“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly

“DIRVA” (THE FIELD)
Savaitinis Laikraštis

The only Lithuanian Newspaper in Ohio
Published Weekly in Cleveland by the

Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Ohio Lietuvių Spaudos B-vč

Ohio Lithuanian Publishing Co.

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst.

Yearly Subscription Rate:
In the United States ........................... $2.00
Canada and Mexico
........................... 2.50
Lithuania and other countries .......... 3.00

Metine Prenumerata:
Suvienytose Valstijose ....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ....................... 2.50
Lietuvoje ir k.tose šalyse ................... 300

DIRVA
6820 Superior Ave.

D I R V A

Cleveland, O.

6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland. Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

CLEVELAND, OHIO

No- 45

PENKTADIENIS, LAPKR.-NOV. 10, 1933

KAINA 5c.

iKUBOJ VĖL SUKILO; RUSIJA IR JAPONIJA
13 UŽMUŠTA
BARA VIENA KITĄ

Vol. XVIII (18-ti Metai)

Plečkaičio Planas Padaryti
Revoliuciją Lietuvoje

Havana. — Lapkričio 8 Tokio, Japonija. — Rusųd. vėl prasidėjo sukilimai Japonų santikiai dar labiau
Kuboj prieš Grau San Mar i įsitempė, ir Maskva bei To (“Dirvos” Spec. Kor. iš Kauno) Voldemaras norėta užmušti.
fin vyriausybę. Po kelio kio išleido viena kitai aš Kaunas. — Visas Plečkaiti- Bet teroristai rado didelį pa
sipriešinimą iš Lietuvos politi
likos valandų mūšio sukilė trius persergėjimus. San
L
ninkų judėjimas — labai ne nės policijos pusės, kurios prie
liai tapo nugalėti, užmušta tikiai tarp tų dviejų valsty
dėmė visoj Lietuvos isto šakyje dabar stovi direktorius
13 asmenų.
bių blogėja delei Japonų už švari
rijoj. Ir kitų tautų istorijose Jonas Statkus. Tuomet Lenkai
Sukilėliai darė puolimą valdymo Mandžurijos ir
galima rasti tokių pavyz pamatė kad ir teroras jokių re
ant prezidento namo iš že visko kas ten Kinams pri mažai
džių kad apie šimtas žmonių zultatų neduoda ir jų nuomo
OHIO, PENNSYLVANIA IR UTAH VALSTI mės ii' oru, bet tapo nuvai klausė.
kyti.
Japonija pataria Rusijai parsiduotų svetimai valstybei nė Plečkaitininkų atžvilgiu pra
JOS LAPKRIČIO 7 D. DAVARĖ IKI 36
už pinigus ir teroro, kruvino dėjo kitėti. Tenka pažymėti
mažinti Rusų užvestus di teroro
—
REIKALINGU
TRIJŲ
KETVIRTDALIU
pagalba, žudytu savo tauIR DARBININKŲ ŽINIOS
LA GUARDIA LAIMĖJO delius fortifikavimo darbus tiečius. Z Ir vis dėlto Lietuvoje kad prie ruošiamo teroro Lie
prie Sibiro-Mandžurijos ru- tokia epocha buvo ir su ja rei tuvoje sustabdymo daugiausia
NEW YORKE
LITVINOV JAU PRA
yra prisidėjęs Lenkui politikas
ANGLIAKASIAI BAIGĖ N. IR S. CAROLINOS
New York. — Rinkimus bežiaus. Sovietai pareiškė kia skaitytis.
|
PIRMOS
NUBALSA

DĖJO
DERYBAS
Holuvko
(dabar užmuštas vie
STREIKĄ
šio miesto piayoro laimėjo jog to nesutinka daryti.
Kas
gi
buvo
pats
Plečkaitis?
Washigton. — Po pasita
VO PALIKTI . .
Washington. — Sovietų I
Fiorello H. LaGuar- Sovietai sako kad Japoni Seimų laikais jis buvo politi no Ukrainiečio).
rimo su Prez. Rooseveltu,
Rusijos užrubežinių reikalų j ^a’^nugalėdamas kitus ^tris ja verčia juos ginkluotis ir kas, karštas socialdemokratų Nuo čia prasidėjo Plečkaiti
vakarinės Pennsylvan i j o s Lapkričio 7 d. balsavimai
ninkų naudojimas šnipinėjimo
p į kandidatus, tarp jų ir Pre rengtis karui Rytuose.
angliakasių atstovai priėjo užbaigė Suv. Valstijų pro- komisaras pribuvo į Ameri zidento Roosevelto partijos Komunistai Maskvoj, ap šalininkas, seimo narys. Ne reikalui. Ir dabar tie plečkaitiką ir Lapkričio 7 d. nusi- „
blogas agitatorius tas žmogus
rusitarimo ii- pasiryžo už- hibiciją, kuri pradėjo veik- skubino
į
Washingtoną.
Tą
i zm°gų, McKee. Balsavimų vaikščiodami sovietų 16 me buvo, bet dar didesnis niekšas, ninkai kurie gali, visi tarnau
baigti streiką Fayette ir fi Sausio 1 d. 1920 metais,
ja Lenkų žvalgyboje. Kurie
tų sukaktuves, sakė karštas
pat dieną buvo perstatytas pasekmės tokios:
nes būdamas socialdemokratas
Washington apskrityse.
1 Kaip 1919 metais visos Prez. Rooseveltui, o Lapk. La Guardia
858,551 kalbas prieš Japonijos mili- tarnavo žvalgyboje ir sjapčia negalėjo šnipinėti tuos Lenkai
Ta sutartis palietė 11,000 valstijos lenktyniavo viena
sukišo j vagonus ir išvežė iš
604,045 tarizmą.
McKee
teikė žinias valdžiai apie savo
angliakasių. Prie to tiki už kitos priimti prohibiciją, 8 d. jau stojo su Valstybės O’Brien
Vilniaus į Lenkijos gilumą dir
586.100
partijos 'veikimą.
ma susitaikys ii' kitų kasyk taip šią vasarą viena už ki Sekretorium Hull j tarybas. Socialistų kand.
63,450 TIKISI PINIGINIO KARO Gruodžio 18 d. 1926 m. kai bti prie viešųjų darbų.
Tikima
kad
iki
šiol
savai

lų virš 5,000 streikerių.
tes ją skubėjo atmesti —
Sudėjus pirmutinių trijų Londonas. — Amerikos
Visai suprantama kad Len
Prezidentas gara n t a v o po 13 metų žymiai pasikeitė tės galo tarybos bus baig- kandidatų balsus į vieną ga dolaris nupigo, Anglijos pi riųjų vyriausybė pačios kariu- kams butų labai nemalonu, jei
streikeriarns teisingus rin žmonių pažiūra į draudimą i ta ir Amerika sutiks pripa lima palyginti kaip silpnai nigai tuo tarpu pabrango, ir menės buvo nuversta ir Lietu gu Plečkaitininkų vadai—Pleč
vos valdymo reikalai buvo ati
kimus koznos kasyklos at- vartoti ir pardavinėti svai žinti sovietų Rusiją.
stovi socialistai, nors turi del to, sako, bijoma kad ne duoti tautiškai nusistačiusiems kaitis ir Paplauskas viešai im
Taryboms
sėkmingai
išs?ovų kurie turės vesti rei ginančius gėrimus, ko nie
pilną laisvę veikti kaip ir iškiltų piniginis karas tarp žmonėms. Seimas turėjo išsi tų kalbėti apie tuos kruvinus
I ėjus,
atsiras
kalus su kompanijomis, nes kas neprisilaikė.
iV
L“J ’ Amerikai
U “V“
“° “dau““ visos kitos partijos.
Anglijos ir Amerikos.
uždavinius kuriuos Lenkai bu
skirstyti ir socialdemokratų bei
iki šiol kasyklų savininkai Jau anksčiau šį rudenį 33! Rįay biznio is Rusijos o soKaip
spėta
taip
ir
atsiti

vo jiems davę Lietuvai. Del to
kitų partijų lyderiai neturėjo
tokių atstovų visai nenorėjo valstijos buvo atmetusios i vietai tikisi kad jų įtekmė
ANGLIJA
MOKĖJO
ko:
Washingtone
nutraukta
dabar jie su Plečkaitininkais
pripažinti ir kai pripažino, tą negeistiną įstatymą, gij padidės tolimuose rytuose, Washington. — Preziden derybos už karo skolas su ką veikti.
elgiasi gana mandagiai, nežiū
norėjo pastatyti tik sau iš Lapkričio 7 dienos balsavi kur Rusija su Japonija va- tas Roeseyc-lt pranešė kad Anglija vien tik del sterlin 1927 metų pavasarį buvo su rint į tai kad Plečkaičio su Pa
tikimus agentus.
mas Ohio, Pennsylvania ir ro ginčus už Mandžurijos šiose dienose baigėsi dery go kilimo, o dolario pigimo. sekta sąmokslas prieš tautišką plausku tarpusavės peštynės
vyriausybę. Jis turėjo prasidėUtah valstijose sudarė 36 užgrobimą.
bos su Anglija del karo sko
jiems iki gyvo kaulo įgriso.
Sustreikavo. Wilkes-Bar skaičius iš 47 valstijų, rei Litvinov yra Žydas, Fin- lų be pasekmių, bet Angli AUDROSE ŽUVO 48 ŽM. dėti Alytuje. Sąmokslo orga Plečkaitis su Paplausku pe
re, Pa. — Naujai susiorga kalingų prohibicijos atme kelštein jo tikra pavardė. ja įmokėjo $7,500,000 kaipo Havana. — Kubos rytinė nizatorių priešakyje buvo so šasi del pirmenybės ir įtakos
Jis turi 57 m. amžiaus. Jau dalį sumos kuri išpuola je dalyje Lapk. 3 d. praėjus cialdemokratų veikėjai: Jero pabėgėlių sferose. Besipešda
nizavus United Anthracite timui.
Mines unija Lapk. 6 d. su Lapkričo 7 d. balsavo dar 15 metų kaip Leninas pa mokėti Gruodžio 15 d.
smarki audra padarė daug nimas Plečkaitis, Paplauskas. mi išduoda vienas antro privatrukdė darbus Luzerne ir kitos trys valstijos: South skyrė jį ambasadorium Su Tarybos nutraukta iki iš nuostolių ir žuvo 18 žmo Kedys ir kiti. Bet jų planai tišką gyvenimą. Plečkaitis kal
laiku buvo susekti, tik Plečkai
Lackawanna kasyklose iš Carolina, North Carolina ir vienytose Valstijose, bet siaiškins tam tikri pasauli nių.
tina Paplauską kad jis apsista
iki
šiol
Amerika
jo
neįsilei

vedus į streiką 50,000 ang Kentucky. Bet pirmos dvi
niai klausimai — komerci- Filipinų salose plačioje tis su savo draugais pabėgo į tę savo giminėmis. Tuos pini
liakasių. Ši nauja unija daugiau balsų davė už pali do.
jiniai ir piniginiai.
srityje praėjus baisi audra Lenkiją, kur ji Lenkai su ma gus kuriuos Lenkai jam davė
Gavęs
Amerikos
pripaži

yra atsimetėlių nuo United kimą prohibicijos po seno
užmušė 30 žmonių ir pada lonumu priėmė. Nuo čia ir pra
(Tęsinys ant 5-to pusi.)
Mine Workers. Vietoje vie vei. Kentucky valstijos bal nimą, Litvinov žada vykti KVIEČIŲ SĖJA RUSIJOJ rė šiaip didelių nuostolių. sidėjo taip vadinamas Plečkainytis, nekurie darbininkų savimo pasekmės ant grei į/Pietų Ameriką ten derėtis
PAVĖLUOTA
Raudonasis Kryžius nusi tininkų judėjimas, kuris- dabar
vadai darbininkus tik skal tųjų pasirodė nepilnos ir už pripažinimą ir užvesti Maskva. — Vėl Rusiją skubino su pagalba į nuken galima sakyti jau pasibaigė.
Nuo jų teroro daug nekaltų
prekybą su anuo kontinen baugina bado šmėkla, ka tėjusią sritį.
do, ir paskui nori kad kapi nebuvo aišku pasekmės.
CHICAGOJE:
aukų krito, daugybė Lietuviš
talistai su susiskaldžiusiais Ohio ir Pennsylvania nu tu.
dangi šio rudens sėja eina
darbininkais skaitytųsi.
Liaudies Tribūna
labai prastai ir dikčiai pa NRA ADMINISTRATO ko kraujo Lenkų pagamintomis
balsavo aiškiai ir balsai tuoj
2437 W 69 Street
bombomis
ar
šoviniais buvo
KETURI
MILIJONAI
vėluota. Ūkininkai netekę RIUS PAS ŪKININKUS
buvo žinomi. Truko dar vie
Chicago Lawn
pralieta.
GRYŽO
DIRBTI
Fordas “prisitaikė” prie nos valstijos, ir ta pasirodė
savo ūkių visai nesirūpina Des Moines, la. — Gen.
“MARGUTIS”
NRA. Detroit. — Automo tolimų vakarų Utah valsti Washington. — Amerikos darbu, dirba tik tiek kiek Johnson, NRA administra Ir ištikrųjų, j Plečkaitininkų
2437 W 69th Street
judėjimą
reikia
žiūrėti
ne
kaip
bilių išdirbėjus Ford savo ja, kuri įkalė paskutinę vi Darbo Federacijos prezi priversti.
Chicago Lawn
torius, nuvyko į vakarinių
į
savaimingą,
bet
kaip
į
prie

