pasišaukęs savo
Anglijos parliament© na 1362 Vilniuje siaučia badas.
tarną
tarė
jam:
rys, Alfred C. Bossom, ku 1368 Nukankinimas vienuolių Pranciško
—
Ar
nori
paragaut mano laimės, ver
ris lankėsi Lietuvoje ir Pa
nų. Toje vietoje kur šiandien stovi ge?
baltoje, Londono dienrašty
Po-Bonifratro bažnytėlė, septyniems
— O, valdove, tikrai aš liepsnoju tuo
je “Times” rašo kad Ver
vienuoliams buvo nukirsta galvos,
noru,
— atsakė Damoklis.
sailles sutartis gerai pada
septyni buvo nukryžiuoti ir nuo kal
Tuoj Dionizius liepė tarną pasodinti į
rė atgaivindama tris Pakai
no nurisdinti Vileikon.
tės valstybes, tai yra, Lie 1377 Pirmą kartą kryžeiviai apgula Vil auksinį suolą prie stalo, užstatyto puikiau
tuvą, Latviją ir Estiją.
nių. Mieste gaisras. Miršta Algir siais valgiais ir gėrimais. Damoklis gėrė
Apie Lietuvą jis sako:
das. Jogaila, jo sūnūs, užima Didžio josi visu tuo ir jautėsi laimingas, galėda
“Butų sunku įvardinti ki
Kunigaikščio sostą.
mas pats lėbauti ir nieko neveikti. Bet
tą kraštą kuris taip gabiai 1383 Keistutis nepasitenkinęs Jogailos ne staiga netikėtai pažvelgė į lubas ir sustin
ir tokiu visuomenišku pasi
tikusiu valdymu užima Vilnių. Jo go. Virš jo galvos švytavo aštrus sunkus
ryžimu rišo savo pokarines
gaila klastingai privilioja Keistutį ir kardas, pakabintas ar arklio ašuto, tokio
sunkenybes kai]) Lietuva.
Vytautą ir sugavęs juos uždaro kalė
kad galėjo kiekvieną akimirksnį nu
Tai šalis kuri nelindo ir ne
jimai! Krėvos pilyje. Keistutis buna plono
trukti
ir nukristi ant jo galvos. Išsigandęs
lenda į skolas. Jos valdžia
nusmaugiamas. Vytautas pabėga.
Damoklis
atstūmė nuo savęs brangius val
tautai kainuoja tik pusė 1386 Lenkai pasiuntiniai perša Jogailai sa
gius
ir
vynus
ir meldė valdovą kad leistų
tiek kiek kainuoja kaimy
vo karalienę Jadvygą. Vytautas pri
kuogreičiausia iš tos sėdynės pasišalinti.
nų Latvių valdžia. Lietuva
taria Jogailos išėjimui į Lenkus.
Dionizius juokaudamas atsakė:
dideliu pasisekimu suorga 1387 Lietuvos krikštas. Pirmas Lietuvos
— Ką, jau paragavai valdovo laimės?
nizavo savo žemės ūkį, o jų
vyskupas lieka Andrius Vosylius. Vil
skerdyklos ir cukraus fab
nius gauna Magdeburgo miesto tei Kaip tas kardas kabo ties tavo galva, taip
rikai tiek tobuli kiek bent
ses. Skirgaila, Jogailos brolis, lieka pavojus mano gyvybei visuomet kabo ties
kur pasaulyje. Bet jiems
Lietuvos Didžiu kunigaikščiu.
manim.
labai ir labai reikia daugiau 1390 Mušis su kryžeiviais tarne šeškines
Nuo to laiko inėjo posakis “Damoklio
ir geresnių kelių.”
kalno ir Verkių. Vytautas atima iš kardas”, prilyginimui jeigu kam nuolati
Lenkų žemutinę pilį (Greivą Grodą). nis pavojus graso.
Ateičiai, šis Anglas reko
Kidronėlis.
menduoja Lietuvai, Latvi 1391 Antras kryžeivių apgulimas ir gais
jai ir Estijai susikonfederas Vilniuje.
ruoti į šiokią tokią bendrą 1392 Vytautas užima Didžio Lietuvos ku Skaitykit savo gerai žinomo ir mylinio poeto
JONO MORKŪNO parašytą apysaką
valstybę. Esą, tuo susitau
nigaikščio sostą.
pytų daug pinigo.
V. 1394 Vėl kryžeiviai apgula miestą. Vy
“NEŽINOMO KAREIVIO
tautas suteikia privilegijas Žydams.
“MUSU VILNIUS”
1397 Vytautas apgyvendina Vilniaus sri
KAPAS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnale,
tyje Totorius nelaisvius ir pabėgė
kuris eitų kas 10 <licnų gražaus di
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
delio formato 24 puslapių. Yra tik
lius.
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’. 1399 Miestą ištinka gaisras. Išvežami Vo
laiku susipažinsi! su vienu iš gražesnių mu
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus
kiečiai pirkliai. Vytautas pralaimi sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
reikalus, rašo kuoplat’iausia Vilniaus
vadavimo reikalais, deda daug gra
muši su Totoriais prie Vorsklos.
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiunžių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais 1401 Vytautas su Jogaila susitinka ir pa
timu kaina $1.00. Prisiųstai laiške $1.00
vos Lietuvos.
Jis atsidėjęs seka
daro taiką. Jeigu Vytautas mirtų pažymėdami knygos vardą.
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių
gyvenimą.
nepalikdamas vaikų, Lietuva tenka
Reikalaukit “Dirvoje”
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus —
Jogailai (ir žinoma Lenkams).
jis pasirodo kiekvienų 10, 20 ir 30
diena kiekvieno mėnesio.
1408 Mieste badas.
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
biauja žymus publicistai, rašytojai 1410 Vytautas sumuša kryžeivius.
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas, 1418 Pilies kalnas nuslenka į Vileiką.
Petras Babickas, K. Berulis, J. A 1419 Vilniuje Vytautas vainikuoja Totorių
Ilerbačiauskas, Liudas Gira, Liudas
carukus: Betsabulą ir Gerempoldeną.
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Peleda-Lastauskiene, Vygandas-Dr. J 1420 Maras.
Čekų pasiuntiniai siūlo Vy
ir Namų Prižiūrėjimas
Purickis, Petras Ruseckas, Matas
tautui Čekų sostą, kad Lietuvos glo
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J
Tumas-Vaižgantas. J. Ziminskas, M.
bojami, pasękmingiau galėtų kovoti
KAINA TIK $1.00.
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
su savo priešais.
le okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.
1422 Čekų pasiuntiniai siūlo sostą Vytau Didele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais
to giminaičiui Koributui.
žingsniais į penktus metus. Jame
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
rasite gražiausios medegos, gražiau 1425 Maras.
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
sių straipsnių, gražiausių iliustraci 1430 Suvažiavimas vainikuoti Vytautą Lie
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
jų, visiems artimų minčių.
tuvos karalium. Lenkai karūnavimą giai, mėsos. ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas:
sutrukdo. Vėliau Vytautas miršta. , pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
se 20 litų ($2.00).
1432
Zigmantas, Vytauto brolis, užima Di lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.
Vienų numerį gausite nemokamai
džio Kunigaikščio sostą.
susipažinti.
Rašykite šiuo adresu:
Reikalaukit “Dirvoje”
1433
Svidrigaila, Jogailos brolis, plėšia ir Į
‘MUSŲ VILNIUS’
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania.
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
degina miestą.
\
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B I R V A

Vasario 17, 1933

PER TVORA

Vėl tikisi pasimatyti
Kalėjimo
viršininkas, iš
JUODO
PASIDAIRIUS leisdamas atlikusį bausmę
KARŽYGIO
Vasaris-February
kalinį, duoda tėvišką pata
rimą:
SŪNŪS
Sekmad. 19 Konradas. Šarūnas, Sauge
— Tikiuosi, mudu dau Pirmad. 20 Leonas. Kūnas, Auksuolė, Mintigeidė
Antrad. 21 Feliksas. Keistutis, Titonė
giau čia nepasimatysime.
Rašo K. S. Karpius
22 Šv. Petro B. A. Kantegirdis, Arija
— Ką, gal ponas viršinin Trečiad.
Ketv’tad. 23 Damijonas. Varguolė, Kybaias, Ginda
kas perkeliamas į kitą vie Penktad. 24 Motiejus ap. Neniura, Sirtaute
taip nuo vilkų išsigelbės. Bet pirm pasie
Girdutė ii' Daujotas
tą? .
25 Viktoras. Regimantas, Vykinta
šeštad.
kiant krantą, pora vilkų įsikibo arkliui į
PASTABA:
Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
gerklę,
ir
gyvulis,
baisiai
sužvengęs-suri(Tęsinys iš pereito num.)
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriai.
į
Visados, visados!
kęs šoko piestu bet tuoj griuvo, numesdaNauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—PaJausdama Romeiką esant artimame mas Daujotą žemėn. Jis savo buože vilkų
nedėiis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
miške, Girdutė, pasinaudodama tėvo nebu gynėsi, bėgo į upę, ir šiaip taip ištruko, nes Pavėluota Pranašyste 1933 Ickus: Kada aš galiu ti
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
kėtis
gauti
pagal
šitą
vek