dentas
Green
savo
raporte
dirbtuvėse įvedė automobi nį prohibicijos grabe.
valstijų streikuojančių ūki
Aušros Knygynas
3653 So. Halsted st.
lių industrijai pritaikytą Po Gruodžio 5 dienos šių iš Spalių mėnesio praneša IŠLĖKĖ 6 MYLIAS ORAN ninkų sritį. Jis lankėsi Min monę Lenkų rankose. Ko gi
Stock Yards
ištikrųjų
Lenkai
norėjo
iš
kad
nuo
Kovo
mėnesio
šių
kodą, kurs reikalauja dirb metų prasidės atviras ir suLondone gauta žinių kad nesota valstijoje, kur prašė
Plečkaitininkų?
Istoriškai
iA.
Ambrazevičia
ti 35 valandas į savaitę vie lyg įstatymų pardavinėji metų pradžioje iki Spalių Vokietijoje daryta bandy ūkininkų duoti progą ūki
3141 Emerald avė
toje 40 valandų, kaip Fordo mas svaiginančių gėrimų mėn. visoje šalyje sugryžo mas šauti žmogų į orą su ninkams taikomam NRA mant, buvo laikotarpis kai Len
Armour Station
kai, pasinaudodami Plečkaitiį darbus apie 4,000,000 žmo rakieta, ir pasisekė gerai. programui pasirodyti.
dirbtuvėse iki šiol dirbta. visokio stiprumo.
News Stand
ninkais,
galvojo apie didesnius
nių, kurie pirma to buvo be Vienas Vokietis išradėjas Atsilankęs į Iowa valsti
Bet Fardas tą viską pri
Kedzie and North ave
Humboldt Parte
ima išvirkščiai ir sako kad EUROPA GATAVA SU darbių eilėse. Apie milijo tą atliko pasekmingai, išsi ją, kur eina atkakli ūkinin užpuolimus į Lietuvą. Gardine
Plečkaičio
suorganizuota
armi

ną
iš
tų,
sako
Green,
pastakas savaitė po 9,000 darbi
News
Stand
DEGTINĖLE
šaudamas save 6 mylias į kų kova už pabranginimą
18th St. & S Halsted st
ninkų turės paleist iš 50,000 Europa gatava aprūpin dė prie įvairių valstybinių orą ir paskui su parašiutu savo produktų, Johnson to ja faktiškai daugiau šimto as
Pilsen
menų neturėjo. Bet, supranta
dirbančiųjų.
ti Ameriką svaiginančiais darbų pati valdžia, o kitus nusileido. Lekiant į orą jis paties reikalauja.
News Stand
Kitos kompanijos paima gėrimais. Kiek dabar yra tris milijonus bedarbių pa buvo nualpęs, bet paskui Ūkininkai taip atkakliai ma, esant reikalui, Plečkaiti
Milwaukee & Damon
ninkų
vardu
butų
veikusios
ati

ėmė
industrijos.
dar daugiau darbininkų į gaminama pačioje šalyje,
krisdamas žemyn ant para kovoja kad pastarose dieno
Humboldt Park
darbą trumpindamos darbo to išteks tik šventėms — Išimti keturis milijonus šiuto pasikoręs atsipeikėjo. se jau užmušta du ir 30 su tinkamos Lenkų kariumenės
News Stand
valandas, bet Fondas ran Kalėdoms ir Naujiems Me žmonių iš bedarbių eilių
žeista. Ūkininkai nori su dalys.
G3rd St. & California av
Chicago Lawn
da kad reikia atleisti darbi tams, kurias Amerika švęs reiškia didelį dalyką: tuo- ŽYDAI NUTARĖ BOIKO laikyti pristatymą į mies Bet kadangi sukilimą Lietu
mi padidėjo pirkimo gale,
voje
padaryti
nepavyko,
Lenkai
ninkus, ir sako kad jam ro labai “šlapiai”.
News
Stand
tus maisto produktų.
TUOTI VOKIEČIUS
31st
St
& S. Halsted st
juos
panaudojo
terorui.
Tai
dos “nėra galima tokią pro- Europos degtinės gamin sumažėjo šelpimas ir tt.
Londone įvyko Žydų su
McKinley Park
buvo
banga
įviariausių
atenta

hibiciją įvykdyti”.
tojai turės užkrautus laivus
važiavimas, kame 500 dele Washingtone įsteigta na
News Stand
įvairiais stipriais gėrimais Keista katastrofa. Shrew gatų, atstovaujančių 150,- mų statymo korporacija su tų, kurie, žinoma, turint galvo
Archer av. & Kedzie av
Funing, Kiniia. — Po at- ir lauks Amerikos pakraš- berry, N. J. — Dviem lakū 000 Anglijos Žydų, nutarė valdžios pagalba. Ji vartos je Lenkų užsimojimus, tėra
Elsdon
kaklios kovos Kinų polici- tyje apie Gruodžio 5 dieną, nam su lėktuvu kritus ant boikotuoti Vokiškas prekes $250.000,000 sumą statymui pavykę ne daugiau dešimto
News Stand
jos su banditais, išmušta kada bus oficialiai užtvir- namo ir įlužus į skiepą, iš delei Hitlerio persekiojimo senose miestų dalyse nau procento. Išanksto patys Len
40th St & Kedzie ave
McKinley Park
800 banditų kurie buvo už-j tintą prohibicijos numari- tiko sprogimas, žuvo abu la Žydų Vokietijoje.
jus, moderniškus namus ir kai paruošdavo tų žmonių są
News Stand
ėmę miestą, ir miestas vėl nimas. Tada visi leisis į kūnai ir tame name gyveną
nuomuos arba pardavinės rašus kuriuos reikia nužudyti,
Archer & So Western
atimtas.
, kraštą ir stengsis parduoti penki negrai.
300 UŽMUŠTA
darbininkams pigia kaina. duodavo Plečkaitininkams gin
McKinley Park
klus, kurie slapta perėję sieną
La Paz, Bolivia. ■— Susi
----------------- i savo atgabentą “gerybę”.
News
Stand
Tampa, Fla.—Victor Li- kirtimuose Bolivų kareivių Vokietijoj Hitleristai lai veikdavo savo begėdišką dar
Švedijos paštas pereitais!
-----------47 St. & Ashland ave
cata, 21 m. amžiaus, pri- su Paraguaiečiais šiose die ko nelaisvėje uždarytus 22,- bą. Taip buvo užmušta kelioli
metais padavėgražauspel-j Devyni sudegė. Brook51st St. Sta.
no — ,,13,200,000 kronų.*bepročiu. Jis Sp.
000 kitų pažiūrų asmenis, ka policijos valdininkų, visuo
K. J. Semaška
(I lyn,
•' N. Y. — Lapk.
X 3 d. ki- i pažintas
•
* nose išmušta 300 pastaros
i
Švedijos paštas labai ge-ilus gaisrui trijų aukšti! na- 17 d. kirviu nužudė penkis i Salios kareivių »Jį^jįe ap- kuriuos numato kenksmin menės veikėjų, net tuometinis
3221 Beach ave
, Division St.
ministeris pirmininkas Prof. A.
rai sutvarkytas.
j me, sudegė devyni negrai. į savo šeimos narius.
./link Fort Arce./jj®. 5
gais Nazių politikai.
. triniai

tilrim
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
KAMBARIO FONDAS PASIE
KĖ $1,400.80
Pittsburgho Universiteto Lie
tuvių kambario fondas auga,
ir šiose dienose perėjo $1,400
sumą. Pastaru laikotarpiu ap
turėta daug gana žymių aukų,
ir nuo pereito paskelbimo au
kų padidėjo $424.75 suma.
Toliau tilps aukautojų vardai.

NUŠOKO NUO TILTO. Lap
kričio 2 d. vakare, nuo Bloom
field tilto nušoko 200 pėdų že
myn ir užsimušė Harry Kluppell, karo veteranas, 46 m. am
žiaus.
Jis buvo bedarbis ir
prastos sveikatos.
Jį šokant pamatė tula Louise
Gralewskiene, kuri pranešė po
licijai, Policija pribuvus rado
jį negyvą.
KAPINĖS PO MIESTU. Po
Grant gatve, kasant požeminį
kelią jungimui naujo pašto su
gelžkelio stotimi kasėjai užtiko
eilę medinių grabų ir juose
kaulus. Toj vietoj butą anks
tyvi] Pittsburgho gyventojų
kapinės, tais laikais kada dar
ten miesto nebuvo.
ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA.
Lapkr. 3 d. Italas Antonio Cos
tabile, 50 m. amžiaus, nuo 319
Second avė. nušovė savo žmo
na, 37 na., ir paskui pats nusišovė, Sugryžę iš mokyklos jų
keturi vaikai rado tėvus negyvus ir namus priėjusius policijos ir žmonių. Tarp tėvų ėjo
nesutikimai, jie buvo pasimetę
ir vėl sugryžę gyventi.

RADO NEGYVĄ SAVO PA
ČIĄ.
Allegheny upės krante
buvo atrastas lavonas jaunos
moteries.
Kuomet paskelbta
ta žinia laikraščiuose, iš tam
tikrų prie jos rastų raštelių ir
laiškų spėdamas, atvyko iš
Monessen, Pa., Joseph Ezolt, 24
m. vyras, ir pažino kad tai bu
vo jo žmona. Jie buvo pasime
tę pereitą metą. Moteris buvo
peršauta per krutinę.

SCRANTON, PA.
BALIUS. Spalių 24 d. Biru
tės choras prie Lietuvių Tau
tos Katalikų Bažnyčios suren
gė kaukių šokį, kuris atsibuvo
parapijos salėje. Orkestras po
vadovyste Jono Pakutskio, ge
ro jauno parapijono, grojo vi
sokius Lietuviškus šokius. At
silankė daug žmonių, ypač jau
nimo, ir visi linksmai pralei
do vakarą.
Naujų parapijos
vargonų naudai liko daug pelno.
RADIO PROGRAMAS. Spa
lių 26 d. Sčrantono Lietuviška
me radio programe puikiai udainavo Birutės choro narės
Marė Stražauskienė ir
Gustaitytė, akompanavo jom
vargoninkė Adelė Gustaitytė.
Mes turim sau už garbę kad
iš musų tarpo yra apdovano
tais baisais kaip aukščiau mi
nėta, ir gali reprezentuoti n ti
sų veikiančią jaunuomenę.
Marė Stražauskienė ir Pranė
Gustaitytė yra ištikimos darbi
ninkės musų bažnyčios ir tau
tos. Taipgi Adelė Gustaitytė
užsipelno padėką, nes ji visa
dos atsidavusiai dirba musų
vardo pakėlimui.
Jaunimo Dr-jos Koresp.

JONAS NAUJOKAITIS
“Dirvos” agentas Londone.
Pas j j galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir
užsirašyti metams. Adr.:
3 White’s Gardens,
Planet Street, .
Commercial Rd, E. 1.

YOUNGSTOWN, O.
PRAKALBOS IR KONCER
TAS. Lapr. 5 d. Lietuvių pa
rapijos salėje buvo surengtas
gražus vakarėlis paminėjimui
žuvusių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno. Programą išpildė atvy
kę iš Clevelando veikėjai ir ar
tistės ir vietiniai. Programas
buvo sekantis:
Programą atidarė vietinis M.
Subonis, perstatydamas publi
kai vakarėlio tikslą. Paskiau
vedant pianu Birutai Vaitkevi
čiūtei ir akordeonu Zuzanai
Garbenčiutei (abi Clevelandietės), visa publika ir kitos ar
tistės sugiedojo Lietuvos Him
ną. Po to Zuzana Garbenčiutė
pagrojo akordeonu porą daly
kų.
Pirmas kalbėtojas buvo Jo
nas Jarus iš Clevelando, kuris
apsakė apie Darių ir Girėną ir
jų nelaimingą žuvimą.
Po jo dainavo vietinė, Rožė
Lukoševičiutė, porą gražių dai
nų. ši jauna dainininkė turi
labai malonų balsą ir ji taip
patiko Clevelandiečiams kad jie
užkvietė ją dainuoti “Dirvos”
koncerte Lapkričio 30 d. Jai
akompanavo jos sesuo.
Sekanti dainavo irgi vietinė
Rožė Jurkoniutė - Shattenburg,
ir atliko gražiai porą dainų.
Turint tokias geras savas dai
nininkes Youngstownieciai vi
sada ttiri kuo savo publiką pa
linksminti.
f
Po dainų -kalbėjo “Dirvos”
redaktorius K. S. Karpius iš
Clevelando, paliesdamas keletą
svarbių musų gyvenimo kiauši
niui : Vilniaus reikalą, lakūnų
paminklo fondą, ir Amerikos
Lietuvių Sąjungą.
Po to kalbėjo vietinis klebo
nas Kun. E. šteigmanas, paju
dindamas
publikos tautinius
Gabus ir smarkus
jaušmus.
kalbėtojas, Kun. šteigmanas vi
sada publikai patinka.
Po jo kalbos, Zuzanai Gar
benčiutei griežiant akordeonu,
rinkta aukos Dariaus-Girėno
paminklo fondui. Surinkta ar
ti $9. Taipgi keliolika įsigijo
Dariaus-Girėno fotografijos, k-i
ti nusipirko Vilniaus Pasus, ir
nekurie išsirašė “Dirvą”.
Vietinių tautininkų būrelis
pasižadėjo sutverti A. L. S. Dr.