vimu namie, raita skubėjo persergėt jį ir žvėrys sukibo į parmestą arklį ir skubėjo
Metams
selį pinigus?
prašyti kad neįtrauktų jos tėvą j karą. jį plėšyti kad neištruktų.
— Aha! todėl kad ji tuoj
Mickus: O, tikėtis tai ga Vys “angelą” iš namų!
Metais trisdešimts trečiais
Pamatęs mergaitę, rustus Romeika tikrai
išskris
iš musų namu!
Daujotas, kelis kartus sugriudamas,
— Mamyte, pasakyk man
patyrė kad apie jo sunaus meilę šiai mer iki pasiekė krantą, iš kranto šoko į vande Naujos šluotos geriau šluos, li nors iki savo mirties.
kas tai yra angelas?
gaitei jo palydovai teisybę sakė, šiurkščiai nį. Nualintas ir pergandintas, nors buvo Visiems laimės ims šypsotis
Banko knygvedystė
— Angelas, dukrele, yra
Jei
tik
kiaulės
ledu
čiuožš.
Daina iš namų veja
prašneko:
geras plaukikas, dabar kovojo už gyvastį Lenkai skolas atmokėsią,
toks sutvėrimas kuris skra Banko viršininkas: Na
— A, tu jauna laume, apkerėjai mano kad neprigertų. Nuo susitrenkime puo
Jaunamartė savo vyrui: joja.
kaip, Juozai, suvedei kny
sūnų, kurs prieš tavo tėvą lyg žaltys šliau lant nuo arklio jam per burną kraujai išsi Vilnių mums grąžins;
Kodėl
tu,
Jurguti, nemėgsti — Tai kodėl tėvelis tar gas? Centas centui sutin
žo, ir nori mane apkerėt. Šalin iš mano mušė, ir kruvinas, vandens nešamas, šiaip O Japonai su Kiniečiais
dainų ?
naitę visuomet angelu va ka?
akių, ir pasakau kad daugiau su mano sū taip pasiekė kitą upės pusę, daug žemiau Vėl draugauti ims.
— Klysti, Agute, aš la dina?
Juozas: Taip, centas cen
num nesimatysi ir nedrysk jo daugiau vi pavandeniu negu Girdutė jo laukė, bet jau Demokratija Maskvoje
bai mėgstu dainas.
Motina tą išgirdus užsi tui sutinka, bet trūksta vi
— Tai kodėl tu visuomet mąstė. Paskui sako:
lioti !
Savo vėliavą iškels,
so tūkstančio litų.
ant kojų atsistot nepajiegė.
išeini iš namų kaip tik aš
Ir
visiems
ten
komisarams
Girdutės pasirodymas tačiau kaip tai
Girdutė, ilgai jo nesulaukdama, neri
pradedu dainuoti?
sugėdino Romeiką ir sulaikė jo tolesni ėji masties apimta, pradėjo lakstyti pakraš Skaudžiai kailį pers.
— Matai, brangioji, aš
mą i Udvio miškus; gi Udrio nebuvimas čiu, dairydamasi, jieškodama. Bėgiojo šian Jei tik kiaulės ledu čiuožš
bijau.
...
namie neprivedė prie šiurpesnio Įvykio ko ir ten, bet iš anos pusės nematė nieko, nors Laimė' sužibės,
—
Ko
bijai? — nustebo
kis galėjo ištikti.
jau buvo šviesu ir jau buvo laikas jam pri Kad net musų cicilikai
žmona.
Tik mergaitei širdį suskaudino žiau būti.
Tautą pamylės.
— Kad kaimynai nepa
rus to žmogaus žodžiai ir atėmė jai viltis
manytų jog aš tave smau
Dideliame susigraužime, bėgo paupiu Duonos, darbo, pinigėlių
kada nors savo pamylėtąjį matyti.
žemyn, arčiau Daujoto žemių, nors bijojo Šie metai visiems duos — giu ....
Daujotas taipgi jautė kad Vilija šim ten rodytis kad kas iš ten nepamatytų ir Raišam kojas, paikam protą
tą kartų paplatėjo atskirdama jį nuo Gir nors buvo pavojinga vienai pertoli nueiti Jeigu kiaulės ledu čiuožš.
Plėšiko atsakymas
dutės, kuomet tėvas uždraudė jam upę per kad nesusidurus su žvėrimis.
V.
žengti.
4/
Policininkas sugavęs ki
Nors baimė ją laikė, bet rūpestis ver
Bet kaip upės plaukimo užtvenkti ne tė, ir ji bėgo paupiu žemyn ir žemyn, ir
šenvagį, paėmęs už rankos
galima taip širdžių nuo meilės sulaikyt nė štai ties ta giria į kurią Romeika veržiasi Laikosi gydytojo įsakymo sako: — Aa! paukšteli, pa
ra galės.
medžioti, pamatė savo mylimąjį, ant smė Pranas: Jonai, kam tu tekai ! Einame nuovadom
Vieną dieną Girdutė pakrūmėje už pi lio, pusiau vandenyje gulintį, šoko prie jo, gerdamas degtinę užsimer Vagis: — Jei ponui poli
cininkui negėda su manim
laitės išgirdo kokį tai cypimą. Ėjo pažiū vos nesuspiegdama, bet susilaikė kad kas ki? *
rėti, ir ten užtiko vyrą. Net nusigando iš svetimas neišgirstų. Pribėgus arti pama Jonas: Mat, gydytojas eiti tai klausau.
Az
netikėto žmogaus, bet jis gražiai ją užkal tė aplink jį kruviną smėlį, iš burnos krau man uždraudė žiūrėti į al
binęs pasakė jog'yra siųstas nuo Daujoto, ją ištekėjusį, ir vaikiną gulintį kaip ne koholi.
Gerai apsirūpino
kuris prašo pavelyti jam su ja pasimatyti gyvą.
— Ką tau prirašė dakta
kitą vakarą pakrantėje ties jos pilaite.
Gudrus Žydas
— Ak, Daujotai, Daujotąi, mylimasis
ras
galvos skaudėjimo?
Koks džiaugsmas mergaitę apėmė var mano, kodėl tu šitaip pas mane atėjai, ko — Ai’ ^inai, Icke, Angli —nuo
Aš užklausiau ar bus
gu apsakytume, ir ji vos sulaukė kitos die dėl į mirti mane vestis pribuvai, kada lai joj Žydus karia kartu su galima gert alus tai jis
nos vakaro. Vakarui atėjus, slapta išsigriežtai man uždraudė.
kiaulėmis.
mudu dar tik vakar žėrėjo. .. .
gavus iš namų, nuėjus į paupį pamatė sa mė prieš
— Na o degtinę? ——
Ui,
tai
gerai
kad
ma

Prie jo juostos ji pamatė aštrų durklą,
vo mylimąjį.
—
Pamaniau sau kad jis
nęs
su
tavim
ten
nėra.
kurį griebė ir užsimojo nusižudyti, bet tuo
Jis atplaukė pas ją, palikdamas savo tarpu pakrutėjo vaikino ranka, kas davė
ir degtinę gali uždrausti tai
palydovus kitoje upės pusėje.
visai apie tai neužsiminiau.
jai suprasti kad jis dar gyvas. Tuoj su
Viešbutyje
Pravirko iš džiaugsmo ji, o jis jautėsi klupo prie jo gaivinti, plauti vandeniu bur
Svečias tarnui: Kelintą
lyg didžiausi muši laimėjęs kad priprašė ną ir galvą, ir Daujotas pradėjo atsigaivekartą prašau tamstą šauk Rankos pagelbsti galvai,
ją ateiti.
bet galvą reikia laikyti ran
lioti.
što !
— Bet kas bus kad musų tėvai vaidi
kose.
Apsidairęs, pamatęs prie savęs mer
Su daugeliu paveikslu.
156 pusi, didumo.
jasi: jie niekados -nesutiks mus suleisti į gaitę, pradėjo sustiprėti dvasioje ir sukau Tarnas, nustebęs: Nagi
štai šauktas, visai arti tam
porą.... — liustavo Girdutė.
Kaina buvo $1.00.
Dabar tik 50c.
Sveikata kaip ir laimė:
pęs savo jiegas greitai dasiprotėjo kad jiem stos.
— Mudu vistiek mylėsivos, kad ir mir reikia iš čia šalintis.
REIKALAUKIT
“
DIRVOJE
”
Svečias, piktai: Šis šauk mes pradedame ją brangin
ti del to reikėtų, — suramino ją Daujotas.
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
štas užimtas. Matai čia ti tik tada kada jos neten— Kur valtis? — dairėsi jis.
— Su tavim, mylimasis, ir mirti butų
kame.
— Ten aukščiau. .. . Kas atsitiko, my pridžiuvę du prūsokai.
malonu. ... — atsakė ji, jo padrąsinta.
limasis? — klausė per ašaras Girdutė.
Čia, Vilijos krante, slaptai ir vienudu,
— Dabar ne laikas pasakoti, pasaky
jiedu suvienijo savo širdis, ir Daujotas, be siu vėliau. Turim bėgti. Palauk, aš atsirūpindamas apie jų laimę ir ateitį priėjo plaukdysiu valtį.... — stojosi ant kojų
prie šios išvados:
jis, bet matėsi kad svyruliuoja nuo nusil
— Ten kur baigiasi Vilija, yra didi pi pimo.
Dar turime šių įdomiu knygų iš paskiausių ir populiariškiausių Karpiaus-Kaipavilis su garsiu valdovu. Keliausiva mudu
— Ne, tu palauk, atsipeikėk, aš valtį
čiaus kurinių. Pirmutinė čia pažymėta knyga, “Vytautas Didysis’, yra kaip rankpas jį, jis priims mus. Aš jam kariaut pa atplukdysiu, — pasakius Girdutė, pasodi
vedis musų tautos istorijos, apima žymiausius istorijos bruožus, vertus žinoti kiek
dėsiu. Jam reikalingas busiu. Čia tik vel no jį už krūmo ir pati pakrumiais nubėgo
vienam Lietuviui. Antra knyga, “Juros Merga”, aprašo Vikingų žygius Lietuvoje
tui numesiu jaunystę, žvėris bemedžioda pas savo valtį ir labai vikriai ją valdydama
ir kadangi joje dalykai dedasi pirmiau “Meruno ’ laikų, ją skaitydami gausit geres
mas, su kaimynu besipykdamas. Ar bėgsi atsirado prie jo.
nio supratimo apie Vikingus. Trečia, “Kląjųnas”, irgi įdomi, romąntinga apysaka,
su manimi ?....
Už
valandėlės
jau
jiedu
plaukė
Vilijos
nušviečianti vėlesnius musų tautos gyvenimo laikus.
— Bėgsiu, mylimasis, kur tik mane ve srove žemyn, Girdutei valtį valdant, o kai
si. Nenoriu girdėt savo tėvelį tave nieki praplaukė pro savo tėvo pilį, Daujotas ap
nantį, matyt rengiantys! kariaut su tavo sakė jai kas atsitiko. Klausydama, mer
tėveliu.... Gal, mudviem pradingus, jų gaitė ašarojo ir šiurpu purtėsi, nes tame
mintys nukryps į kitus rūpesčius, užmirš užsivėrė visa jos laimė, ateitis, ir mirtis;
savo vaidus....
ji pati butų žuvus jeigu jis nebūtų atvykęs.
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
Ilgai neėmė jiem susitarti antrą rytą
Tą pačią dieną, prie Daugupių pilies
kams i žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
po šio susiėjimo, saulei tekant, iškeliauti. vartų atsirado jauna pora — Daujotas ir
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.
,>,
Sutarė plaukti luotu, nes dviem per girias Girdutė. Tą pačią dieną dviejose pilyse
nežinomais keliais joti buvo nedrąsu, ka aukščiau Vilija du tėvai pasigedo savo vai
Graži istoriška apysaka iš ankstyvi) Vikingų puldinėjimų
dangi jose siautė gaujos plėšrių žvėrių.
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje.
Paveiksluota. 300
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
Tą rytą kada jiedu turėjo iškeliauti, kų. Bet kadangi vieni su kitais nesusiži
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
Girdutė vogtinai išspruko iš pilaitės pirm nojo, jų liudėsis buvo kožno sau, iki vėliau
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi
Romeika
iš
vieno
vyro,
kurs
savo
jauną
ku