Vino Kudirkos kuopą.
Po pertraukos, sekė antra
programo dalis, dainavo Clevelandietė artistė Adelaide Miliauskiutė, akompanuojant Birutai Vaitkevičiūtei. Ji sudai
navo labai gražiai tris dainas,
kurios publikai patiko.
Paskutinę dalį programo iš
pildė net keturios mažytės Lie
tuvaitės, kurios iš pat kūdikys
tės dienų auklėjamo', tautinėje
dvasioje ir pratinamos daly
vauti tarp Lietuvių. Genovai
tė Lukoševičiutė, Darata Kodžiutė ir Marytė Giliutė daina
vo po dainą, o Margarita Andrijauskaitė šoko.
Programas užsitęsė apie tris
valandas. Po programo, p-lei
Garbenčiutei akordionu grojant
mėgstantieji šokius dar sma
giai pasišoko.
Clevelandiečių buvo atsilan
kę net 14 asmenų, kuriuos kle
bonas po programo pavaišino ir
gražiai išleido namon.
Savas.

kinimų ir sudraudimų. Nuta
rė išvažiuoti j Chicagą ir dau
giau negryžti pas tėvą. Išpradžiii turėjo gerus laikus, bet
vėliau užpuolė nelaimės: vedy
bos nepavyko, toliau buvo su
žeista automobiliu, o gailaus
buvo niekšų pagrobta ir vėliau
išmestą ant kelio Ūrbana, III.
Iš tėn tapo sugrąžinta pas tą
negerą tėvą.
'‘D.” Rėp.

LONDONAS, Anglija

PASTABOS

NEW JERSEY LIETUViv SUVAŽIAVI
MAS

Spalių 3 d. Londono Lietuvių
Rašo TITNAGAS.
Draugijų Federacija sušaukė
susirinkimą ir datė žmonėms
BAGOČIUS, kuris prieš kcNew Jersey Lietuvių Bendras
žinoti kad Lietuvos valdžia ža lioliką metų bu^o užsimojęs Komitetas Dariaus-Girėno rei
da duoti paskolą penkiolika tu “Vienybę Lietuvninkų” (dabar kalu laikytame susirinkime Sp.
kstančių svarų sterlingų.
Ši tinę “Vienybę”) sunaikinti ta 4 d. Newarke, N. J., nutarė pa
suma skolinama Londono Lie šydamas po teismus, dabar, skelbti iš savo veikimo apiskaituviams kad galėtų pasistatyti “Vienybei” patekus į “demo tą, išrinkti laikiną komisiją, pi
sau naują klubą, tautišką na kratų” rankas ir išnaujo iš nu nigus trijų narių vardais padė
mą, kuriame butų įrengta mo mirusių prisikėlus, pats pir ti j banką ir N. J. Liet. Bendrą
kykla gimnastikos kambariai, mas padavė jai vaistų pavidale Komitetą Dariaus-Girėno reika
ir
tt. Kitą dalį pinigų reikalin penkinės. .. . Mat, Bagočius tai lu likviduoti, kad išrinkta lai
oronto ont
kina komisija galėtų sudaryti
ga paimti Šerais. Šerai bus po Bagočius.
New Jersey valstijos Lietuvių
ŽUVUSIŲ LAKŪNŲ PAMI
penkis šilingus.
PIRMIAU mes Lietuviai tu Dariaus-Girėno Reikalu Bendrą
NĖJIMO VAKARAS. Spalių 29
POŽĖLA VĖL ČIA. šiomis rėjom tik vieną Bagočių iš nu Komitetą.
d. Lietuvių parapijos salėje su
dienomis vėl sugryžo į Londo- mirusių prisikėlusį, o dabar
Laikina komisija išrinkta iš
rengta vakaras su programų
ną iš Lietuvos imtikas Karolis “Vienybei” prisikėlus iš numi sekančių: S. F. Gudas, D. Ja
paminėjimui žuvusiųi lakūnų
Požėla. Rugsėjo 28 d. j is tu- rusių ir įžengus į “demokra nulis, Kun. Ig. Kelmelis, J. J.
Dariaus ir Girėno,
Publikos
rėjo imtynes Blackfriars Ring tišką” dangų, turim jau du gy Liudvinaitis, J. Kralikausikas,
atsilankė pilnutėlė sallė. Dalysalėje ir nugalėjo Vengrijos vus nabašninkus, kuriems gali J. Paknys, ir A. S. Trečiokas.
vavo tokie musų Lietuviai ku
Ši komisija kviečia New Jer
čampioną Glan Karolyi. Požė- me tik palinkėti ilgo amželio.
rie myli kolonijoje vieningumą
sey
Valstijos Lietuvių suvažia
la Spalių 10 d. turėjo būti Pa
SLA. PILD. TARYBAI pa vimą Gruodžio 3 d., 2 vai. po
ir atjaučia didvyrių pasiaukaviryžiuje, o 18 d. Belgijoje. 28 skelbus nominacijas socialistai
mą tautos garbei.
pietų, Lietuvių šv. Jurgio pa
dieną jis žadėjo sugryžti atgal tuoj paskelbė savo sąrašą vie rapijos salėje, 183 New York
Programas tęsėsi apie 4 va
į Angliją ir žadėjo dalyvauti šai, kurį pirmiau tik per savo avė., Newark, N. J.
landas laiko ir buvo įspūdin
musų Sporto Klubo pietuose tą klapčiukus garsino slaptai, SoVisos N. J. valstijos Lietuvių
DARBAI, žmoneliai čia la gas. Jaunų mergaičių būrelis,
dieną.
organizacijos
pritariančios tam
yra
cialistų
paskelbtas
sąrašas
bai susirūpinę ateičia, nes dar O. Kalinauskienei pasidarbavus,
suvažiavimui
yra
prašomos at
MUSŲ
SPORTAS.
Tarp
Lon

grynai socialistiškas: jame nėbai mažinasi, oras šaltėja, o čia atliko gražių deklamacijų ir
siųsti
savo
atstovus.
dono
Lietuvių
jaunimo
stipriau

vietos kitokiems, žingeidi! žistoka pinigų prisirengti pasitik dainų.
Pirmiau daugelis yra prašę
ti šaltą žiemą. Ir klausiu, ar il
Gana gražiai atlikta veikalas sia veikia plaukimo sekcija. noti kaip dabar jaučiasi tie neir
norėjo gauti Dariaus-Girėno
gai turėsim taip vargti ir ar “Gyvenimo Verpetai”: Vakaro Pirmadieniais samdo sau York va tautininkai kurie besilaižy
paveikslus.
Dabar tuos pavei
tiesa kad Dievas vaikams savo vedėjas P. Kundrotas nupasa- Hall Baths ir turi Įvairias plau dami socialistams suskaldė tau
kslus
komisija
yra gavus iš Chilygias dalis išrokavo ?
kojo lakūnų gyvenimą ir pasi- kimo lenktynes ir laikas nuo tininkų vienybę ir išdavė SLA. cagosl komiteto ir juos galima
ŠEŠI SUDEGĖ. MacDonald šventimą Lietuvai. Antras kal laiko pasižymi. Pastarose die socialistams.
gauti pas A. S. Trečioką, 197
niestelyje netoli Youngstowno, bėjo J. Krasauskas, nupasako- nose laimėjo plaukimo lenktynę
SOCIALISTO Gugio iždinin- Adams st., Newark, N. J., ir
Lapk. 8 d. sudegė motina ir 5
Kazys Kasparaitis.
kavinio laikais Chicaga dau- pas komisijos narius. Pinigai
penki vaikai, užsidegus namui damas apie Darių ir Girėną ir
šią
žiemą
taip
pat
pradėjo
Amerikos
Lietuvius,
kaip
visi
įuo kerosino sprogimo, Tėvas
giausia prarijo SLA. turto, pa už paveikslus eina Dariaus-Gi
ir vienas mažas vaikas išliko bendromis jiegomis rėmė j ų veikti musų futbolo komanda, vidale paskolų, iš ko Susivieni rėno paminklui statyti fondui.
gyvi, tik apdegę.
A. S. Trečiokas,
skridimą ir dabar vėl remia pa- kuri pirmame savo žaidinyje jimas neša milžiniškus nuosto
N.
J.
V.
L.
L. V. K. Sekr.
nugalėjo
Anglų
komandą
Alba
e
minklo fondą, ir tt.
lius.
Matėsi keletas atsilankiusių 5 prieš 2. Iš Lietuvių geriau
TYSLIAVA atgijusioj “Vie
NORIU susipažinti su Ame
! šnipukų iš raudonų jų abazo, sia pasižymėjo Jonas Dansevi- nybėj” sako kad jie neturi lai rikos ir Lietuvos jaunimu vy
• kurie kaip vilkai nekantravo čius, Antanas Vanavičius ir A. ko mirti. Bet kokių gi paibelių riškiais ir merginomis. Esu ,
Lietuvos ir Amerikos laikraščių
MATYKIT PAVEIKS LŪS! ; matydami kad daug publikos Barulis.
mirė: ar kad nušluoti šėrinin- korespondentas. Rašykite:
štai visiems paskutinis pakvie j suėję.
Lietuvių yra labai daug gerų kus ir pasigriebti “Vienybę” į
Utenos p., Vazgelių km.,
timas pamatyti naujausius >.iVakaro pelnas eis Chicagos futbolininkų, bet jie daugiausia kelių gudruolių rankas?
Jonas Sirgedas.
Lithuania.
veikslus iš Lietuvos, kuriuos i komiteto lakūnų paminklo fon išsiskirstę tarp Anglų koman
rodys J. Januškevičius šešta dui.
dų ir neprisideda prie Lietuvių. DYKAI BANDYMAS
dienio vakare, Lapkričio 11 d.
Musų kolonijoje lakūnų pa
DARIAUS - GIRĖNO ŽUVI NUO REUMATIZMO
Barney Community salėje. Ma minklo fondo parėmimui pasi- MAS.
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI
Londoniečiai taip pat
Mcs turim puikų Me
tysite Dariaus-Girėno išlėkimą (darbavo ir toliau darbuojasi kaip viso pasaulio Lietuviai bu
SMAGI KELIONĖ
todą nuo Reumatiz-'
mo, kurį noriai pa-1
ŽEMOS KAINOS < j
ir atsisveikinimą, jų kalbą Lie šie: E. Norusis, O. Kalinauskie vo labai susijaudinę išgirdus
siusime kožnam šiol
tuviškai, paskui jau jų laidotu nė, P. Motėjunas, V. Ramanau- kad lakūnai išlėkė iš New Yorlaikraščio skaitytojui
kuris tik pareikalaus. '
Du Kalėdų švėnčių
ves Kaune. Ir kadangi Dayto- skas. Jų pastangomis jau su- ko, ir laukė visų mažiausių ži
Jeigu kenčiat skaus-,
Išplaukimai:
mą
sąnariuose,
jeigu
|
niečiai susideda iš Suvalkiečių, rinkta nėmažai aukų, išnlatin- nelių iš konsulato, kur per visą
jie sustingę, arba la
“United States” Lapkričio 25
Kauniečių ir Vilniečių, kožni , ta fotografijų ir surengta šis sekmadienį laukė pas telefoną.
bai jauslus, jeigu tu
“Frederik VIII”
Gruodžio 9
rit kentėti kožnoj oro
matys ką nors iš savo pusės vakaras,
Visi pinigai greitu Lietuvių akys buvo pakeltos į
permainoj, štai jums
Tik atsilankykite visi, kurie laiku bus pasiųsti į Chicagą. dangų tėmijant ar nepamatys
proga išbandyti paIšplaukimų sąrašą 1931 metams,
prąsty, pigų Metodą, kuris pagelbėnamie ;ėdėsit nieko nematyReikia tarti ačiū komisijai ir skrendant virš Londono “Li- jo šimtams.
kainas ir kitas informacijas su
šit. Prasidės rodymas lygiai 8 artistams už toki gražų vaka- tuanicą”. O kaip buvo grau Mes noriaii pasiųsim jums PILNĄ
teikia agentai arba ofisas
Pakelį, 7 di<enoms
___ _______
DYKAI ______
IŠBANvai. vakare., įžanga tik 25c.
ro programą. Visi dalyviai bu- dingas pirmadienio popietis kai DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
tą galėsit daryti už mažus
ATKENTĖJO. Viena pane vo patenkinti.
Volungėlis. išgirdom apie tragediją. Gai giau,
SCANDINAVIANkaštus. Mes kviečiame jus naudoti
lė, E. U., už neklausymą tėvo'
la didvyrių, ir gaila kad Lietu tą v vaistą 7 dienas, DYKAI, musų
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
AMERICAN LINE
turėjo daug ko pergyventi. Ji i Už $3 metuose pralinksminsit va neteko tokius du narsius resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB
visą kaimą — išrašykit saviš
27
Whitehall St. New York
Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave.
nenorėjo klausyti tėvo pamo-j kiams į Lietuvą “Dirvą”.
savo sūnūs.
Lud. CO.,
Chicago, Ill.
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DIDELE NAUJIENA!
©

‘

“Dirva” tik $1.00 Metams Tiems Kurie Išsirašys Dabar!