negu kiti sukilo ir nuėjo į pakrūmę prie nigą pas Girdutę lydėdavo, patyrė kad jis
apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten ųuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina $1.00.
upės, kur buvo paslėptas luotas.
ten
slapta
lankydavosi.
Įširdęs
tėvas,
ėmęs
Daujotas irgi vogtinai iš savo pilies iš
vyrų, išjojo į Udrio pilaitę atsilyginti
spruko, net be palydovų, nenorėdamas kad daug
Štai Įdomi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo
su
juo
už viską, ir už sunaus išviliojimą.
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutes vyras, Vytauto tėvas;
kas ir nujaustų kaip ir kur jis dingo, kada
Nieko pikta nelaukdamas, pajutęs kad
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį,
nuo dabar jo pasiges. Jis jojo nuošaliais už pilies
vartų
jau
randasi
Romeika,
Udrys
Didi Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
takais per girią, slapstydamasis, kad pa nustebo ir sušaukė savo vyrus prie ginklo.
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris
prastu keliu, kuris nuo jų pilies į upę ve Romeika reikalavo atidaryti vartus, bet
gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu: ir turi išbėgti iš savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli
muose kraštuose, Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui uživvti Kijevą, gauna jo pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie
da, ką nesutikus.
Udrys
atsisakė
tą padaryti, reikalaudamas
tuvą, pagelbėt Keistučiai kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, už tai ir Keistutis jį pamyli ir po laimėjimo gr Ha
Kaip tik atsirado atokiau nuo savo pi savo naršų kaimyną ateiti pas jį vieną ir
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų, Totorių ir kitų tolimų kr: tų žmonių.
lies, retai žmonių vaikščiojamame girios be ginklo, tada tik įsileis.
krašte, kur tik kartą į metus pribūdavo
šiuo tarpu visos šios knygos atiduodama labai pigiai — t v po $1.0).
(Bus daugiau)
medžioklei, jį užpuolė gauja vilkų. Varė
gausit jų vieną kurią pasirinksit. Kas NAUJAI išsirašys “D ; '
jis savo arklį greičiau, bet jam per tankų
gaus vieną šių įdomių knygų. Gaus ir tie kurie ki ims i i
mišką sunku buvo bėgti, o iš visų pusiij
Didele
knyga,
su
šimtais
pa

juos siaubė žvėrys. Gynėsi jis ir arklys
veikslų, išguldanti visokiau
ir skubėjo tolyn ir artyn į Viliją. Dar va
sius sapnus. Tinka turėti vi
landėlę, dar keletą šuolių ir jau jie atsidurs
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio,
suose namuose.
Kaina 75c.
aukštame krante ir šoks į vandenį ir gal
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Mariampolės apskrit y j e
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS
jaunimas, kaip ir kitose Lie
ŠĖRININKAMS
tuvos vietose, turi daug
ydų. Dar vis daugelis ten
kinasi vien degtine ir va Kvorumo sudarymo Ko rūmą, kad galėtų bent kar
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
pažystamų ir užrašo “Dirvą”
karuškomis. Pasigėrę daž misija pastebėjo laikraš tą įvykti teisėtas seimas. Carolyn Wilkitas iš Olyphant, kurie
tik ją mėgsta.
čiuose
Lietuvos
Atstatymo
Kadangi
komisijos
darbas
Pa.,
rašo:
Siunčiu
jums
vėl
vie

nai susimuša, susipjausto
B-vės
centro
sekretoriaus
ną
naują
skaitytoją.
Jau
tūlas
yra
ne
lengvas
tat
buvusia

F. Pikšris, iš Pittsburgh, Pa.,
ir tampa amžinais invali
MARIAMPOLĖ DABAR
dais, arba nuvažiuoja tie A. B. Strimaičio pranešimą me suvažiavime kvorumo laikas kaip nebuvau užrašius. atnaujino “Dirvą” savo ir už
savo broliui į Lietuvą, priGeografine padėtis. Nuo čiai butų atsilikę nuo kitų siog pas Abraomą...
Ži apie įvykusį Sausio 10 d. sudarymui Komisija padi Tikiuosi tuoj gauti daugiau rašė
si
ųsdamas
$5.
New
Yorke
Liet?
Atstaty

naujų
skaitytojų.
Pati
nuo
sa

dinta
dviem
nariais,
priski

miestų.
Čia
yra
trys
gim

Mariampolės į keturias pu
noma, tokių pranjuštgalvių
ses šakojasi plentai: į Kau nazijos, mokytojų seminari skaičius vis mažėja, ir at mo B-vės seimą ir direkto riant į komisiją Lietuvos vęs dėkoju jums už “Dirvą”, P. P. Jaras iš Baltimore, Md.,
ną — 60 kilometrų; į Vil ja, amatų ir žemės ūkio mo eityje, reikia tikėtis, visai rių posėdį. Pranešime pa Vice-Konsulą P. Daudžvar- kuri man labai patinka. Nebu prisiuntė naują prenumerato
vau mačius kito tokio puikaus rių J. česną.
kaviškį — 23 klm., Į Kalva kyklos, dvidešimts penki išnyks, o jų vietą užims su sakyta jog poseiminiame di dj ir p. Klimienę.
rektorių
posėdyje
nutarta
Lietuviško laikraščio.
Tat,
Kvorumo
Sudarymui
riją — 15 klm, ir šiek-tiek pradžios mokyklų komplek sipratęs, šviesus, kultūrin
Jonas žemantauskas iš Wa
atsišaukti
į
šėrininkus,
ku

Komisija
dar
kartą
kreipia

Jonas Valaitis, Detroit, Mich., terbury. C c..., prisiuntė nauj
mažiau į Prienus. Važiuo tai, keturios spaustuvės, du gas priaugantis jaunimas.
jant į Vilkaviškį ar Kalva vienuolynai, trys bažnyčios
Alcis. rie dar nėra atsiuntę savo si i visus Lietuvos Atstaty rašo: Siunčiu prenumeratą už skaitytoją, A. Pilkionį, iš Ne:
įgaliojimų kad kuo veikiau mo B-vės šėrininkus ir juos “Dirvą” ir meldžiu ją man siun Britain, Conn.
riją, reikia prie pat Ma ir trys Žydų sinagogos.
si atsišauktų į Bendrovės kviečia j talką, padėt mums tinėti. Smagu mums klausytis Julius Klimitas iš Pottsvill
riampolės pervažiuoti du Čia yra daug organizaci
Lietuvių radio pro
raštinę ar į bent kurį komi traukt įklimpusį vežimą, Clevelando
gražus betoniniai, nesenai jų bei draugijų. Atskirai
gramų kas sekmadienis. Pagir Pa., įstojo į “Dirvos” artojų
PAJIEŠKOJIMAI
sijos narių pareikalaujant kuris jau ne pirmi metai tinas Clevelando Lietuvių veik les užsirašydamas “Dirvą”.
statyti tiltai per Šešupę. veikia Dr. Basanavičiaus
Šešupė vasaros metu Ma- vardo sąjungos skyrius ir Piečaitis Pranas, gimęs 1887 blankų, ir tas blankas išpil kaip įklimpęs rudyja ir lumas. Detroitiškiai biznieriai
riampoliečiams turi didelės prie jo yra įsteigta liaudies Bublelių k. ir vai., Amerikon iš džius grąžintų atgal. Be trukdo musų pačių progre nieko nenuveikia.
jnu
reikšmės. Tai vienintelė universitetas. Žiemos me važiavo prieš' karą. Jam pri to, pranešime pasakyta ir sui. Kuriems rupi savi sun Petras Kvekšas, net iš toli ci ją L
u
vieta kur galima sau ra tu jame kiekvieną sekma klauso dalis iš Justino Piečai- dar tai kad Komisijai įsa kiai uždirbti centai, tų visų mų vakarų, Burns, Ore., pri $10,
kyta . surinkti trūksta
yra būtina pareiga ateiti siuntė $5.25 už “Dirvą” savo ir ratą, išraše savo broliui, i
miai, palikus miesto dulkes, dienį ruošiama paskaitos. čio palikimo.
ir vienam giminiečiui < >Sadauskas - Sadusky Juozas, skaitlių balsų iki Birželio i mums į pagalbą. Mes jau savo broliui j Lietuvą ir užsisa- tuvą
maudytis.
nai Clevelande.
“Jaunoji Lietuva” taip kilęs
ir
Liekė
knygelę
“
Du
Broliai
”
iš Barzdų k., šakių apsk., d. šių metų. Jei iki tam lai tiek daug dirbę ir panaudo tuvišką kalendorių.
Taip pat mieste yra gra pat neblogai gyvuoja. Kai 1913-20
Kiti vietiniai užsirašė ‘ Dir
m. tarnavęs Amerikos kui susirinks trukstan-is ję savo laiką, ir toliau teik
žus ir didelis sodas, kuria kada suruošia gražių vaka kariumenėje,
vą
” pereitą savaitę: Elz. VarA.
Amšiejus,
McKees
Rocks,
Colum balsų skaitlius tai Liepos siu! visiems reikalingas in
kala,
. S". .ji
■.
, ot ime vasaros vakarais mies rėlių bei šiaip pasilinksmi bus Barracks, gyvenęs
Pa.,
išrašo
jau
trečią
prenume

mėnesį
bus
šaukiamas
eks
Ohio, Saginaw,
formacijas ir patarimus. ratą j Lietuvą, Br. Palubeckui. naiti
■_
tiečiai linksmai praleidžia nimų.
Mich., Fort Sill ir Oklahoma tra seimas, pertvarkymui Musų pastangomis surink Gerb. Amšiejus pereita vasarą
laiką. Toliau nuo sodo į Dar iš organizacijų, ma City
bendrovės reikalų....
bei Hawaii salose.
ta apie 8,000 balsų daugiau lankėsi Lietuvoje, rado daug
pietus . prasideda naujasis žiau pasireiškiančių, yra Grikštelis
- Griškelis Pranas,
negu praėjusių metų sei
Mariampolės miestas. Čia besimokančios jaunuomenės prieš karą gyvenęs So. Boston,
Komisijos pareiškimas
mui. Bet to dar neužten
J. J. LAZICKAS
nesenai dauguma išsistatė Skautai ir miesto jaunimo Mass.
ka. Trūksta dar apie 6,000
Komisijos
nariams
ne