©

(TAS DUODAMA TIK IKI GALO 1933 METU. - VISIS PRENUMERATOS TURI BŪTI METINES)

©

©

©

©
©
©
©

ĮSI skaitytojai, rėmėjai ir draugai kviečiami
stoti Į talką savo laikraščiui "Dirvai”, Dabar
pats geriausias laikas laikraštį platinti, nes ruduo ir žiema yra patogiausias laikas skaitymui, "Dirvoje” visados yra daug geriausių ir naudingiausių skai
tymų, ir todėl reikalinga kad didesnės minios Lietuvių
taptų "Dirvos” skaitytojais.

Supažindinimui didesnių minių Lietuvių su "Dirva”,

nuo dabar iki galo šių 1933 metų visi nauji skaitytojai
gaus “Dirvą” tik už $1 (Vieną dolarj) visam metu:!
Taigi, visi senieji skaitytojai kurie "Dirvą” mėgstate
skaityti, pakalbinkit savo draugus užsirašyti ją, nes iki
galo metų kiekvienas naujai užsirašantis gaus sau dide-

Taipgi iki galo metų pigiau gaus “Dirvą” išrašantie
ji Į Lietuvą arba į kitas šalis — tik už $2.00 metams.
Kanadon irgi nupiginama iki $2.00 metams.
@)

©

Bet atminkit, gerbiamieji, kad tas pasiūlymas duo-

damas tik naujiems skaitytojams ir ne ant ilgiau kaip
iki gale šių 1933 metų, Paskui niekados daugiau tokios progos neturėsite.
©

KIEKVIENAS ' ‘Dirvos” skaitytojas — vyras, moteris,
mergina — gali, ir todėl yra prašomi pasidarbuoti
praplatinimui "Dirvos”. Jeigu jums "Dirva’ patinka,
ji patiks ir jūsų draugams ir giminėms, tik duokite jiems
gerą žodi apie "Dirvą”, arba prisiųskite vieną dolarj ir
padarykit jiems Kalėdų Dovaną. Jie skaitys ir bus dė
kingi jums per ištisą metą. Tai dovana kurią gavęs vis
labiau ir labiau pamyli ir įvertina.

(Visi] skaitytojų prašome aiškiai suprasti tai kas vir
šuje pasakyta ir prisilaikyti nurodymų, tada nebus ne
susipratimų ir bereikalingų susirašinėjimų.)
Laiškus su pinigais siųskit šiuo antrašu:

©
©

6820 Superior Avenue

DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO L1UCSLAIKIO DRAUGAS

Cleveland, Ohio
SKAITYKIT JĄ!

©
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1933

LIETUU AVI- ’ :.

Lapkričio 10, 1933

DIRVA
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
Musų Jaunimo Raštų Skyrius
Chicagos Žinios

CHICAGOS LIETU
Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St.

Tel. Grovehill 2242
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Toliau “A. L.” klausia:
“Juk per 47 metus ‘Vienybė’
savo skaitytoj us ir ‘Vie“Vienybes” Užvaldymo Tikslas Labai Aiškus Į lankė
nybės’ b-vės nariai rėmė ją:
“Amerikos Lietuvis’’ nr. 44, kantą ir kitus, kaip lyginiai iš pirko šėrus, rengė piknikus ir
straipsnyje, “Delko ‘Vienybės’ gilios senovės, Vytauto laikų, tt., ir negalėjo jos išlaikyti, o.
Bendrovė Subankrutino ?” taip taip ir iš netolimos praeities. čia šmakšt, atsiranda kokie tai
skaudžiai uždavė Grigaičiui ir Ir juos gerbia tik todėl kad jie ’darbininkai’, paima ir leidžia
Strumskiui kad vargu jie ras buvo 100 procentiniai tautinin laikrašti išnaujo. . . .
’’Jei tie ‘darbininkai’ taip
kokį nors būdą išteisinti savo kai, Lietuvos idealistai. ”
turtingi
buvo, kodėl jie negel
Ką
“
A.
L.
”
čia
pasakė
apie
“gudrybes”. Be kitko “A. L.”
bėjo
‘
Vienybės
’ pirm jos bantai
negali
būti
skirtingos
nuo

sako:
kruto paskelbimo? O gal tik
monės
pas
tą
kuris
yra
Lietu

“Mums atrodo kad X. Strumtodėl kad senieji darbininkai,
skio pajuokimas ‘100 procenti vis. Faktai yra kad Lietuvos
bedirbdami
per 47 metus, bedė
atgimimas
yra
ne
kas
daugiau
nių tautininkų’ ‘Vienybės’ ben
drovės visai ne vietoje, neatlai kaip tautininkų ir 100 procen dami savo šėrus ir energiją, už
ko kritikos.’ Taipgi pasiryži tinių Lietuvių sunkaus darbo ėjus depresijai pailso, o nauji
mas leisti ‘Vienybę” bankrutan produktas.
‘darbininkai’, matydami progą,
kad tuo skolas panaikinus irgi
pasinaudojo?”
Kaip
iš
seniau
žinoma,
po

negarbingas, judiškas darbas”.
nas Strumskis buvo ir yra toks
Aišku kad ponas Strumskis
Toliau sako:
Lietuvis pas kurį nei tautiškos turėjo norų kad “Vienybė”
“Gi smerkimas ‘100 procenti nuovokos nei Lietuvybės meilės bankrutytų. Jisai sako “Vie
nių tautininkų’ yra niekas ki nesimato. Jis per kelioliką me nybė” turėjo tiek ir tiek skolų,
tas kaip tik išniekinimas savo tų socialistams pataikauja, o o jis būdamas vienas iš direk
tautos. Juk šimtai sykių yra tie musų socialistėliai yra ne torių apie skolas labai gerai ži
geriau būti tikru tautininku kas kitas kaip nublukę elemen nojo. Tai ko jis taip skverbė
idealistu negu nublukusiu! Juk tai, pas kuriuos nei skonio, nei si į bendrovės pirmininkus? Ar
ir šiandien Lietuvių tauta pa spalvos nesimato, tik dolariai norėdamas gaut ‘graboriaus’ ti
gerbia Dr. Joną Basanavičių, jiems vaidinasi.
Gyvena jie tulą? Prie to, juk tai yra ab
Lietuvos istoriką Simaną Dau be jokio idealo.
surdas sakyti kad “darbininkai”, išleidžia “Vienybę”.
Taipgi pono Strumskio užmetinėjimai
tautininkams pa
PER HAMBURGĄ
sirodė labai silpni ir su ta pa
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
saka jis pats save pasistatė ant
togiai keliauti bi kuriuo me’ų sezonu.
J ABI PUSI. NEW YORKAS 017Q 50
juoko. Jis pasirodė kad jis yra
KAUNAS, TREČIA KLASE OHO.
tikras socialistų “kūmas,”.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke“Vienybė” ėjo kol ji pateko
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietini agentą arba
į tokias rankas kuriose ji da
bar yra. Ją subankrutino tie
žmonės kurie ją paskutiniais
839 Union Trust Bldg. Cleveland
_
laikais valdė, redagavo.
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KONCERTAI IR KENO JIE?

UŽDARYTŲ BANKŲ
DEPOZJTORIAI
GAUS PINIGŲ

AMERIKOS LIET. SĄJUNGOS
SUSIRINKIMAI
Lapkričo 12 d. įvyks susirin
Skaitant “N. G.” skiltyse nr. Jis leidžia žurnalą “Margutį”,
kimas Roselande.
44, viename straipsnyje (“Kas. leidžia dienžodį ir savaitinį per
Lapk. 13 d. — Northsaidėj.
Girdėt Chicagoje”), labai vie-| radio, tat jo neverta maišyti į 'Kaip visiems yra žinoma.
Lapk. 15 — Marquette Park.
toje pasakyta apie koncertų tą kategoriją. Tegul kiekvie Chicagoje užsidarė labai daug
Lapk. 18 — Brighton Park.
rengimą ir keno naudai jų pel-1 nas artistas taip dirba kaip bankų ir tie bankai negali iš
Lapk. 23 — Westsaidej.
nas eina. Tarp kitko rašo:
Vanagaitis, tuomet nei vienam mokėti depozitoriams sudėtų
Gavusieji pakvietimus prašo
“....Koncertuoja ne tiek or- i iš jų nereikės rengti savo nau pinigų, kadangi tie pinigai yra mi atsilankyti į susirinkimus.
Taipgi pasikvieskite savo gerus
ganizacijos kiek privatiški žmo dai koncertus.... Chicagietis. investuoti.
nės. Ir del tų privatinių kon
Federalė valdžia dabar suma- draugus ir pažystamus į susi
certų bei kitų rengiamų, labai
I nė tokiems bankams ant invest- ( rinkimą. Vieta \ ir laikas bus
paskolinti $300,000,000.1 pranešta laiškais.
nukenčia organizacinis veiki
SAKO TYRINĖS RAU mentų
Buvus A. L. L. S. 4-ta kuo
Iš to sumos didelė dalis teks
mas. Tik pamislykite: koncer
tai Babravičiaus, Vanagaičio
DONŲJŲ VEIKIMĄ Chicagos užsidariusiems ban pa, Melrose Parke, dabar A. L.
kams. Valdžia mano išmokėti S. kuopa, trumpoje ateityje tu
(Vanagaitis dar nei vieno kon
certo savo naudai nereigė.—
Chicagoje Amerikos spauda tokius depozitus kurie norūs rės savo susirinkimą. Todėl
Red.), Dundulienės, Budriko ir plačiai rašo kad Žydų, Lenkų, gauti pinigus, atskaitant po 4 Melrose Parkiečiai gavę prane
visos eilės kitų....”
Lietuvių ir kiti laikraščiai veda nuošimčius. Jeigu tas planas šimą nepamirškite atsilankyti
Gal. but perdaug tų privati komunistinę agitaciją, kartu bus pilnai įvykdytas tai bus į į susirinkimą ir atsiveskite
nių koncertų yra, bet nėra ko smerkia Prezidento Roosevelto naudą ir Lietuviams, nes ir iu naujų narių.
Reikalui esant kas liečia Am.
sielotis. Jie pamažu išnyks. Vi NBA planą ir kelia kitokias ne labai daug bankai laiko uždary
Lietuvių Sąjungą, prašom krei
tų pinigų.
suomenė remia laikraščių bei j sąmones šalyje.
ptis sekančiu antrašu:
organizacijų parengimus. Bet i Kai kurie pašto viršininkai
2437 West 69th St.
PLIENO darbai Chicagoj kol
atsiranda laikraščių kurie “iš sako kad tokius laikraščius rei
Chicago, Ill.
kas
nepagerėjo.
rinktiems” artistams rengia ir ktų sutabdyti, neleisti per paš
AUKSO
vertė
pakilo
iki
$32
iš to sau biznelį daro.
tą. Prie to, nurodoma kad
O kad privatinai asmenys sa kominternas (iš Maskvos) pa ir 84c uncijai.
NAUJAS AERODROMAS.
VALDŽIA perka už 15 mili
vo naudai rengia koncertus tai skyrė $750,000 komunistiniams
Pastaromis dienomis Chica
nepadorus dalykas, anot ‘Papi laikraščiams palaikyti Ameri jonų dolarių jautienos ateinan goje kilo sumanymas pastatyti
liečio’. Bet šiais metais dar koje. Ar nuostabu todėl kad čiai žiemai bedarbiams.
naują aerodromą pačiame viValdžios bankuose depozitai
tiek daug panašių koncertų ne komunistų spauda gyvuoja šiais
durmiestyje, nuo 26-tos iki 39pakilo net $278,000,000 suma.
buvo Chicagoje. Pernai, tiesa, depresijos laikais?
tos gatvių ir Indiana avė:
Pereitą mėnesį parduota 129,jų buvo nemažai. Pervėlai Pa
Labai negerai kad tuose ap
Pasirodo kad Chicagoj būti
000 automobilių. Pernai metą
pilietis prabilo tuo klausimu.
rašymuose maišoma ir Lietuvių
nai reikia turėti vidurmiestyje
Papilietis del Vanagaičio lai vardas ir kartu pasakoma kad tą patį mėnesį buvo parduota aerodromas, kur butų visiems
Tas
nesisieloja.
Vanagaitis nėra “Vilnis” yra komunistų laikraš tik 63,795 automobiliai.
paranku. Orinių pasažierių at
sau daręs biznio iš parengimų. į tis. Paikas dalykas yra many reiškia kad žmonėse randasi siranda labai daug ir ateityje
ti kad Lietuviai ką gero pada daugiau pinigų.
jų bus dar. daugiau, todėl rei
kia prie to biznio rengtis.
kiais “gudrumais” jie tą pada rys savo komunizmu, bet durGAVO ŪKĘ DOVANŲ
rė su laiku paaiškės.
navoja ir gana.
Ren.
Lapkričio 5 d. Pasaulines Pa
NORTH SIDE
rodos lankytoji] skaičius pasie
Lapkričio
11 d. Lietuvių Pi
kė 22,000,000. Tos skaitlinės
pažymėjimui, asmeniui kuris liečių Demokratų Klubas ren
pasitaikė būti tos skaitlinės da- gia didelį vakarą Northwest
pildytojas, duota dovana ūke. Hali, 2401-05 W. North Ave.
Ją gavo ūkininkas iš Floydada,
Texas. Ta ūkė yra 40 akrų ir Pradžia 7 vai. vakare. Vaka
ras bus labai linksmas, gera
randasi Michigan valstijoje.
muzika, užkandžiai ir tt.
šiame klube daug darbuojasi
CERMAKO TURTAS
Šiose dienose galutinai pa p. Nausėda, Northsaidės biz
skelbta kad pereitą rudenį nu nierius, ir keli kiti biznieriai ir
šautas Chicagoje miesto mayo- šiaip veikėjai.
Rep.
ras Cermak paliko įvairaus tur
to už $501,500.
PIRMAS SNIEGAS
ŽMONĖS KENČIANTI NUO
Antradienį, Lapk. 7 d., Chi
cagoj snigo ištisas keturias va
landas. Tai pirmas šio rudens
KOKIOS JOS NEBŪTŲ. RAS sniegas pas mus.
GREITĄ
PASAULINĖ PARODA LABAI
PAGALBĄ
PELNINGA
naudojant ant odos
Mažiau negu penkių mėnesių
pragarsėj usį
PURTĖS SKIN
bėgyje Chicagos miestui Pasau
OINTMENT
linė Paroda atnešė naudos sukuris buvo naudoja
mas tūkstančių vy virš $400,000,000 pavidale pra
s
rų ir moterų su ge leistų pinigų į Chicagą suvažia
riausiomis
pasekmė vusių žmonių.
mis gydyme odos iš
Skaitlinės paskelbiama pirmu
siveržimų, pučkų ar
pirm to
dėmių ant veido, ne kartu, kuomet dabar paroda
įgyjamų s k a u dūlių, jau baigiasi. Surištas su Paro
iežu-eezemos ir - pletmų. Ši mostis dos rengimu komitetas prane
gydo, švelnina ir graša kad tiek naujų pinigų Paro
gina odą. Didelis jada Chicagai atnešė.
ras
parsiduoda
po
Daug pelno gavo ir gelžke$1.50 su garantavi
mu kad jeigu nebus
liai, automobilių, gazolino ir
gauta tikėtų pasek
kitos industrijos esančios toli
mių, pinigai bus su
nuo
Chicagos, vis ačiū Parodai.
gražinti.
Jums ne
Lapkričio 11 d. Pasaulinėje
reikia
siųsti
nieko
Parodoje rengiama didelės iš‘ kuomet reikalaujate,
| tik savo vardą ir pa' kilmės paminėjimui 15 metų
I vardę ir adresą su
karo paliaubų. Bus daroma d:užsakymu. Už mostį
delės ceremonijos sutraukimui
užmokėsit kuomet ji
daugiau vietinės publikos.
jums į namus.
Paroda baigsis Lapkričio 12
FORTES DRUG C
1608 Milwaukee Ave.
Chicago, Ill. dieną. Jeigu dar bus nuspręs
ta ją atidaryti kitą vasarą tai
VAŽIUOSIT LIETUVON ?— bus atidaryta.
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą
nformacijų ir laivakorčių.
PIENO KOVA CHICAGOJ
Chicagoje prasidėjo pieno
6820 Superior Ave. Cleveland.
kainos kova prieš taip vadina
“DIRVA”
American Tobacco Company sandėlių vaizdas R orlaii io, prie Reidsville, N. C.
ma pieno trustą. Reikia paste
bėti kad prieš pieno trustą ko
voja net miesto taryba, bet ko
va ne lengva ir nežinia kuomi
ji baigsis.
Dabar Chicagoje
pienas turi dvi kainas: 8 cen
Kada labai nervuojatės . . . kada tai ir 10 centų kvortai.
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’usis tabakas