JEWELER — RADIOS
trobas ant išdalintų Kvie- Pavasarininkai.
Bražickas Simas, Amerikon svarbu titulai, nei gi užima balsų. Padirbėję, užpildytiškių dvaro sklypų. Čia Mariampolės šauliai pasi atvykęs
6407 Superior Ave.
1909 m., iš Ginkunų mos vietos. Jiems svarbu sim ir šį trukumą.
išstatyta cukraus fabrikas. žymi dideliu darbštumu.
Prie E. 66th Street
k., Šiaulių ap., gyvenęs Phila tik jų užduotis. Svarbu su
Taigi, dar kartą, meldžia
Pro jį eina ir geležinkelis.
—ENdicott 4638—
Mariampolėje išeina ir delphia ir Mahanoy City, Pa. daryti kvorumas.
mieji! Jieškokit šėrininkų
Geležinkelio stotis taip pora laikraščių: “Šaltinis” Puodžiukas - Pazdulis Kazys,
pat neperseniausia statyta. ir “Suvalkietis”. Jų redak iš Reistinių k., Utenos ap., gy Mes žinome kad Lietuvos kurie dar nėra mums įdavę
Oskar Gensel
Atstatymo B-vė per pasta adresus nei atsiuntę įgalio
Ji kainavo arti milijoną li toriai sudaro didelį supuo- venęs Elizabeth, N. J.
KAPAMS
PAMINKLAI
tų. Tai moderniška, graži limą-panašumą: “Šaltinio”. šilaivis-šilukas Aleksandras, rus 10 metų musų gyveni- jimus. Tegul jie kuogreiGranito,
Marmuro,
Bronzos
man nieko naujo ir rimto čiausia pareikalauja blan Kapams akmenys nuo $15
stotis. Pereitą metą nuo — Mažonas, “Suvalkiečio” gyvenęs Sioux City, Iowa.
aukštyn.
jos lubų pradėjo atšokti ir — Mažunaitis. Bet laik Grinčius-Green. Adomas, gy neįnešė. Užtai mes sten kų, jas išpildo, pasirašo ir 17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa
giamės, šėrininkanft talki siunčia bent kuriam vienam
tenkintų kostumerių.
KAVA
birti žemyn tinkas. Kai ku raščiai savo nusistatymu venęs Philadelphia, Pa.
BUNA
6108-12 Lorain Ave.
rie laikraščiai paskelbė kad skirtingi taip kaip skirtin Kiškis Juozas, iš Ramygalos ninkaujant, sudaryti kvo- iš čia pasirašiusiųjų.
(25)
SKANI
stotis griūva, bet ji turbut gi jų pavadinimai. -“Šalti v., Panevėžio aps., gyvenęs In Liet. Atstatymo B-vės Kvorumo Sudarymui Komisija: EVergreen 0725
Gaunama
dar ir juos pragyvens.
Groresnėse
nis” jau ėjo prieš karą. Jis diana Harbor, Ind.
J. J. Bachunas, Tabor Farm, Sodus, Mich.
ir Kavos
Patremikis-Petrick Jonas, iš
Miesto statyba. Neperse yra kunigų laikraštis.
P. Daužvardis, 11 Waverly Place, New York City
Didžiausia
ir
Gražiausia
J. Ambraziejus, 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kaina
niausia apie gelžkelio stotį Laikraščiams pasiskaity Naumiesčio, šakių ap., 1913 m.
10c už
Dr. B. K- Vencius, 499 Grand St., Brooklyn, N. Y. LIETUVIŠKA VALGYKLA
riogsojo vos vienas-kitas ti yra Bažnyčios ’ gatvėje atvykęs Amerikon, tarnavęs kariumenėj
Fort
McKinley,
Me.,
trobėsis, bet dabar jau su skaitykla. Jon pareina tik
6824 Superior Ave.
lyg plano eilėmis yra daug po vieną egzempliorių laik ir gyvenęs Plains, Mass.
.-HeinR.FRADCK SORSia
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
k_______ FLUSHING,N-TMarčiulaitis-May Kazys, gy
ir ant dviejų gyvenimų tro raščių ir tai ne visų.
Jeigu kenčiat nuo Piles, Fistulos ir kitų žar
1310
Russell
Road
venąs
Brockland,
Conn.
Knygynas
skaitykla
jau
besių. Jie daugiausia me
nos ligų, mes pasekmingai išgydysim su vė
nepalyginamai geriau įren Gruenthal Teodoras, kilęs iš
diniai.
liausiais mokslo metodais.
Tik pačiame miesto cen gtas. Tai valstybinio cen- Latvijos, gyvenęs Philadelphia.
PATYRĘS LAIDRODININKAS
tre kasmet kyla mūriniai tralinio knygyno Mariam Muskovich - Moskvech Myko
Atliekama be skausmo ir be sugaišinimo nuo darbo.
Pataisome Laikrodėlius Jums Belaukiant
“dangoraižiai”, kurie vir polės skyrius. Jis veikia las, kilęs iš Vilnijos, miręs 1930
30 metų patyrimo.
Ofiso valandos nuo 10 iki 4.
šaus trijų aukštų dar ne jau keletą metų. Iš jo ne m., paliko kiek turto. Įpėdiniai
Darbas garantuotas 2 metams.
•
Telefonas GArfield 0631.
mokamai kiekvienas pilietis arba apie jį žinantieji prašomi
pasiekia.
pataisymas visokių laikrodėlių
1931 metaims buvo pasta gali gauti pasiskaitymui atsiliepti.
Reikalingos dalys už kaštus.
Blauzdys Pranas, iš Alukėnų
tyta 50 naujų gyvenamų na- įvairių knygų.
Atsineškit
ši
skelbimą ir gausit dalis 50 c. pigiau.
nų. 1932 metais dar labiau Iš draugijų Mariampolėje k., Raguvos v., Panevėžio ap.,
Alhambra Theatre Building
Swiss Laikrodėlių taisymas musų speciališkumas.
atvyko
prieš
karą,
gyveno
Pa.
statyba prasiplėtė, grysta bene veikliausia Žemės UEuclid Avenue prie E. 105 St.
Sukalbame Lietuviškai.
kio dr-ja. Ji įsikūrė 1923 valstijoje ir kitur.
gatvės ir aikštės.
Blankas
Pranas,
kilęs
ir
Tau

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiihiiiiiniiiii ’x
Taip kasmet miestas vis metais. Jos nariai yra tik
auga. Jei kas iš Mariam ūkininkai. Ši draugija mie ragės aps., atvyko prieš karą,
612 PROSPECT AVENUE
polės prieš dešimtb metų iš sto centre ant nuosavo že mirė 1922 m. Giminės arba
: Visokios rūšies sveikatos masažai duodami laisnuotos =
vyko ir dabar vėl gryžtų, mės sklypo pasistatė mūri pažystami prašomi atsiliepti.
Reikale susitarkite. Garinės Mineralinės E JiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiij
nusistebėtų miesto pasikei nį gražų dviejų aukštų na Jieškomieji arba apie juoš •: masažistės.
Maudynės,
Magnetcoil
Blanketų Gydymas, Mankštymai, =
mą.
Be
to,
gelžkelio
stoty

timu, atrodytų visiškai ne
ką žinantieji malonėsit atsilie
Veido ir Galvos Masažai, šviesos Gydymai, ir tt.
E
tas miestas: gatvės ir šali je ji turi nuosavą mūrinį pti į
Viskas atliekama sulyg gydytojų nurodymų .
=
Ę
(Neverauskas)
gatviai net užmiestyje iš- sandėlį.
Consulate General of Lithuania
grysta, vakarais gatves ap
Ė
MARGARET BUTTERFASS
11 Waverly Place
=
Licensed Funeral Director
MARIAMPOLĖS
šviečia elektros žibintuvai.
LAISNUOTA MASAŽISTĖ
New
York
City
APSKRITIS
=
Visiems
gerai
žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo moYra daug naujų namų, trys Kalbant apie MariampoTuri State Medical Board License. Yra instruktore
=
dernišką
laidotuvių
vietą
kinomatografai, keletas ka lę negalima likti nepaminė
Cleveland College of Massage, Euclid-Windsor Bldg.
Į
WILKELIS
FUNERAJ HOME
vinių ir restoranų bei kito jus ir jos apskričio. Juk
Tel. Endicott 1378
HEnd.
8774
=
5005
Euclid
Av.
Room
310
kių prašmatnybių.
E
6522 Superior A
j
3-čias aukštas.
Mariampolė yra apskrities Dr. S. T. TAMOŠAITIS = Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakare.
Be abejo, dar po dešim miestas.
iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii!
nini
n
iiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiin
m'
Čia
koncentruoja

NORINTIEMS
KAMBARIUS
DUOI
.
i
E
VELTI
L
(THOMAS)
ties metų Mariampolė savo
lllllllllllilllllllllllllilttl ’III IllIIHUIHEI 1. >■ililllllll llllllllllllllllllllllllllllllllliillillll ;
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vicnc1:
augimu pasivys Kauną ir si visų gyventojų dėmesys,
LIETUVIS DENTISTAS
Į musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra. visi m
tat
reikia
neužmiršti
ir
gražumu pralenks kitus juos.
z lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
:
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais nw
Lietuvos miestus, žinoma,
6902 Superior Ave.
: derniškas.
E
Gyventojų
visame
apskri

Mes
duosime
visiškai
dovanai
puikią
Fountain
Pen.
=
jeigu jie stovėtų vietoje.
Skersai
gatvės
nuo
Lietuvių
=
HEnderson
9292
Ir be jokių kaštų idrosime jūsų vardą ir pavardę
Čia projektuojama Basa tyje priskaitoma apie 100,uni:
Salės.
jtą rašomą, plunksną. Jus gausit tą plunksną dova= tjrtiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniL: :i w
000.
Jie
gyvena
vienkie

navičiaus aikštėje užvesti
=
nai jeigu duosit mums skalbti savo namų skalbi
miuose.
Žemės
plotas
už

rotušę, tuojau bus įvesta
nius. Mes atliekame labai gerai darbą ir imame
=
REIKALAIS VISOKĮ C
miesto centre .kanalizacija ima 2185 ketvirtainius kilo Kenčiantiems Plaučių =
mažiau negu kitos skalbyklos. Tik parašykit arba
metrus.
Plentai
apskrityje
Mes esam pasirengę suteikti i
patelefonuokit
MElrose 1060 arba MElrose 1061.
ir vandentiekis, bus pasta
Ligomis
sudaro 159 klm. juostą. Ke
=
Paminėkit šį laikraštį.
tirtas Informacijas ir praktiškus p.-..
tyta autobusams stotis.
Musų kaina už 12 svaru skalbinių tiktai 60 centų.
Apdraudos (Insurance) visai dykai. To . :i pirmiau šau
liai irgi neblogi, daugiau
Jei jus kankinatės džiovos, du
suliu, šalčiu, kosėjimu, bronchitu
Kožnas svaras viršaus to tiktai po 5 centus. Prie to
=
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
Gyventojai. Dabar Ma- sia žvyruoti.
ir slogomis ar kitomis plaučių li
mes atliekame pilniausį skalbyklos patarnavimą.
riampolėje priskaitoma apie Valsčių visame apskrity gomis,
nieko nelaukiant bandykit
Vienatinė Vietinė Pastovi Liti'. vių R? I Estate
Dr. F. J. Simanovskio importuo
dvylika tūkstančių galvų ir je, dabar sumažinus, yra tą
ir Apdraudos Agentūra.
KALNO ARBA
galvelių. Iš jų yra nema tik trylika ir tiek pat mies TĄ. ŠVENTOJO
Tai geriausia pasaulyj gam
tos gyduole. Tūkstančiai dėkoja
žai skurstančių, bet daug telių bei bažnytkaimių.
E 4510-12 Clark Avenue
Cleveland, O.
laiškais ir giria šią nepaprastą
6606 SUPERIOR AVE.
HEnderson 6729
ir gerai gyvenančių.
Viso mokyklų yra 141 su Šv. Kalno Arbatą, kuri išgydė ŪllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli?
daug
žmonių.
Prahos
Kardinolas
’
£ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll|l|||lll||||IIllllll|l|l||lll|||||I|||ll||ll|||||||||||||||||£
Kultūrinis veikimas. Kul 306 mokytojais ir virš 10,- S. P. Skrbensky iš Bohemijos ra
tūrinių atžvilgiu negalima 000 mokinių, kurių pradžios šo:
Dr. Simanovski: Jū
i
pasakyti kad Mariampolie- mokyklą lanko apie 8,000, sųGerbiamas
šv. Kalno Arbata yra tikra
o pradžios mokyklų yra 130 dovana
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
kenčiančiai žmonijai. Dė
kų už šią gamtos gyduolę, Ja aš
į Ofiso
Telefonai
Namu . • su 180 mokytojų.
Lithuanian Funeral Home
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do
nusikračiau plaučių ligos, Dabar
M A in 1773
KEnmore 4740W;;
žmonės daugiausia ver esu
sveikas ir galiu jums išreikYou More Good Than Anything You Ever Used.
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
J. KERŠIS :: čiasi grudų ir gyvulių ukiu. šti savo pilną padėką.
Dare’s Mentha Pepsin not only
Why bother with slow actors when
=
kambarius leidžiame dykai.
=
Jo šventenybė Popiežius Leo
Ž 1414 Standard Bank BIdg, ••!• Paskutiniu laiku atpigus ja
one tablespoonful of this splendid and quickly relieves stomach distress, but
pleasant liquid remedy will cause gas, it also conquers stubborn indigestion,
nas XIII apdovanojo Šv. Petro
Lietuviai
kreipdamiesi
reikale
prie
manęs
apturėsit
bloating, heaviness, heartburn or any dyspepsia and gastritis, and puts an
Ordenu šios gydančios Šventojo
£ Baigęs teisių mokslą Cumber- I! vams ir bekonams, daug dė
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei=
upset condition of the stomach to end to dizziness, nervousness, head
X land Universitete ir darbuojas
mesio kreipiama ir į pieno Kalno Arbatos išradėją.
ache, sleeplessness and despondency
speedily vanish.
tas
ir
geresnis
patarnavimas
už
kitų.
Vežimai
ligowhich
distressing
troubles
are
nearly
And
why
should
any
man
or
woman
4 su Teisių ofisu advokatų
Pakelis jos kaštuoja tik $1.20.
ūkį. Ūkininkai net pasista Prisiunčiama
suffer another hour with indigestion always caused by chronic stomach
E
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžininX
Collister, Stevens ir
j namus. 6 pakeliai
or any stomach misery when the rem disturbance.
E gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
tė
Mariampolėje
didelę
pie

$6.00.
Rašykit ir reikalaukit:
Dare’s Mentha Pepsin is a supremely
edy that acts almost instantly can be
X
Kurzenberger
good remedy that druggists every
easily procured?
=
ir aukštyn be apribojimo. Reikalu’ telefonuokit.
ninę. Be to, daug mažes E. G. Herb Co. Dp. 36
But there is more to say about this where guarantee—a fine tonic that
X Su visais teisiu reikalais Lieturemarkable remedy—something that builds you up and makes you work
į viai, Slavai, Lenkai ir Rusai
nių pieninių ir nugriebimo 784 Seneca Av. Brooklyn, N. Y.
with
vim,
eat
with
relish
and
sleep
will interest thousands of despondent
= 6621 Edna Avenue
ENdicott 1763
Į kreipkitės prie musų.
soundly.
people.
ntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiilš
4"ž-illi"l"i»4"Il I < TX1 * punktų yra plovinei joje.

DIRVA” VIS DAR GAUSIAI
PLATINASI

MARIAMPOLĖ

K. STONIS

50c

CLINIC EUCLID RECTAL

|

SVEIKATOS MASAŽAI

|

BABIN’S

Į NIKODEMAS A. WILKELIS!

|

MOTHER’S

LAUNDRY I

To All Who Suffer Stomach
Agony, Gas and Indigestion

MRS. A. JAKUBS

Į

B t K V S

Vasario 17, 1933

riedu visą vakarą ašarojo vieni kitiems rankas paduo
taip kad net pačiam Leni tų, o tik žiūrėk tai komu
nui kape galėjo daryti ne nistas komunistą jau meta
ramu. Čia pas mus atsira iš namų jeigu neturi kuo už
do naujas Bimbininkas M. kambarį užsimokėti. Nors
i
'
—
_____
!1
Guoba, kurs pasidarė karš ir tie ir tie yra karšti Mas
MIRĖ
LIETUVOS
PRE

GAISRAS IR GRANA nes vanduo žarnose užšalo.
tas Lenino teorijų pranašas. kvos bernai, bet vienas ki
ZIDENTO
BROLIS
“L.U.”
TORONTO, ONT.
TŲ SPROGIMAS
Bet tie musų tavorščiai tik to neužjaučia. Ta brolybė
Sausio 25 d. Taujėnuose,
bailiai. Salėse susirinkę kurią jie skelbia yra tik žo
Užmušta Vienas Asmuo ORGANIZUOS IR BUL
Ukmergės apsk., mirė Ig Iš MUSŲ JUDĖJIMO ri
šaukia-rėkia kad darbinin džiuose ir mulkinimui kitų.
nas Smetona, 73 m. amž., Vasario 18 d. vietos paVIŲ AUGINIMĄ
Žvangutis.
Vilkaviškis. — Naktį į 18
vyriausias Jono Smetonos šalpinė Šv. Jono dr-ja ren kai eitų demonstruoti, kad
d. Sausio pirmą valandą pa Iki šiol Lietuvoje augina
sūnūs, brolis Lietuvos Res gia paminėjimą Lietuvos
sigirdo gaisro pavojaus si mos įvairių atmainų bulvės
publikos Prezidento Anta Nepriklausomybės 15 metų
rena ir po to didelis trenk daugumoj tik savo krašto
no
Smetonos.
sukaktuvių. Bus suvaidin
smas kuris miesto ir apie- reikalams. Tačiau manoma
Palaidotas
Užulėnis
kai

ta veikalukas “Malonu už
linkės gyventojus sukėlė iš kad bulves galima auginti
mo
kapuose..
Laidotuvėse
Tėvynę
Kentėti”. Bažnyti
miego. Sužinota kad neto ir eksportui. Tik tada reik
dalyvavo
pats gerb. Prezi nis choras, vadovaujant P.
li už miesto yra gaisras. tų daugiau auginti tas bul
dentas ir didelė daugybė Moteninui, mokinasi gražių'
Degė virš dviejų kilometrų vių atmainas kurios geriau
žmonių.
dainelių, prie to bus kitokių
atstume, Gudelių k. ūkinin atitiktų bulves importuo
Velionis
Ignas,
kaip
Lie

paįvairinimų.
ko A. Kapteino kluonas.
jančių kraštų reikalavimui.
Vasario 5 d. įvykio virštuvos
laikraščiai
paduoda
Gaisrui prasidėjus pasi Turėdama tai galvoj, cukmirus
tėvui
1886
metais,
sa

minėtos
draugijos mėnesi
girdo nepaprastai stiprus I rinių runkelių augintojų
nis
susirinkimas. TV^-ng
vo
trusu
tėvų
ukėje
išleido
sprogimas, vietoj užmušda draugijos valdyba nutarė
į mokslus jauniausį brolį apgailėtina kad dr įgiia
mas kumetį, Joną Mickevi ištirti visas Lietuviškų bul
Antaną, kuris buvo 14 metu nekulturėia ir tam b-.
čių, kuriam granatų ske vių eksporto sąlygas ir, rin
jaunesnis
ir tada ėjo 12 me kiai susirinkimus veda Kas
veldros nuplėšė galvos visą kai esant, įsteigti Lietuves
tus.
susirinkimas atsibuna beg ikiaušą. Tai sprogo iš karo bulvių augintojų organiza
lo
daug ergelių, barnių, už•
Ignas
Smetona
buvo
pa

laikų užsilikusius granatos. ciją. Tokios organizacijos OKUPANTAMS PARSI prastas, vargingai visą sa sigauliojimų.
Draugija yra
Patį ūkininką Kapteinį gra uždavinis butų aprūpinti
DAVĘ LIETUVIAI
katalikiška,
susirin k i m a s j
vo
amželį
gyvenęs
ūkinin

natos šukė sunkiai sužeidė augintojus reikiamomis sė
kas. Nuo tėvo paveldėjo pradedama su poteriais, boti
kairiajam pilvo šone ir per klomis, surašyti bulvėms Vilnius. — Okupantai, tik
nespėjus poterius atkalbėti7 ha. žemės.
•
.
.
.
žaizdą matėsi viduriai. Gy auginti sutartis (panašiai engdami Vilniaus krašto Taigi
visi
vienas
kitam
ima
akis
ir
pats
Respublikos
Ką
paduot
vakarienei
Sekmaty tojai nesutiko vietoje gy kaip dabar yra su cukrinių Lietuvius ir juos lenkinda Prezidentas A. Smetona ki lupti. Daug tam kaltė yra
dyti, kaipo apvojingai su runkelių auginimu), tas bul mi, j ieško sau pagelbininkų lęs iš biednų ūkininkų.
ck’eni visada yra užduotis šei
tūlų socialistėlių, kurie net
žeisto, ir jis 6 vai. ryto bu ves suimti, paruošti ekspor ir Lietuviuose. Ne be to
ir perdaug drausmės reika
kad neatsirastų silpnava
mininkei. Suprantama, jus
vo išvežtas į Kauno ligoni tui ir eksportui.
lauja,
net
pervirš
konstitu