VISUOMET puikiausis apdirbimas

l&SUOMET'luckiespatenkina!

Šimtas milijonu doleriu vertes.
puikaus prinokusio turku ir naminio tabako
sukrauta Lucky Strike išdirbęjų
Šitokiuose puikiuose sandeliuose —
atviruose švelniems pietų vėjams—
milžiniška atsarga parinkto turkų ir
naminio tabako sendinama ir noki
nama. 27 atskiros tabako rūšys,
“derliaus grietinė”—nes tik geriausis

Co»r.. 1933.
The American
Tobacco Cc.

tabakas naudojama pagaminti jūsų
Luckies tain apvalius, taip l ietus,, taip
pilnai prikimštus—liuosus įuo liuosų
galų. Štai kodėl Luckies vist omet tokie
lengvi, tokie švelnūs.

“it's toasted ”
DEL GERKLĖS APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

SUERZINTI
• NERVAI

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE

COMPOUND

i DARIAUS-GIRĖNO
i
PAVEIKSLAI
j
į
t
[

B
0
J

FOTOGRAFAS
W. STANKŪNAS
Turi puikių Dariaus ir
Girėno Paveikslų.
Užsisakykite tuojau.
3315 SO. HALSTED St.
Chicago, Iii.

Lapkričio 10, 1933

D I R V A

SLA. NOMINACIJOS
a
Jau prasideda SLA. Pildomos Tarybos narių nominacijos. Socialistai su savo
sąrašu jau išėjo: jo priešakyje stovi Adv. F. J. Bagočius, kandidatas Į SLA.
prezidentus.
Sandariečiai irgi išėjo su
savo sąrašu: jie priešakyje
stato kitą socialistą — J.
V. Grinių. Jeigu Griniaus
nebūtų, 'aišku, “Sandara”
nerastų geresnio kandidato
kaip Bagočius. Grinių ki
ša užsimerkę ir tikrindami
kad jis “ne socialistas”.
KOKS MUSŲ TAUTI
NINKŲ sąrašas?
Brooklyno srityje tauti
ninkai, pasitarę su kitų ko
lonijų nekuriais tautinin
kų veikėjais, nustatė Lietu
viams sekanti sąrašą:
Prezidentu — J. J. Bačiunas;
Vice-Prez. — B. F. Simokaitis;
Sekretorium — J. A. Ra
ginsimas ;
Iždininku — Adv. J. S.
Lopatto;
Dr. Kvotėju — Dr. J. Sta
nį slovaitis;
Iždo globėjais: J. Januš
kevičius ir J. šlikas.

j tikai varyti. (Žiūrėkit str.
5-me pusi.)
Jeigu, kaip tas “Vienyris metus.
Tik toks skirtumas kad bietis”, priveda, laikraštis
tada “Vienybė” butų likus suėdė namo ineigas (ar pel
tautininkų rankose, o dabar ną), tai iš ko dabar “Vie
pateko Į “demokratų” kon- nybė” pasilaikys neturėda
trolę savo asmeninei poli- ma namo?

Maksim Litvinov
Keliauja Buržujiškai
Sovietų užrubežinių rei
kalų komisaras Litvinov
jau pasiekė Ameriką. Jis
atplaukė pirmoj klesoj, puikiai Įrengtuose kambariuo
se (neužteko paprasto vie
no kambarėlio). Amerikoje irgi apsistodinės pirmos
klesos viešbučiuose.
Visai ne darbininkiškai,
kaip darbininkus mokina, ir
be jokios lygybės, nors jos
kitus verčia prisilaikyti.

o ri a
Istorine Apysaka
(Tęsinys iš pereito num.)

”

JUODO
KARŽYGIO
SŪNŪS

Rašo K. S. Karpius

LIETUVOS UPĖS
Minija upė turi apie 213 kilometrų il
gumo, kurios trečia dalis tenka Klaipėdos
kraštui. Ji teka per Žarėnus, Medingėnus,
Karteną, Jokūbavą, Gargždus ir Klaipėdos
krašte pro Povilus, Priekulę, Kintus įteka
Kuršių užutėkin (Kuršmarėm).
Dubysa upė teka iš Rekyvos ežero pre
Bubius, Lyduvėnus, Betygalą, Ugionis, Airiogalą, Čekiškę ir ties Seredžium įteka į
Nemuną. Tai srauni, duobėta upė, 147
kilometrų ilgumo. Aukšti, status ir akme
nuoti krantai apaugę medžiais; taip pat
pasitaiko gražių pievų, lygumų. Norma
linis upės gilumas 0.8 metro, bet negilesnė
per 3 metrus. Dubysos intakai yra labai
panašus į upokšnius, kurie tik patvinę at
rodo upėmis.
Bartuva upė prasideda netoli Platelių
ežero ir teka maždaug į vasaros vakarus
pro Mosėdį ir Skuodą, toliau ineina į Lat
vijos teritoriją ir įteka į Liepojos ežerą,
kuris susijungęs yra su Baltijos jura. Bar
tuva turi apie 90 kilometrų ilgumo, kurių
maždaug pusė tenka Lietuvai, o kita pusė
Latvijai. Jos tėkmė eina daugiausia lygio
mis, kai kur pelkėtomis vietomis.
Šventoji upė prasideda Mosėdžio apielinkėje. Ji turi apie 42 kilometru ilgumo.
Ji įteka tiesiog į Baltijos jurą. Didesne
savo dalimi Šventoji eina siena tarp Lat
vijos ir Lietuvos.
Senovėje Šventosios žiotyse buvo įtaisvtas uostas, bet šiandien to uosto nei žen
klo ne'iko, tik išlikę kai kurie akmens pri
mena tą uostą. Istorija sako kad tą uos

tą suardęs 1625 metais Švedų karalius Gus
tavas Adolfas, kuris buvęs įprašytas Ry
gos pirklių.
Akmena upė prasideda Grušlaukės
apielinkėj ii1 teka pro Kretingą, Klaipėdą,
įtekėdama į Kuršių užutekį. Klaipėdos
krašte ji vadinama dar Dania arba Danija.
Muša upė prasideda Šakynos apielinkėje ir teka į rytus iki Pasvalio, paskui
pasisuka į šiaurę.- Ji turi apie 150 kilo
metrų ilgumo. Ji palyginti yra plati, nes
kai kur turi iki 127 metrų platumo, taip
pat gili ir turi nemaža verpetų.

įsileisti.
— Kas jus esat ir ko jums reikia? —
Juodas Karžygis ir Sūnūs
klausė Brutenis.
BERŽELIS
— Mes jieško kunigo Brutenio, norim
Rusnės pilyje buvo didelė puota. Ko prieglaudos! — prakalbėjo Alina. — Aš esu
Čia prie mano lango
lei kunigas Brutenis kėlė tokią puotą?
Daugupių valdovo žmona, o čia mano sū
Kas vėjuotą dieną
Šiuo laiku Rusnėje viešėjo Daugupių nūs!
Berželis svyruoklis
valdovas, juodas karžygis, Ardys. Nepa
Ardį tie žodžiai kaip žaibas trenkė.
Pina raudą vieną.
prastas tai buvo svečias, nepaprastos jam Jis gatavas buvo šokti nuo sienos ir bėgti
Pina vis tą pačią,
skelta vaišės. Pirmą kartą Rusnės valdo pas savo žmoną ir sūnų, taip buvo suža
Gūdžią ir graudingą,
vas sulaukė tokio garbingo svečio, apie ku dintas jų atsiradimu.
O ypač ji graudi
ri jau senai žinojo, ypač nuo to laiko kai
— Atidaryk vartus, įleisk juos! — ra
Naktužę
audringą.
Alina ir Ragailė ten buvo užsukusios.
gino Ardys Rusnės valdovą. — Tai mano
Jis tada dejuoja,
Tik Ardys, prie smagumų kokius turė- žmona ir sūnūs sugryžo!
Tartum žmogus šaukia,
‘o turėti vaišinamas kunigo Brutenio, Įga— Ne! — atsakė Brutenis: — Palauk,
Tarsi gyva rauda
m širdgėlos, nes pribuvęs į Rusnę patyrė persitikrinsimi. Gal su jais priešai atėjo ir
Iš krutinės plaukia.
"td prieš keliolika metų ten buvo užkly- nori įsigauti į pilį.
Ir tada man liūdna
’us jo mylima žmona, Alina, apie kuries
Ardys, patyręs kariauninkas, greitai
Kaž ko gailu, ilgu,
ikimą, nuo jos pradingimo iš Mildos šven- susivaldė, nes atsarga reikalavo patirti ko
Ir jaučiu kad siela
inyčios, daugiau nežinojo. Čia pribuvęs pribuvo su jais tas didelis buris vikingų.
Kažin ko prailgo....
satyre kad Alina išvyko jieškoti sunaus, Brutenis patikėjo kad tai Alina, nes ją
Kažin ko prailgo,
kurį pats tėvas laikė žuvusiu; patyrė kad tuoj prisiminė, ir pažino. ;tą didelę mergą
Kaž kas ją vilioja.
Sandariečiai savo sąraše ii čia buvo su nežinoma, didele merga, ko Su ja. Bet kas žino kas daugiau su jais:
Kad ji čia nerimsta
turi Į daktarus kvotėjus tą kią Ardys matė prie Alinos'sukinėjančiąsi ar tikrai tas vaikinas yra jos sūnūs, ar tik
Kai beržas dejuoja....
patį, Dr. J. Stanislovaitj, o Aleksoto kalne tą dieną kai Alina dingo. vikingų pristatytas vyriškis, klastingam
Jonas Morkūnas.
Į iždininkus neužmiršta da Tas viskas sukėlė Ardžiui naujas širdgė- Rusnės paėmimui? Juk daug kartų jie
bartinio, socialisto K. Gu- . lar, nes per -eilę metų laikęs 'ją ir sūnų žu- naudojo visokias klastas prieš Brutonį. ų! Žiūrėk koks puikus! Jei matytum jo ii ir del to kad jie gryžo, kad Daugupių
gio, ir taip sau del visko da- I vaisiais, vėl apie juos išgirdo, bet, vėj turės Alina ir jos palydovė galėjo būti vikmgų 'ėvą, tikrai sakytum kad tėvas o tėvas! — kunigas sulaukė to ką buvo praradęs, ir iš
deda. ir (arba) Adv. J. S. c engti s užmiršti, nes nuo to laiko kai Ali priverstos eiti ir prašyti Rusnės valdovo džiaugsmingai ir apsiašarojus kalbėjo AJi- džiaugsmo kad turi savo namuose tokius
na su ta didele merga iš Rusnės išplaukė, atidaryti joms vartus. Nejaugi tuoj ir pa na į savo seną pažystamą.
Lopatto.
brangius svečius.
i
Bruteniui, kurs Ardį jau matė, šis vai
Daugupių vyrai, kurie Aliną atsiminė,
Sandariečių vadai perei vikingus, niekas nieko apie jas negirdėjo. tikėti kad Alina galėjo surasti savo sūnų
Brutenio žmona, vardu Vosytė, — nes ir su juo gryžo?
kinas, turėjo aiškų panašumą į jo aukštą ėjo, sveikino ją, ir žinodami kad gryžo jų
tame seime rėmė Gugi ir tik
Atsargos delei, kad Alina ir Ragailė svetį, ir jis labai jausmingai sveikino Me jaunas kunigas, taipgi sveikino ir neapsa
del jų išdavikiškumo pra jis jau buvo vedęs, — vaišinga ir linksma
šeimininkė,
dėjo
visas
pastangas
brangų
nepažintų
Ardžio, ir su jomis atėję vikin niną ir vedėsi į pilį. Vartai pradėjo užsi komai džiaugėsi. Visi šaukė: “Valio!” ir
laimėjo Tareila.
svečią
patenkinti
ir
linksminti,
bet
Ardys
gai nepatirtų kad čia randasi tas kurs už daryti.
Rusnės pilį apėmė naujas džiaugsmas ir
Kaip rinkimai neišeis, ir
zis
nelinksmas
buvo.
iii
laisvę
ir
gyvastį
viską
darytų,
Brute