lių
ir
trumparegių,
kurie
nę. Kapteinas, taip sužeis
nenorit terliotis’ daug, kada
cijos, o tie ponai patys ke
Cikorijos auginimas
DIDELIS GAISRAS
del nesusipratimo ir tauti
tas, į miestą virš dviejų ki
lintas
metas
konstitucijos'
ŠIAULIUOSE
lometrų atėjo pėščias ir tik Lietuvos cukrinių runke nės sąmonės stokos imasi
pavalgot gerus pietus. Bet
nepsisilaiko, bet nori per-j
judišiško
darbo
ir
bernauja
lių
augintojų
draugija,
ne

atėjęs pradėjo alpti.
Naktį į Sausio 19 d. Šiau daug kalbėti manydami kadi
kas ners karšto ir skanaus vi- t
Lengvau sužeisti V. Va begalėdama plėsti cukrinių okupantams už Varšavos liuose užsidegė Fainbergo tuo įgys garbės.
grošus.
Nors
tokių
išsigi

runkelių
auginimo,
nutarė
liukevičius ir P. Marcinke
vaistų sandėlio medinis na
sada daug geriau negu šalti
Keliauja Lietuvon. Sau-i
vičius, ir buvę kitame kluo Lietuvoj organizuoti ciko mėlių ir nedaug yra, bet la mas. Atvykus j gaisro vielikučiai. 'WAFFLES’ Taip!
no gale du arkliai, viena rijos auginimą. Cikorijos biausia iš jų pastebimi ke Lą Šiaulių ugniag. koman šio mėnesį išvažiavo į Lie
kiaulė, ir sugadinta visos perdirbimu rūpinsis pati turi, kurie pastaru metu iš da nieko jau negalėjo pada tuvą šie tautiečiai: S. RutIr galit pasidaryt šimtą. įvairių
žemės ūkio mašinos. Nuo cukrinių runkelių auginto Vilniaus radio stoties skai ryti nes ugnis išsiplėtė ne kunas. Černiauskas, Gaižu
to
Lenkiškas
paskaitas
Lie

jų
draugija.
stolių padaryta virš 3,000
paprastu greitumu. Visiš- tis, Burynskas, Naruševi
rusių visai lengvai kuomet tu
litų. Apdrausta nebuvo. Cikorijos manoma Lietu tuviškai ir dainuoja. Du jų Kai sudegė Fainbergo vais čius. Pavasariui artinantis •
rėsit Elektrišką Waffle Gele
Gaisras manoma kilęs del voj auginti apie 100—150 yra buvę Vilniaus universi tų sandėlis ir dar vienuoli apie Gegužės mėnesį dar]
teto
studentai
:
Lekneckas
ha.
Į
cikorijos
auginimą
rūkančių neatsargumo.
ka krautuvių. Nuostolių keletas rengiasi išvykti Lie
ži (Electric Waffle Iron).
Ugniagesiai buvo atvykę, manoma daugiau įtraukti ir Pangonis, Plečkaitinin- apskaitliuotą apie pusė mi tuvon. Kanados Lietuviai
kas
Kaupas
ir
muzikos
mo

bet negalėjo nieko padėti, smulkesniuosius augintojus.
“L.U.’ keliauja į tėvyne vieni pasi-|
kyklos mokinė Bielinytė, lijono litų.
— ‘L.U.”
svečiuoti, kiti jau nemano
kuri skaito žinias ir dainuogryžti, nes kuriam tik pa
įa. Visi jie , veikia taip
KELIAUK Į LIETUVĄ
ODA BRANGESNĖ UŽ kaip okupantai jiems liepia: Apsilankykit Elektriškų sisekė keletą dolarių susiiaunyti nenori čia šiais be
ARKLĮ
šmeižia Lietuvius, skleidžia
Padargų Parodoje
darbės laikais praleisti to-]
Utena. — Kai kurie mies Lenkišką propagandą Lie
Tel gryžta Lietuvon prade-]
telėnai perka blogusius ar tuviškai ir daro tą bjaurų Jaunimas, kada susirenka aplinl d šiokį ar tokį gyvenimą.
klius po 5 litus ir prisivežę darbą kurio neįveikia patys lektrišką waffle kepėją sekmadienic
Lietuviški komunistėli a i
tikrai pamanys kad waffl
jais malkų vėl veda turgun okupantai. Šituos parsida /akare,
/ra tipiškas Amerikoniškas valgis Sausio 22 d. surengė aprau-i
vėlius
turi
žinoti
kiekvie

parduoti. Jei nepavyksta
Bet senesni žmones žino ger au, n r dojimą Lenino mirties su-j
HEADQUARTERS FOR WAFFLE IRON INFORMATION
5 litus už gyvą arklį gauti nas Lietuvis.—Tsb.
vaffliai, vienoki ar kitokį, sudar.
kaktuvių.
Visam
paminė-!
S į KLAIPĖDĄ tai jie tada jį pjauna ir
lalį valgio Europos šalyse. Waffle
THE ELECTRICAL LEAGUE EXHIBIT
gerai
r~\ Per Gothenburg
lėrft atsiradęs Amcrikcjė, bet buv< jimui prisipumpavo
gauna už odą jau 6 litus.
Admission Free • Nothing for Sale
savo tėvelio Lenino katekiz
ankstyvųjų ateivių.
Stambus Leliūnų vals NORĖJO UŽKUTENT atvežtas
' GREITA
BUILDERS EXCHANGE BUILDING » 18TH FLOOR
Bet kuomet waffliai savaimi y; mo ir rėžė kaip iš peties.
ŽMONĄ
čiaus (Utenos ap.) ūkinin
Europejiški, moderniškas būdas ji
PROSPECT NEAR ONTARIO • CHERRY 2535
kelionė
kas Jucis, - norėdamas iš Giedraičiai, Ukm. ap. — kepimo elektriška waffliu geleži yri Kalbėtojais buvo tavorščiai
į
lETU VĄTer ŠVEDIJĄ Anykščių gryžti namon tie
M.
Guoba
ir
A.
Morkis,
ku-j
Vieno vienkiemio ūkininkas tipiškai Amerikoniškas. Elcktrišsesniu keliu, važiavo per R. nesugyveno su žmona ir ka waffliu kepimo geležis ne tikta
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVY
vargą waffliu kepime, bet
Rubikų ežerą. Tačiau ledo vis galvojo kaip jos nusikra prašalina
“Baltasis Švedų Laivynas“
padaro ir geresnius wafflius ir tode
PIGIOS LAIVAKORTĖS
ne tiek storo butą, nes kiek tyti, bet nesugalvodavo tin jie tapo tokie populiariški.
Išplaukimai iš New Yorko
pavažiavus, jis lūžo važia kamo budo. Pasirodo jo The Electrical League šį menes
Drottningholm
Kovo 18 <1.
vusių
neišlaikydamas. Nu motinos šituo požvilgiu bu turi ypatingai didelį išstatymą waff
Kungsholm
Balandžio
1 d.
*GRIPSHOLM
Balandžio 22 d.
skendo
ūkininkas kartu su tą kur kas išradingesnės. lių kepimui prietaisų savo Parodoje
*KUNGSHOLM
Gegužes 8 d.
Visko Elektriško del Namų, 18-nv
Jos pasiūlymu, sūnūs suri aukšte
Drottningholm
Gegužes
10 d. i arkliu ir vežimu.—“Tsb.
Builders’ Exchange Building.
*GRIPSHOLM
Gegužes
27 d.
šo virvėmis savo žmoną ir Kiekviena ‘Dirvos’ skaitytoj)) užpra
(♦Lietuvių Ekskursijos)
su motina kutenti ją. Ne šoma atsilankyti šio mėnesio bėgli
Informacijų ir laivakorčių kreip
O ROSEDALE ©f na
kitės j vietinį agentų.
laimingos juoko tikrai bu į tą Parodą. Inčjimas dykai ir n e
SWEDISH AMERICAN LINE
pirkti. Valandos nm
Dry Cleaning Co.:: tą baisaus, nes pro šalį va 9ko ikinesiūloma
21 State St.
New York, N. Y.
!> šiokiomis dienomis.
žiavę žmonės išgirdo kaž Kurios apsilankys į šią Parodą š
Chicago,
181 N. Michigan Av.
f
C. F. PETRAITIS, Prop, 2
Boston, Mass.
10 State St.
kokį
juoko ir verksmo mi
taipgi turės progą pamaly
Detroit, Mich.
73 Monroe St.
2 6702 Superior Ave., •• šinį ir jausdami kad tai kas timėnesį
šimtus kitų elektriškų padargų.
nors negerai darosi, prane- Aplankykit Elek padargų parodą

*■IŠ IIEIDVOS

<*

BAUSMĖS UŽ NUSIKAL
TIMUS LAUKUOSE
Lietuvoje paruošta įsta
tymo ųirojektas apie baus
mes nusikaltėliams laukuo
se. Įstatymo projektas nu
mato bausmes tiems kas ga
dins pasėlius, suleis gyvu
lius į svetimus laukus, be
savininko leidimo naudosis
svetimais vaisiais, gadins
medžius, gabens į svetimą
žemę sąšlavas, sugadins ke
lių ženklus, ir nepastatys
ties ledo aketėmis įspėjimo
ženklus ir tt. Už tokius nu
sikaltimus bausmė pinigais
iki 150 litų arba 7 dienos
arešto. Projekte yra nu
matytos nusikaltimus sun
kinančios aplinkybės. Jei
gu nusikals vaikas iki 17
metų, už juos pabaudą mo
kės ir nuostolius atlygins
tėvai arba globėjai.
“L. U.”

šė policijai. Taip išgelbėta
moteris pasakė kas su ja
norėta padaryti.—“L.U.”

iKANADOSjl
i NAUJIENOS

ELEKTRINIAI

WAFFLES!

ŠVEDŲ
AMERIKOS

B

I L I E T U V A
PER

II A M B U R G Ą

Moderninis, patogus ir kilų neviršijamas pa
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 LINE

Jūsų Taupomi
Pinigai
Čionai—

NUSTUMTAS SALIN

83!) Union Trust Bldg. Cleveland

be telefono

Apsaugoti vienu iš Amerikos

7

DIENOMIS)

LIETUVA

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

didžiausių bankų.

" Visada išmokami pilnai.
Uždirba nuolatini nuoišmtj.

” Laisvi nuo taksų jums (mes

BREMEN ° EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremcrhavene užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVA.

GREIČIAUSIAS KELIAS

Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH
1119 Euclid Ave.

LLOYD
Cleveland

mokam esanti 2-mill tax).