Merunas
staiga
šoko
atgal
į
vartus:
gyvumas kokio ta pilis nebuvo mačius.
sekančiame seime galima ti
nis
patarė
Ardžiui
pasišalinti.
Abudu
—
Vosytė
ir
Brutenis
—
labai
—
Musu
vyrai
tenai!
Reikia
ir
juos
Prie visų kitų, Rusnėje radosi ir mums
kėti sandariečių vadus de
msirupino
del
Daugupių
valdovo
susigrau

—
Jeigu
esi
Daugupių
valdovo
žmona
įleisti!
žinomas Vydūnas iš Eryno pilies, su savo
rantis su socialistais už vie
dino; Vosytė net barė savo vyrą už iškėli- ir nori vėl mano pilyje prieglaudos, paliepk
— Nenorėtume jų nuo savęs skirti, vaikais, kurie jau buvo paaugėję, ir buvo
ni kitų rėmimą.
,T.ą seno užmiršto dalyko, bet Ardžio link tiems vyrams gryžti į laivus ir pasišalinti įleisk juo- kunige, — prašė Alina.
kartu su Daugupėnais atkeliavęs dainius
Tautininkams laikantis smumas buvo jį apleidęs. Jis vėl pergyve nuo kranto, — pranešė jai Brutenis.
— Įleisime, — tarė Brutenis, — kaip Geluonis, kurs, iki dar visi nespėjo apsi
viršuje paduoto tautinio są ni anuos laikus su savo gražia Alina ir
Tą išgirdo su Alina buvę vyrai ir visi tik viskas susitvarkys ir žinosime kas jie ir džiaugti netikėtais svečiais, sudėjo gražią
rašo, parodysime SLA. cen mažu šuneliu ir del jų sielojasi. ....
bėgo į valtis ir sulipę stūmėsi nuo krašto. ko paskui jus atsekė. — Brutenis pirmiau dainą apie Menino ir Alinos pradingimą,
tro ponams kad mes jiems
Kada vakarop jie buvo vieni, Vosytė Liko tik abi moterys, Merynas įr jo vyriau dar norėjo suvesti Meniną ir motiną su apie Ardžio liūdesius; kaip daugelis mer
nepritariame ir kad už jų gražiai išprašė Ardžio išpasakoti viską si padėjėjai, Šarkis, Gužas, Masys ir Stu- Ardžiii ir bendrai aptarti apie jų lydėtojus. gelių norėjo užimti pas jį Alinos vietą, bet
“veteranišką” “pasidarbavi įpie save, ir -kuomet svečias apsakė savo kas.
— Tie vyrai yra mūsiškiai, Danuose jis nieko negalėjo mylėti ir tik savo myli
mą, už suardymą Susivie prietikius su Alina nuo pat savo klaidžio
— Tegul ir jie pasitraukia nuo mano surinkti, ir su mumis gryžo, jie padėjo mosios laukė sugryžtant; apie jauną, narsų
nijimo ir stūmimą jo i so jimo dienų iki tapimo Daugupių valdovu ir žemės! — dar kartą pareiškė Brutenis.
Sūnų, kurs plačiame pasaulyje užaugo, to
mums pabėgti, — paaiškino Alina.
cialistų nasrus mes protes nuėmimo Alinos j savo namus, iš kur ji
Alina ir Merunas tarėsi su savo vy
— Brutenis tačiau to kaip ir negirdė li buvojo, kur jį motina, jieškojo, surado ir
tuojame ir reikalaujame jų lingo, jauna jausminga Vosytė apsiašaro- rais ką daryti: vikingai, kuriems Rusnė jo: jis nepaprastai smagiai kalbėjo, ves grąžino savo vyrui.
išmetimo iš vietų, ypač tuos io. Suprato ji kodėl tas garsus valdovas ir jos valdovas buvo svetimi, nenorėjo sa damas savo naujus svečius per pilies kie
Labai linksmas ir pasitenkinęs, Ardys
ponelius kurie sulaužydami daugiau nevedė žmonos.
vo kunigienės ir jos sunaus vienų paleisti. mą. Bruteniui lyg veržte veržėsi pasaky buvo smagiausias iš visų Rusnėje buvusių
SLA. Įstatus įsiveržė į val
Sekančią dieną vėl puota tęsėsi, nes be Bet Alina įsakė visiems savo vyrams pa- ti, “Einam, ką aš jums parodysiu!”. ...
žmonių. Alina skubėjo klausinėti apie sa
dybą, ir visus tuos kurie nesmagaus Ardžio Rusnėje buvo daug ap s’šalinti, ir pilies gynėjams matant Meni
Ardys daugiau negalėjo slapstytis ir vo namus, apie posūnį Gaiži; apie Lamžidėjo visas pastangas SLA. linkinių kunigų ir paties Ardžio palydovai, nas padavė savo ginklus savo palydovams išbėgo į priešakį pasitikti tuos kuriuos lai ną, kurį tik dabar patyrė praradus, bet ji
įstatus sulaužyti, o sau tik kuriems puota buvo didelis paįvairinimas ir liepė jiems eiti šalin.
kė žuvusiais ir kurie dabar pas jį sugryžo. jo ir negailavo.
riebius atlyginimus grobė gyvenimo.
Bet Merunas ir Alina nerimo be savo
Vos spėjo Brutenis pasakyti kad čia
— Šis yra mano sūnūs, tikėk man, ku
pavidale “kelionių ir sugai
Bet staiga visa pilis pavirto į karo liz nige. Aš jį suradau ir parsivedu! Mes yra Ardys, kaip Alinos akys pagavo prie vyrų, ir jautė kad jie vieni palikti nerim
ščių”.
dą. Nemalonu buvo Bruteniui sujaudinti gryžtam į Daugupius, tik noriu jus aplan jos atbėgantį vyrą, visai netikėtą čia su sta už pilies sienų. Prašė ir Brutenio ir
Ardžio juos.įleisti, nes jie yra savi, iš Da
svečius, tačiau išvengti nebuvo galima. Pa kyti ir pernakvoti! — aiškino Alina.
tikti.
tyrė ir svečiai kunigai kad pilies įgula su
— Alina! tu sugryžai pas mane! — nų pabėgę kaip ir jie.
Brutenis jai tikėjo, ir nebūtų leidęs ją
Vis tik prie to Priėjo
Pagaliau sutarta įsileisti ir juos. Me
šoko prie ginklų, ir jie siūlėsi Rusnės val keliauti nepaviešėjus pas juos, nors Rus šaukė Ardys, puldamas prie jos ir grieb
“Tėvynė” patalpino ilgą dovui su pagalba.
ninas nusiskubino pas vyrus ir įsakė Da
nėje Ardžio nebūtų buvę, bet su juo pri damas į glėbį.
raštą del “Dirvos” pareikš
— Ardy! Tu čia?! O dievai garbin nams su valtimis gryžti į Klaipėdą. Tiems
Iš Kuršmarės pusės plaukė artyn pi buvę vikingai Rusnės valdovą surūpino ir
tų “Vienybės” sustojimo lies keliolika didelių valčių, kurios buvo jis turėjo elgtis atsargiai.
gi! Štai, tėve, yra musų sūnūs! Parve pasišalinus, atvykėlių liko mažesnis buris.
priežasčių. Ypač puola pa pilnos ginkluotų vikingų. Ko jiems reikia,
Meninas su savo pabėgėliais Klaipė džiau tau-jį! — pasakė Alina ir puolėsi Ar Jie visi kalbėjo Lietuviškai, todėl Rusnės
sakymą kad '“Dirvos” re ko jie atplaukia jei ne užpulti?. .. .
valdovas patyrė kad jie nėra priešai. Me
doje gavo Frodo valtis plaukti į Rusnę. džiui ant kaklo, pasinerdama ašarose.
daktorius jau 1929 m. pa— Sunau mano! — sušuko Ardys, nu ninas apsakinėjo tėvui kaip juos surankio
Valtys viena po kitai slinko į kraštą. Valtyse be Lietuvių buvo dar daug. Danų,
tardinėjo “Vienybės” vedė Iš jų šoko ir per vandenį į krantą brido kurie turėjo grąžinti valtis. Tie visi vyrai džiugęs suradęs savo dingusį kūdikį.
jo, kaip su jų pagalba pabėgo, ir perstati
jams atsikratyti namo. Už vyrai, visi ginkluoti, šarvuoti.
— Tėve! Laimingas pas tave sugry- nėjo savo padėjėjus ir draugus — Šarkį ir
sudarė labai didelį vikingų būrį, ir ne vel
tai, sako, “Dirva” pasirodo
kitus — kurie jam ir motinai visame gel
Brutenis, Ardys ir kiti kunigai tėmijo tui Rusnės valdovas bauginosi.
žęs! — džiaugsmingai kalbėjo Merunas.
kaip jai rūpėję SLA. tur iš pilies sienos kas dėsis. ■
Ir
trys
esybės,
apsikabinę
vienas
kitą
bėjo.
Kuomet jau Menino vyrai buvo gana
tas ....
Iš tarpo vyrų priešakiu išėjo dvi mote toli nuo krašto, palengva nusileido pilies į glėbį, džiaugėsi, bučiavosi ir ašarojo. Žiu
Kaip Alina ir Merunas žadėjo, visi su
Bet ar ne daugiau SLA. rys ir prie jų vienas vyras. Tai buvo Ali tiltas, atsidarė vartai, ir Brutenis su savo rėjo Ardys į savo žmoną, kuri po tiek me jais gryžę Lietuviai vikingai buvo Ardžio
nustojo dabar, laukdamas na, Ragailė ir Merunas.
sargyba išėjo tiltu pasitikti Aliną ir tą ku tų buvo jau persikeltus, ir Alina tėmijo sa paimti į Daugupius ir užtikrinti pastoge,
dar keturis metus nuo 1929
— Nuleiskit tiltą, atidaryki! mums rį ji vadino savo sunum.
vo vyro veidą, kurs jau buvo pakitėjęs. . . . kurią iki tolei nežinojo kur gaus.
metų? Tada, atėmęs namą, vartus! — ištolo sušuko Merunas į pilies
Minia — Ardžio palydovai ir visi ki
Visi tapo smagios puotos dalyviais.
— Sveika, kunigiene, laimingai grybutų galėjęs parduoti. O sienos viršuje stovinčius.
žus! — sveikino Brutenis Aliną, kurią iš ti — tą matydami irgi verkė, nes tai buvo Visli džiaugsmų apvainikavimui ir puotos
dabar vistiek “Vienybė”
Nustebo pilies žmonės tą išgirdę nes arti gerai pažino, ir pažino Ragailę. Jis sugryžimas moteries ir jos sunaus iš tik- paįvairinimui, jaunieji vyrai — savi ir
bankrutijo, namas atitenka už griovio supančio pilį, vikingų šarvuose taipgi akis ištempęs žiurėjo į tą su jomis ros pražūties nagai. Vosytė, kuri viską ži- parėjimai — surengė kautynes, kuriomis
Susivienijimui, dar su ne įsirengę, suprantama kalba prašneko at- atėjusį vyriškį.
nojo apie tuos sugryžėlius, rūpinosi juos Genesniuosius prijuokino ir pralinksmino,
mokėtu procentu už ketu- į ėjimai, kurie išrodo užpuolikais, o prašo
Seka: Merunas ir Gaižys.
— Tai mano sūnūs, kunige! Suradau kuogražiausia priimti, vaišinti. Ašarojo ji
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KUR VIENYBE NUVESTA