Cleveland Crust
Member Federal Reserve System and
Cleveland Clearing House Association

-

TA? vyras neturi tele
fono. Jis nesupran
ta kodėl jis negali gauti
darko. Kada firmos gau
na užsakymus, nėra ka
da gaišuoti. Jos praneša
savo darbininkams grei
čiausiu budu — per tele
foną. Ir todėl žmogus

neturėdamas telefono bu
na aplenkiamas. Dabar
kada bizniai pradeda ge
rėti, nebūkit aplenkiami.
Įsitaisykit telefoną kad
darbdavis galėtų jus pa
šaukti. Jis kaštuoja tik
kelis centus j dieną, bet
labai naudingas.

8
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Vasario 17, 1933

A

CLEVEI ANUO PADANGĖS
POLITIKŲ
’
j

tik kad kenkia darbininkams,
kadangi ir jiems algos mažina
ma, bet ir viso miesto .gyveni
rvelando Lietuviai darbuo-'
mui.
visomis jiegomis praploti-j
Gumai (tires) taip nupiginta
Lietuvių vardo nuo vieno į
‘DIRVA”, (iS20 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
Clevelando iki kito ir pakad parduodama du už vieno
LIETUVOS NepriklausomyPrigėrė. Vasario 13 d. čia kainą.
patys save dideliais
veikėjais kad žmonės sakytų, bes
j
paminėjimo vakarėlis. Ak- prigėrė Joseph Adamo, 16 m.
PROGRAMAS LIETUVOS
Lietuvos Nepriklauso- j MIRĖ VIKTORIJA “Štai eina antras Vytautas”. rono Lietuvių Draugiškas Klu-! vaikas, kuomet norėjo išgelbėt
. NEPRIKLAUSOMYBĖS
musų inteligentų randa- bas
,
Vasario 16 d. surengė va- nuo prigėrimo savo broli, ku Illlilllllllllllllllillllllllllillllllllllllilllllll
BARTOSEVIČIENĖ :;i Tarp
PAMINĖJIMO
mybės Paminėjimas
darbščių advokatų, gausių
I-IEnd. 8442
5 vai. po pietų, Lietuvių sarašytojų, didžių kalbėtojų, ta karėlį Y. W. C. A. salėje. Ta ris eidamas per nestiprų ledą
ši Sekmadieni
Įėję prasidės iškilmingas aplentingų mokslininkų, psicholo proga atvažiavo i Clevelando įkrito į Cuyahoga upę. Gelbė
F. M. LAIT, M.D.
vaikščiojimas Lietuvos Neprigijos profesorių ir kitų labai— būrelis tautininkų: pp. Karpa- ja; nas vaikas išgelbėtas.
Gerbiamieji, aš noriu tarti
klausomybęs.
Kalbės šie: P. kelis žodžius į visus, aplenkda
tikrai labai mokytų vyrų.
LIETUVIS GYDYTOJAS
vičiai, Jarai, O. Mihelichienė ir
Bėgyje trijų dienų Akrono
J. Žuris, Dr. F. Matulaitis, Dr. mas visas partijas ir asmeniš
•Kaip visados taip ir dabar Frances Virbickaitė padėti Ak
srityje pereitą savaitę viso pri
J. T. Vitkus, Adv. A. Montville, kumus. Noriu kalbėti į brolius
6040 Superior Ave.
tie “mokslinčiai” nori sau dar
rono jaunimui pirmą kartą pa gėrė keturi asmenys.
Adv. P. V. česnulis.
buotis
ir
del
to
Clevelando
Lie

Lietuvius, į tuos kurie yra gi
Ofiso valandos: 12 iki 2
Dainuos: S. Greičienė, Ele mę ir augę Lietuviais, kaip jie
Vasario 12 d. prigėrė du bro
tuviai lyg kokie “politikieriai”, minėti Lietuvos Laisvės šven
6 iki 8 vakare.
na Grigiutė, A. ir D. Salasevi- save nesivadintų ir prie kokios
išsiskirstę į keletą “partijų”. tę.
liukai Stepaničiai, nuo 396 Beth
čiutės, N. Skirbantas, moterų partijos neprigulėtų, nes vistiek
Viena partija paeina daugiau
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii
Vasario 25 d. Jaunimo Klu street.
kvartetas.
Po programo bus esat Lietuviais ir turėtume visi
nuo šventųjų pusės, kurie yra bas rengia kitą vakarėlį su paMažina nuošimčius. Akrone
šokis. Gros Juozo Luizos or- tai laikyti sau už didelę garbę,
jų sargai, pav. šv. Jurgis, ku
PAJIEŠKAU Prano Rimkaus. Iš
kestras* Įžanga tik 25c.
ris yra Lietuvos didis patronas. sikortavimu ii šokiais toje pa- penki bankai numažino nuošim
Vasario 16-ta turėtų būti j
Lietuvos Kauno gub., Raseinių apsk.
čioje
Y.
W.
C.
A.
salėje.
Kita
partija
paeina
nuo
ūkinin

čius už skolijamus ant namų pi Jis išvažiavo į Ameriką 1909 m. ir
mintyje kiekvieno Lietuvio.
_______ Va-I
. ,
P. J. ŽURIS kalbės per radio, sario 16-ta turėtų užgauti kožkų, ant kurių dirvos auga Lie
Radio Progi imfs. Sekmadie nigus.
dabar butų 37 metų senumo. Piršį šeštadienį po pietų. Vasario ao Lietuvio širdį, kadangi tą
tuviškos dvasios sėkla. Trečia
miau gyveno St. Louis, Mo., pasku1
partija tai yra čia augęs jauni nį, Vasario 12 d., Morgan Rai
18 d., iš radio stoties WJAY dieną perbėgo visą pasaulį ne
Akrone prasidėjo karas au Omaha, Nebr. Dabar jau šeši me
ders
po
vadovyste
Igno
Holikalbės visiems žinomas prakal- paprasta žinia: jog mes Lie
mas.
tomobilių ratų gumų išdirbėjų tai nežinau kur yra. Jei kas žinotų
bininkas Pius J. žuris sąryšyje tuviai atsisakome vergauti ki
šios trys partijos šiuo laiku šiaus davė nepaprastai puikų ir vieni po kitų pradėjo mušti arba tu, brolau, išgirsi apie tai, pra
su Dr. J. Basanavičiaus stovy- tiems ir pasiskelbiame esą lais
turi didelį “kontestą”. Tie ku radio programą iš vietinės sto kainas. Akrono biznio vedėjai šau tuojau atsišaukti:
los atsiuntimu į Clevelando Lie vi ii- musų šalis Lietuva nie
rie interesuojasi savo dirvonu, ties, paminėjimui Lietuvos Ne
Petras Rimkus
tuvių Kultūrinį Darželį. Kal kam nepriklausoma. Be abejo
visuomet darbuojasi prie savo priklausomybės. < Gauta daug ir namų savininkai pradėjo to 5412 So. 32 St.
Omaha, Nebr.
bas per radio apie Tautų Dar nės tada ta žinia .užgavo kožrio
kį jų elgėsi smerkti, nes tas ne
užduoties, gad todėl kad jie ne
laiškų
nuo
Lietuvių
iš
Cleve

želius duoda Tautų Darželių L’etuvio širdį dideliu smagu
sirūpina apie .dangiškus daly
Sąjunga.
Gero, žuris kalbės mu, kuomet supratom kad jau
kus. šventųjų pasekėjai pa lando, Youngstowno, Detroito
Angliškai apie Dr. Basanavičių daugiau niekas nebeslėgs mu
Ketvirtai ienio rytą, 1 vai., ima tą darbą, suardo, nurengia ir kitur, kurie musų programą
ir bendrai apie Lietuvių tautą, sų ir /nes busim savistoviais.
Vasario 16 ^1., Glenville ligoni- ir palieka kaip drebančią gilti pagyrė. Taipgi tai buvo dide
PradžiĄ bus 1:15 po pietų
Lietuvoje šiandien yra dide- n> je mirė Viktorija Bartosevi- nę. Tas tęsiasi ir dabar, ir prie lis pavaišinimas vietos Lietu
Kuriems laikas pavelys pasiskirtumas negu buvo tuojau či 'nė, 15 metų amžiaus, žmona advokatų grupės prisidėjo vie viams girdėti tokią puikią Lie
AR mano vaikai gales užbaigti pradėtą mokslą.?
klausykite.
no karo per kelis metus. Per plačiai žinomo iš senų laikų Cle- nas profesorius, kurį pašaukė
laikotarpį Lietuva, g.lėda- velando biznieriaus ir “Dirvos” šv. Jurgio balsas, pametė jau tuvišką muziką iš savo pačių
Stasys.
savistoviai gyventi-, nužen- įsteigėjo A. B. Bartoševičiaus. nųjų partiją, kurie užgavo jo miesto.
—AR MAN RUPI—
MIRĖ. Ketvirtadieni, Vasane žingsnius bet kilometrus Pašarvota laidotuvių direkto malonybę, ir dabar stengiasi su
rio 9 d., mirė Antanas Zykus,
AR mano šeima turės paliktą namą vietoje skolų ir
PARSIDUODA FARMA
18 m. vaikinas, sunu$ Adomo ir pirmyn. Lietuva šiandien jau riaus Nikodemo Vilkelio namuo- vienyt Clevelando Lietuvių vi
mortgečio ?
100 akrų farrna, geri budinkai, be
Pearl Zyku, nuo 818 E. 140 St. nebe ta šalis, nors jos gyvavi -e, 65?2 Superior avė. Bus lai suomenę į vieną didelę šeimy
Palaidotas pirmadienį iš šv. mo penkiolika metų kaipo ne dojama iš šv. Jurgio bažnyčios ną — bet tik į savo šeimyną. skolų, randasi Warren' Country, su
Su jaunimu, kurie yra trečia tiksime mainyt ant namo. Cleve
—AR MAN RUPI—
Mafijos bažnyčios, Holmes av. priklausomos yra trumpas lai šeštadienį. 9 vai. ryto, Vasario
partija, nėra ką veikti, nes jie lande. Kaina $6000. Kreipkitės i
kotarpis. šalis smarkiais šuo 18 d., Kalvarijos kapinėse.
Liko nuliūdę tėvai ir sesuo.
AR SENATVĖJE aš busiu laisvas nuo finansiškų
(9)
Laidotuvėse patarnavo gra liais padarė didelį progresą vi
Velionė buvo labai darbšti gal kaip ką daugiau numano V. G. McMasters
rūpesčių ? ,
■ Box 275
Erie, Pa.
somis pusėmis.
belius Nikodemas Vilkelis.
moteris, turėjo palinkimo į.biz negu tie gudruoliai, ir tas ne
Kas pirmiau galėjo manyti nį ir pastaru laiku užlaikė viš patinka “inteligentams”.
—AR MAN RUPI—
Gaila kad šie advokatai, pro
PAJIEŠKAU brolį Joną Sinkevi
kad tokioje mažoje ir taip ilgai tų ūkį, kur prarado savo svei
AR kiekvienas dolapis kurį aš turiu šiandieną bus
Vasario 12 d.' mirė Florence slopinamoje šalyje bus galima
fesoriai
ir
kitokie
nesupranta
čių (John Sinkevith), gyveno 35
bus vertas 100 centų RYTOJ?
Kaminskaitė, 14 m., Petro ir atsiekti tokie laimėjimai kokie katą. Liko vyras, trys vaikai nieko apie muziką ir kitus auk Temple St., North Adams, Mass.
Marės Kaminskų duktė, nuo šiandien visapusiai matosi. Jei ir dvi jaunametės dukrelės.
štesnius dalykus, nes tada jie Turiu svarbu reikalą, prašau atsi
buna
jai
lengva
ilsėtis
Lai
16406 Huntmere avė. Bus lai- kas-norėtų visa tai. aprašyti tubandytų patys išpildyti visus šaukti.
dojama Vasario 16 d. iš St. retų labai didelę knygą prira- šaltoje žemėje amžinai.
Mike Sinkevith
Lietuviškus programos ir dar
—JEIGU JUMS TIKRAI RUPI—
Jerome bažnyčioj.
402 E. 2,(5 St.
Taconia, Wash.
kitus
pamokytų
kaip
dalykai
syti. Bet mes tik paviršutinai
DR. M. T. STRIKOLIS, žino- turėtų eiti, ir su Cezariu galė
Laidotuvėms patarnavo Lie ’vilgterėję matome kokis ten
TAIGI
New York Life Insurance Co. turi planą kutuvė graborė Adelė Jakubaus progresas padaryta ir niekas mas Chicagiėtis chirurgas, tu- tų sakyti, “Atėjau! Pamačiau!
ris užgarantuos išsipildymą šitų troškimų.
LIET. KEMOKRATŲ KLU
lėjo
operaciją
po
priežiūra
Dr.
kienė.
t \ negali užginčyti.
BO susirinkimas nukelta į ki
J. T. Vitkaus Polyclinic ligoni i Nugalėjau!”
Ištariame ačiū giminėms ir
Mes gerai žinom kad Lietu nėje. Dr. Strikolis taisosi.
Dabartiniu laiku rengiama tą dieną ir bus laikomas pirma
draugams už gėles ir užuojau va atsirado kaip dulkė iš karo
didelis Lietuvos dienos paminė dienį, Vasario 27 d., iš priežas
NEW YORK LIFE INSURANCE CO
tą.
Tėvai. ūdrų, paguldydama ne vieną
jimas, bet nekurie rengėjų ne ties kito parengimo musų reguRADIO
VAKARAS.
Sekma