PER TVORĄ

DAR PRIE “VIENY
Strumskis, per Vasarą Rengęs “Vienybės” Pasi BĖS” SUSTOJIMO
PASIDAIRIUS
ėmimą į Savo Kontrolę, su Viniku ir Vitaičiu,
Sustojus “Vienybei” po to
Kaltina ‘‘Fašistą” už Pareikalavimą Penkinės
kių ilgų metų tarnavimo Ame
ir “Uždarymą” Laikraščio . . .
rikos Lietuviams, sakau, yra
stačiai skaudus smūgis, nes tas
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“Vienybė”, senas žinomas Grigaičiu, Vitaičiu, Viniku. parodo ant kokių silpnų pama
tautinių idėjų laikraštis, Gal Strumskis mano iš tų musų laikraštija stovi. Iš
kaipo bendrovė bankrutijo. jų gauti “nagradą” Susivie tarnavus tiek metų, ir mano
Bet pats laikraštis pradėjo nijimo prezidentystės pavi atminčia daug gero atnešus
Bet prezidentystę Lietuviams, “Vienybė” rodos
eiti išnaujo. Bet kode! tai dale?
dabar “Vienybė” pasidarė Grigaitis jau atidavė Ba- turėjo gyvuoti ir gauti paramą Padainuosiu jums dainelę
“demokratiška”: gieda tą gočiui. Viskas kas liko p. kada jos jai reikėjo sunkiose Apie SLAėlį,
pačią dainelę ką ir Grigai Strumskiui tai su “Vieny gyvavimo dienose. Iki "Vieny Kokie zbitkai tenai dedas
bė” stovėjo gerai ir nebuvo pa
tis ir remia socialistų pri be” remti Bagočių į SLA. vojaus,
Šitą rudenėlį.
ji turėjo draugų ir vi
prezidentus, kitaip prasi sokios rūšies
vatinį biznį.
prietelių, bet už
Tenai verda smalos puodas
“Vienybės” vyriausiu lei kals savo kamarotams.
ėjus krizini ir kada tikra pa
dėju, nors neoficialiai, rei Tokio vėjo pučiamo žmo galbos ranka buvo reikalinga, Didelis, gaurotas,
kia skaityti X. Strumskis, gaus tautininkai Į SLA. visi atsuko nuo laikraščio savo Ant ko smalą žada pilti
buvęs “Vienybės” bendro prezidentus nerems. Sanda- veidą. Gyvenime visados taip Jau ten išrokuota.
vės prezidentas iki jos su- riečiai Strumskiui siūlo tik yra, bet šiame atsitikime turė “Demokratais” jie vadinas,
vice prezidento vietą. Kai jo būti kitaip.
bankrutijimo.
Bet žiūrėk ką daro:
Kada “Vienybė” išnaujo Bagočius užponaus Susivie Amerikos Lietuviai yra labai Į diktatorius SLA.
pradėta leisti, jai į “pagal nijime jis apsieis be Strum- neturtingi savo spauda ir išei Skubiai save varo.
bą” su penkine atėjo ne kas skio ir kitų tokių kurie ne nantieji laikraščiai neturi už Konstituciją gamina
tikrinto gyvenimo — gali už
kitas kaip ■ Bagočius, kuris turi pastovumo.'
Ant; savo kurpalio:
daryti duris bent dieną, taip
prieš keliolika metų bandė
kaip “Vienybė” padarė. Geis Ir kaip greitai ją išsikepsi
tą, laikraštį pasmaugti už-, “Vienybei” išnaujo pra tina butų kad Lietuviai turėtų Turės pilną: galią.
dėjus. eiti, Strumskis-' pa kuodaugiausia savų Įstaigų ir,
vesdamas teisme bylą.
skelbė
“V.” bendrovės'stovį, kad mes tokiu- budu savas pas Vinikaitisi ir ^Vjtaitis
Mes “žinom kad Bagočius
nepersimaihė. Reiškia per- kuris yra'sekantis:
Ir Ždsėlskaistakė
sav,ą galėtume prisiglausti,- vie
nieko toj- žiūrėti iš; svetimų rankų l ir SLAėlio* jau likimą
siiųainė '• “Vienybė”, nusi Pinigų ižde — .
lenkė -cicilikams, ■■ ir;: dabar Darbininkatns algų
aikvoti savo gabumus r svetim •Sau gražiai nusakė. .
nemokėta ■
$600.00 taučių naudai. Lietuviai šioje
jų glostoma.
Dar Gegužis jiems. pagalbą
Ką tas reiškia? Tas pa Už popierą nemokėta 1000.00 šalyje beveik sudaro antrą Lie Noringai > priduoda,'
nota
450.00 tuvą, bet savo įstaigomis ir
rodo keletą įdomių dalykų: Bankui
Neišsiųsta į Lietuvą ,
įvairiais bizniais yra apgailėti Ir žiūrėkim kiek “sugaištis”
Viena, .“Vienybės” preziden žmonių pinigų
. . 500.00 nai neturtingi.
Naudos jam priduoda.
tas Strumskis turėjo būti Kreditoriams ■ skolos 200.00
Aišku suprasti kad mes sa Eina gandas kad “Tėvynė”
“širdyje socialistas”, nes Kasmočiąus “judg
vųjų neremiam, nes mes esam
Eis “Vienybės” mure,
kaip tik gavo paimti laik ment”
-1700.00 pripratę svetimus remti ir teik
O “Vienybei” į. SLA.
raštį Į savo kontrolę tuoj SLA. ■ užvilktų nupš.. 2800.00 ti ' jiems savo naudą.
’
3000.00
Namą vietą skyrę.
atidavė jį cicilikams. Jeigu Taksų
Man rodos kad “Vienybė.”
900.00
Strumskis nebuvo' “socialis Insurance
galėjo gyvuoti nesutrukdomai, Mat, vietas kai pamainysią,
tas širdyje”, tai yra labai Prie to SLA. paskola
bet patys skaitytojai ir biznie
Loska busiant tokia:
25,000.00
silpnos valios vyras ir nu ant namo
riai, kurie ją pirmiau palaikė, Vargštei “Vienybei”
Viso skolų
$36,150,00
linko ten kur vėjas papūtė.
atrado “patogesnę” vietą, kuri
nereiksią
Argi “Vienybės” bendrovės Aišku, laikraštis buvo- nu galėjo užsilaikyti ir be “eks ‘ Nuomą mokėt jokią.
šėrininkai galėjo tikėtis iš skandintas sename lauže, tra” pagalbos.
sigelbėti ir iš skolų išbristi nes kaip matome, visos di Skaitytojai ir rėmėjai turėjo Ji SLAėlių pastogėj
pavesdama jam vadovybę? džiausios išlaidos ir skolos persergėti ją kad nemainytų Sau prieglaudą gavus,
savo “rūbų”, nes tokiu budu Dėkos ponams, ir neliaus
yra tik ant namo: taksai, gali “šaltį” pagauti ir tas yra
jiems
Strumskis • susidėjo ir su nuošimčiai, pati skola.
pavojinga
sveikatai.
Garsiai “vargonavus”.
Vitaičio-Viniko klika, kurie Kada bendrovė bankruti
” be abejo laiku to
irgi yra tautinių idėjų prie jo, • Strumskis ir jo draugai kių“Vienybė
persergėjimų iš niekur ne Neduok Dieve kad taip butų
šai, kurie del dolario par socialistai skelbia kad prie gavo, ir turėjo atsigulti ant Kaip tie pletkai sako,
duos savo ir net kitų įsiti to privedę “fašistai”. Tos mirties patalo.
Ba tada mus SLAėliui
kinimus. Strumskis tą ži skolos nepasidarė per' nak Jau senai galima buvo nužiū Butų galas tako....
nojo. Bet jani tokie kama- tį, galėjo matyti jas augant rėti kad “Vienybės” bendrovės
rotai arčiau prie širdies ir ir Strumskis ir kiti jo ka- nekurie galvos su tautininkais Kokie cudai tenai dedas
jis pavedė “Vienybei” skel marotai “Vienybės” ben nesutiko ir tikėjo kad “divor- Niekas nežinosim,
bti jų keistas idėjas,, vietoj drovėje. Bet kaip jis pats sas” bus jos išganymu, bet pa Tik ukazus kokius' išleis
Pildyti turėsim.
kad skaudžiai apsiriko.
rimtų, tautinių.
taip ir visi kiti kurie “Vie sirodo
Supa Garba.
Neilgai
sugyveno
su
savo
drau

Strumskis žinojo “Vieny nybę” “aprauda” pasirodo
gais
Vitaičiu
ir
kitais,
nes
tie
bės” seną nusistatymą, ži labai mažos-išminties žmo
nojo kad tautininkams rei geliai jeigu visą viltį sudė vyrai yra papratę “mylėti” ir
kas ir atsitiko su “Vie
Vis yra geresnis
kia laikraščio platinti ir jo bendrovės išgelbėjimui į pamesti,
nybe”.
palaikyti Lietuvybę Ameri jauną vyruką, tik ką atvy Per tokius ilgus metus gyva Jonas su Baltrum sėdi
koje, bet kaip tik laikraštį kusį iš Lietuvos, pavesdami vimo, “Vienybė” buvo prasika- vienoj užeigoj ant Superijos
paėmė, tuoj atidavė jį išga jam laikraštį redaguoti “de sus sau vagą ir galėjo gerai ir kalbasi. Išgėrę po kele
moms savo privatinei poli mokratiškoje dvasioje”.... gyventi, ir jeigu butų toliau ta tą stikliukų, Jonas sako:
tikai varyti.
Stebuklų šią . gadynę ne pačia vaga ėjus ir savo darbą — Kaip tu manai, Bal
Nejaugi Strumskis prie pasitaiko : $36,000 skolos varius, to be abejo nebūtų at trau, ar yra kas pasaulyje
“Vienybės” sukinėjosi per nušluoti plunksna nepaty sitikę. Kiti laikraščiai irgi to geresnio už stikliuką šilto
eilę metų tam kad ją pa rusio ekonominio gyvenimo kiu pat budu žuvo, kaip tik pa sios ?
metė savo vagą, ir tas turėjo
smaugti kaipo tautišką laik poeto nebuvo galima.
— Yra!
raštį ir padaryti socialistiš- Strumskiui, vietoj to, rei būti lekcija del visų.
— O kas?
Amerikos Lietuviai turėtų
ką “demokratišką”?
kėjo griebtis atsikratyti to
— Ogi visas butelis!
Ką Strumskis su “Vieny seno laužo, atiduoti jį Su daugiau rūpintis savo spauda
ir tokiems dalykams užbėgti
be” atsieks? Iš socialistų sivienijimui, o laikraštį lei už akių, kad daugiau panašių
pagalbos tikrai negaus, nes sti su tais žmonėmis kurie atsitikimų
Bevardis tarnas
neatsikartotų. Yra
jie turi spaudą?' Jis tik pa iki šiol “Vienybės” norėjo ir būdas pagalbos, ir vienas iš tų Ponas pasamdęs naują
sitarnaus tarpininku • socia buvo jos nuoširdus draugai. tai remti savo laikraščius kad, tarną užklausė kaip jis va
listams išniekinti “Vienybe” Su naujais “draugais”, ku jie nežūtų. Bet yra dar ir ki dinasi.
ir pagaliau amžinai numa rie kaip-giltinės visada ty tokių šaltinių užlaikymui laik — Ar aš žinau? —atsa
rinti. Socialistams tiek rei kojo “Vienybę” pasmaugti, raščių, ir trumpoje ateityje gal kė tarnas.
kalinga “Vienybė” kiek iš Strumskis netoli eis, JEI musų inteligentija daugiau — Kaip tai nežinai? O
tvirkėliui dora moteriška: GU nesudarys kokių sky- tuomi įdomaus ir susiorgani kaip tave vadino kada tar
jie nuspjaus ant jos, kaip mų su SLA. pinigais “Vie zuos rupinimuisi tais dalykais. navai pas kitą poną?
tik gana atšaldins, nuo jos nybę” leisti, gaunant naują Iš praeities žinome kad ne — Ponas mane vadino
kvailiu, ponia asilu, o pa
senus jos skaitytojus. Ta paskolą iš SLA. iždo ant vien laikraščiai bet ir organi naitės,
kai geros būdavo,
zacijos
pakeisdamos
savo
pa
da gal tik Strumskis apsi senų “Vienybės” mašinų. .. žiūras turėjo nusilpti arba su rakaliu.
žiūrės.
Strumskis jokiu budu ne stoti gyvavus. Dabar galiu sa
Keista kąd jis mano dar surinks tiek skaitytojų kad kyti dar yra tokių organizacijų
gauti šėrininkų “Vienybę” galėtų palaikyti “Vienybę” ir laikraščių kurių laukia tam
toliau leisti. Tie kurie dėjo, jo mėgiama dvasia leidžia si ateitis ir tas pats ko “Vieny
šėrus “Vienybei” leisti visi mą. Reiks .gauti iš kur nors bė” susilaukė.
norėjo jos tautinėms idė pinigų, o politikieriai, kurie Ką dabar turime tai ir turė
joms skleist.' Strumskis nuo nori tuo laikraščiu pasinau kime, neleiskime pražūti, nes
tų idėjų “Vienybę” atplėšė, doti, tikrai iš savo kišenių ir taip .mažai savų įstaigų tu
USE
rime. Aš nepaisau kokios pa
nes nesiskaito su grynais neduos.
kraipos
ir
kokiai
srovei
laik