tūkstantį savo sūnų įvairiuose
palaimina' ir tik žiuri kas išeis liario susirinkimo laiku, Visi
Suorganizuota 1845 m.
PUIKUS JAUNUOLIŲ BA mušiu laukuose. Pati Lietuva dienį Lietuvių salėje buvo su iš tų “karštuolių”, nes “kontes- nariai prašomi dalyvauti susi
Turtas virš $1,800,000,000
LIUS. Vasario 11 d. Lietuvių buvo išardyta, išplėšyta, miš- rengtas gražus koncertas Lie tas tai kontestas”. O musų ūki rinkime.
Vald.
salėje buvo surengtas SLA. 339 ■ ai išvežti, tūkstančiai namų tuvių Vaizbos Buto 'parėmimui ninkai tik žiuri ir šypsosi kas
SPECIALIS CLEVELANDO REPREZENTATORIUS
jaunuolių kuopos “Valentine liepsnomis nuėjo, ir pridaryta Lietuviškų radio programų. Vi čia darosi. Jaunųjų partija ir BIRUTĖS DUONKEPYKLOS
S. SAMPLINER
balius’’. Išskyrus visai mažai apie trys šimtai šešiasdešimts są programą sudarė jaunimas gi laukia kada jų profesoriaus
ŠĖR1N INKAMS
suaugusių, visą sdlę užpildė milijonų nuostolių. Tai supran kuris dalyvauja radio stotyje vardas bus ant visų žmonių lu
Cherry 8060
Bendrovės /šerininkų metinis
1300 Keith Buld.
Lietuviškų programų išpildy pų, ir klausia savųjų ar šie dar
jaunimas, visi gražiai linksmi tama kokia ten buvo pradžia.
susirinkimas
bus
laikomas
an-l
me.
Visi
savo
užduotis
atliko
Bet iš dulkių, iš pelenų paki
buotojai gyvens per amžius ir
nosi. ' Prie visos tvarkos vedi
Programą vadovavo tautos darbą varys tolyn, o jie tradienio vakare, Vasario 21 d.,i
mo darbavosi kuopos nariai jau lę, purvus nusikratę Lietuviai gražiai.
.Lietuvių salėje, nuo 7,30 vai. į
nuoliai. Iš parengimo kuopai ė.rč dirbti, ir atsiekė ko norėjo. Adv. P. V. česnulis. Po pro- (jaunimas) tuoj atsiskirs nuo
Taigi, gerbiamieji, visapusiai gramo buvo šokiai, Publikos savo tėvų tautos ir paročių, ne
atliko gražaus pelno.
žiūrint Lietuva atliko didelį buvo dikčiai. šokiams ir laike del to kad jie nenori darbuotis,
programo griežė orkestras ku bet kad jiems uždrausta intere
SAUSIO mėnesį Clevelande darbą ir tas eina ant garbės ris ęlalyvauja radio stotyje.
visiems
Lietuviams.
Todėl
pri

suotis Lietuviškais dalykais. .
automobilių nelaimėse užmušta,
Pradedant programą, Lietu
sižiūrėjus
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Nei viena viršpaminėtų par
tik 16 asmenų; pernai per tą
vių Vaizbos Buto pirmininkas
pat menesį užmušta 27. Gra liktus darbus, mes turim su di P. P. Muliolis pasakė pritaiky tijų nepasiduoda. Štai tikrai
galinga-stipri Lietuviška dva
žus oras ir be sniego nedavė desniu-džiaugsmu minėti 15 me tą šiam vakarui kalbą.
ti!
jos
Nepriklausomybės
su

sia!
“Politikierius”.
automobilistams paslysti ir ant
žmonių Užvažiuoti. Prie to, kaktuves. Kartu nepamiršti ir
kiti dar nebuvo surinkę pinigų' musų sostinės Vilniaus, kuris
leidimams nusipirkti tai neva priešų užgrobtas.
žinėjo.
Iškilmės Clevelande
Tel. ENd. 4932
1308 E. 68lh Street
Kadangi
Vasario 16-ta priRandasi Lietuvių Banko Name
LIETUVIS tarp svetimtau puola vidursavaitėj
tai mes; Clečių. Pereitą sekmadieni, Vasa velandiečiai paminėjimą turėGėlės Visokiems Reikalams
rio 12 d., Vincas Greičius (sū sim ateinantį sekmadienį, Va
Speciales
kainos LAIDOTUVIŲ ddrbui, taipgi specialiai
nūs) griežė smuiką Amerikos sario 19 dieną, Lietuvių salėje.
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK& korsa
Moterų Federacijos bankete, Bus gražus ir įvairus progražai merginoms bus už žymiai nupigintą kainą.
Statler viešbutyje, kur, tarp ki i mas. Nei vienas Lietuvis nėJURGIS J. SIDABRAS, Savininkas
tų valdininkų, buvo ir pats mie ’ atsilikit nedalyvavę, neprisidė
sto majoras Millerję
prie
šios
iškilmingos
šven

Vas. 19 d. V. Greičius grieš
Kiek žinoma, viso to pa
smuiką ir gros vargonais Me tės.
rengimo pelnas skiriamas Lie
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
dina, Ohio, bažnyčioje.
tuvių Kultūriniam Darželiui.
į
Jonas Jarus.
Pranešu kaimynams Lietuviams kad šį Šeš
Savi___________
CL. LIETUVIŲ NAMŲ
tadieni, Vasario 11 cL, atidarau Pirmos Kleninku Sąjungos svarbus susisos KĖPTUVĘ-BAKERY po antrašu
rinkimas įvyks penktadienio va“VALKATA”. Kitą sekmakare, Vasario 24 d., nuo 7:30, dienį, Vasario 26 d., P. Š. N.
7022 Superior Avenue
Lietuvių salėje. Namų savi- P. parapija rengiasi prie perninkai kviečiami atsilankyti ir statymo didelio veikalo, “Val
kur musų draugai pirkėjai ras geriausią duoną, pajus,
įsirašyti į šią organizaciją, pa kata”. Vaidinimas bus Lietu
pyragaičius, riestainius ir tt. už prieinamą kainą.
dėkite kovoti už nupiginimą vių salėje, nuo 5 vai. po pietų.
Butterrings po 18 centų.
taksų, vandens, gazo, elektros Tai bus pirmutinis toks paren
1 ir tramvajų. Bus išnešta rei gimas nuo šios parapijos susiMes naudojam tik geriausią sviestą, gerus kiaušinius ir
kalavimas kad bankai neatimtu tvėrimo. Iškalno perkant tismulkiausius miltus, taigi musų pirkėjai gaus savo pi
namų už negalėjimą užsimokėti kietus gausit po 25c. Prie du
nigo vertę.
mortgečių ir bus išnešta kitos rų bus po 30c. Gaunami pas
tinkamos rezoliucijos.
rengimo komitetą ir klebonijo
WETHERED BAKERY
Kviečia Valdyba. je.
Kom.
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-AR MAN RUPI-

SILVERS FLORAL SHOPPE
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PASKUTINE PROGA!
Dabar Įsigyti sau Žieminiu Reikmenų
VYRAMS ir VAIKIN \MS

OVERKOTAI

VYRAMS IR VAIKINAMS

Vilnoniai SIUTAI

Buvo po $
Pataisymai
*
iki $20
veltui
Viskas nupiginta žemiau negu kaštavo, nes norim išbaigti savo krautuvėje žiemines reikmenis.
Kaina
tik

ir $O

THE KRAMER & REICH CO.
(Virš 30 metu toje pačioje vietoje)
7002-01 Superior Avenue
Kampas Giddings Rd
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7022 Superior Ave.

Cleveland
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ŠOKIŲ PAMOKOS
Puikiausių Šokių Mokykla už netikėtinai
žemas kainas — po vadovyste žinomų

i’ADY TWINS
Toe, Balet, Top, ir Character šokiai mokinama.
Speciales pigios kaiąos vaikams mokytis.

ENdicott 3464

1426 E. 40th Street
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