Radway
’s Pills
tautininkais, bet tariasi, su SLA. nariams todėl reik
(The Vegetable Laxative)
raštis tarnauja, aš noriu• kad
to cleanse the intestinal tract of
“DIRVA” yra pigiausias dar tų ; apsižiūrėti kad vėl keli visi gyvuotų ir kad jų daugiau
impurities caused ■ by constipation.
desėtkai
tūkstančių
S.L.A.
butų. Ir todėl senos “Vieny
Your poison-free blood will give
bo žmogaus pasilinksminimas,
you new “Pep.”
kad kitokiems pasilinksmini pinigų nebūtų numesta į ba bės” sustojimą aš labai apgai; Mild - Reliable
At Your Druggist
Saulės Brolis.
lą.
K. S.1 Karpius, j lestauju.
mams pinigų mėtyt nėra.
į:

į:

" 5 ”

PLEČKAIČIO PLA
NAS REVOLIUCI
JAI LIETUVOJE
(Pabaiga nuo 4-to pusi.)
darbui, Paplauskas pasisavino
ir Lenkijos gilumoje nusipirko
dvarą, kuriame baigęs šnipo
karjerą mano apsigyventi. Pap
lauskas gi kaltina Plečkaitį va
dindamas provokatorium, nemo
kančiu dirbti revoliucinio dar
bo. Sako, kai tik Plečkaitis
pradėjo veikti Lenkai jam da
vė daugybę pinigų padaryti
Lietuvoje
“revoliuciją”.
Tų
pinigų Plečkaitis nepanaudojo
paskirtam reikalui, bet pasisa
vino padėdamas juos vienos mo
ters, savo meilužės, vardu į
banką. Dabar šitie vadai abu
tarnauja Lenkų žvalgyboje. Bet
vis dėlto Plečkaičio autoritetas
Lenkų akyse visai nukrito. Tat
jis, norėdamas atitaisyti savo
vardą, sumanė griebtis pasku
tinės priemonės. Nesenai ■ jis
išdirbo didelį planą, pagal kurį
reiktų' padaryti revoliuciją Lie
tuvoje. Tą 'planą jis nuvežė į
Varšavą ir • įteikė referenturai
Lietuvos reikalams.
Tai esanti’ paskutinė Plečkai
čio korta. Nepavyks . šį planą
pravesti, tuomi Plečkaičio kar
jera ■ tarp Lenkų bus galutinai
baigta.
Gi Paplauskas, ar tai išdavi
kiškos sąžinėsgraužiamas, ar
tai skurdo verčiamas nusistatė
gryžti į Lietuvą. Prancūzų pa
siuntinybei Varšuvoje jis įteikė

ilgą raštą, prašydamas tarpi
ninkauti Lietuvos vyriausybei,
kad sugryžęs Lietuvon nebūtų
skaudžiai teismo nubaustas.
Bet vargu ar kas iš to išeis.
Kad ir kažin kaip Lietuvos vy
riausybė butų mielaširdinga,
del to žmogų kuris tiek nekal
to kraujo savo tautiečių yra
praliejęs, vargu ar galės palik
ti nebaustą.
Taigi, terorų epocha baigėsi.
Tautos išgamos, pardavę save
už Lenkų grašius, šaudę savo
brolius, nori gryžti. Gryžti į
Lietuvą kaip sūnus palaidūnai.
Edm. Dantas.

’’BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greita kelionė j Lietuvą per Švediją.
Laivai išplaukia iš New Yorko
Pier 97, gale W. 57th St.
------ o-----*SS. DROTTNINGHOLM Lapk. 29
*ML. GRlPSHOLM .... Gruodžio 9
*Kaledų Ekskursijos j Lietuvą.

Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
vus ir gerai ventiliuoti kambariai.
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
tai ir šokiai. Keliaujant ’’Baltuoju
Švedų Laivynu” kelionė buna perirumpa.
PRAŠYMAS
------ o----- Visas Amerikos Lietuvių laik
Kreipkit j vietinį agentą, arba:

raščių redakcijas prašau atsių Swedish American Line
sti savo, laikraščių po kelis ar 21 State Street. New York, N. Y.
bent po porą numerių, nes prieš
metų pabaigą ruošiu palygini
3 CENTAI
mą apie Lietuvos ir Amerikos
Rašydami “Dirvos” Redak
Lietuvių periodinę spaudą.
cijai arba Administracijai
Adresuoti: J. G.-Dainoras
kokius
paklausimus visada
4 p. pulkas, 6 k.
įdėkite 3c pašto ženklelį.
Panevėžys,
Lithuania.

DABAR YRA PATS LAIKAS SIUSTI
PINIGUS DOVANOMS GIMINĖMS
Jūsų Senoje Tėvynėje
~J >ASINAŪDOKIT proga, pasiųsti dovanų
arba

pragyvenimui

reikalingų

pinigų

savo giminėms ir draugams gyvenantiems

jūsų senoje tėvynėje, Austrijoje, Vengrijo
je, Lietuvoje. Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje

ir Lietuvoje.

Pinigai siunčiami dabar pasieks reikalingą
vietą kaip tik laiku šventėms.
P

Mes siunčiame pinigus . i visas
greitai ir ' saugiai, - paštu,
kabeliu ir radio

5- - šalis

*

Q
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Cleveland Crust

M:

Bankiniai Skyriai Per Visą Didįjį Clevelandą
Narys Federal Reserve System

* 1934 Lempų Stilių Paroda *

Namų
Apšvietimo
Paroda
PAMATYKIT 1934 Metų Lempų Stilių
Parodą.

Matykit Įdomų Regėjimo-Garso

Demonstravimą.

Matykit grafišką Rai-

džių-Šviesos Kabineto bandymą. Matykit
I ■
Šviesos-Metrv tiesiog mieruojantį šviesą.

Matykit pusės šimtmečio progresą namų
apšvietimo.

Matykit daugybę nuostabių

dalykų Cleveland© pirmoje . . .

Namų Apšvietimo Parodoje
Electrical League Auditorium
Įžanga dykai ▼ Atdara šiokiadieniais 9 iki 5 ▼ Nieko Nėra Pardavimui
Builders Exchange Building

★

18tas Aukštas * Prospect arti Ontario

1934 Lempu Stilių Paroda

*

6
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DIRVA,

dvaru, bet dvaro ponui pra- mečiams. Dvaro rūmų gl-iu- kės sutraukia nemažą va- žiu gamtos, sustiprina sveiNemačiusiam, patartina
sikaltus, caras jį ištrėmė vešiai ir šiandien tebežymu, sarotojų iš Kauno ir kitų katą grynu oru, ir pasiper- Dusetų apielinkes aplankySibiran, dvarą išdalino ku- ‘ Gražios Dusetų apielin- vietų, kurie pasigerėja gro- ka pigaus maisto.
ti.
Jonas Šutas.
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Graži Lietuvos dalis, prie teka požeminiu žemės sluoilgo Sartų Ežero kranto gsniu po bažnyčia ir čia ne
toli šventoriaus vanduo iš
Retai teužtinkamas kam siveržia laukan. Esą gali
pelis savo gražiom apielin- ma tikėti kad laikui bėgant
kėm, kalnuotais laukais, di gali būti išplautas požemi
deliais slėniais, mažais eže nis žemės sluogsnis, gali įrais, ošiančiais šilais ir ki dubti žemės paviršius, sy
tomis gamtos gražybėmis kiu ir bažnyčia. Bet iki šiol
kaip Dusetos.
bažnyčia dar stovi nenu
Prieš pasaulini karą, Du ėjus į žemes. Bažnyčia iš
setos buvo neva centras liko ir pasaulinio karo ne
šiaurinės Lietuvos. Į Du paliesta ir savo aukštom
setas sueina septyni vieške boniom apmato visą parapi
liai, būtent: nuo Obelių, An ja.
tazavės, Avilių, Degučių#}, Dusetos pasaulinio karo
Antalieptės, Užpalių ir Jū laiku matė daug Rusų ir
žintų, taigi' nors Dusetos Vokiečių armijos; Rusų ar
yra nedidelis miestelis, apie mija atsitraukdama į Daug
1400 gyventojų, bet nuo se pilį paliko pėdsakus aplink
nai yra įprasta trečiadie Dusetas keletą duobių gra
niais dideli turgai ir jomar- natų išmuštų, ir keletą au
kai vasarą per Šv. Trejybę, kų gyvastimis, bet mieste
Šv. Petrą; žiemą Grabny lis ir bažnyčia liko nepalie
čių ir Blovieščių dienomis. sti, tik artilerija gabenda
Grabnyčių jomarkas pasi ma armotas įlaužė tiltą per
žymi tuo kad apielinkės Šventąją. Vokiečiai atėję
ūkininkai surengia arklių tiltą greit pataisė, bet Lie
lenktynes Dusetose ant Sar tuvai susitvarkius, 1928 m.
tų ežero, gi Dusetiškiai, ku apskrities valdybos rupes
ris tik turi bėrį ar žirniuką niu, vieton medinio pasta
žemaituką ar jardeną, muš- tyta gelžbetoninis tiltas.
trina lenktynėse kad pa Kovojant su bolševikais,
ėmus prizą-rekordą.
Dusetos buvo apskrities
Dusetų miestelis tęsiasi miestu, nes visos apskrities
palei Sartų ežero krantą įstaigos buvo Dusetose. Tik
prasisedant nuo Šventosios 1920 metais tapo perkelta
upės intakes, kur Šventoji apskrities įstaigos į Zara
įsilieja į Sartų ežero gel sus.
mes.
Prieš karą Dusetos buvo
Gal vienintelis įdomiau valsčiaus miestelis, buvo
sias ežeras Lietuvoje bus šis valsčiaus valdyba, taikos
Sartų ežeras, kurs neturė teismas, policijos stovykla,
damas vieno kilometro pla paštas, pradžios mokykla,
tumo, turi trylika kilomet vartotojų bendrovė, keletas
rų ilgumo, su keturiom di traktierių ir Žydų krautu
delėm šakom-įlankom. Di vių. Miestelio išvaizda bu
džiąją dalį ežero turi apsu vo gana prasta, pavasarį bei
pus Duseto žalioji giria ir rudenį su ilgais batais per
Gipėnų gerbeniuotas ši Dusetas neperbrisdavai, tik
las, be to ežeras gausingas važiuotas su arkliu šiaipžuvimis ir paukščiais, ką taip išsivalodavai. Bet da
geram medžiotojui, sume bar savivaldybės rupesniu
džioti pustuzinį ančiukų miestelis išgrystas, šaligat
trunka tik valandą laiko. viai išcementuoti ir mede
Dusetų giria okupantų liais apsodyti, kas pakeičia
Vokiečių buvo didžiai nute- miestelio išvaizdą.
riota: iškirto ir išplukdė 1932 metais Dusetų Šau
didžiuosius medžius, ką pa lių buris pastatė viduryje
liudytų Šventoji, kuri savo miestelio gražų paminklą
srauniu vandeniu nunešė į žuvusiems už Lietuvos ne
Vokiečių vaterlandą. Bet priklausomybę.
girios atželia, jaunasis mišT [Dusetose dabar yra tokas žada Lietuvai ateitį.
kiįgį įstaigos: paštas, saviMiestelis gana senas
vafflybė, policija, teismas,
Dusetas puošia aukšta, smulkaus kredito bankas,
raudona mūrinė katalikų pieninė, vaistinė, vartotojų
bažnyčia ir dar aukštesnė bendrovė ir dvi mokyklos;
balta varpinyčia, kurioj už4 antroji naujai pastatyta su
gaudę garsus varpai žavi aukštesniu skyrium ir že
parapijomis. Dusetos rei mės ūkio klase. Naujai pa
kia priskaityti prie seniau statytas garinis malūnas su
sių Lietuvos miestelių. Ap dinamo, kuris tiekia elektrą
rašymui miestelio kilmės visam miesteliui. ■:
Krautuvių daug Žydiškų
reikia įsigilinti į senovę.
Dusetų bažnyčia įsteigta ir Lietuviškų. Pati mieste
1520 metais, perstatyta 1774 lio išvaizda atrodo gražiai.
metais. Ši dabartinė baž Vieton išsikėlusių j vien
nyčia pastatyta 1888 m. pa kiemius ūkininkų, išdygo
rapijom! lėšomis, Kun. Rim nauji moderniški namukai.
šai vadovaujant. Bažnyčia Gale miestelio sukdavosi vė
turi garsius vargonus ir di jinis malūnas, aptarnauda
delį šventorių aptvertą mu- mas miestelį miltais. Bet
ru ir apsuptą šimtamečiais 1923 metais malūnas tapo
klevais, kurie plačiais savo perkūno sudegintas. To
lapais vasaros saulėtą die liau nuo miestelio smėlio
ną suteikia žmonėms malo kalnelyje apmūrytos senos
kapinės, apsuptos šimtame
nų pavėsį.
Netoli šventoriaus ver čių beržų, kurie barstydami
žiasi iš žemės žydro vandens pageltusius savo lapus puo
šaltinis ir siaura vaga įte šia ten ilsinčiųsi Dusetiškių
kapus.
ka į Šventąją.
Statant šią murinę Duse Dusetos gelžkelio neturi,
tų bažnyčią, tūlas inžinie susisiekimą su Kaunu pa
rius pranašavęs kad laikui laiko autobusais.
bėgant bažnyčia nusmuk Aplink Dusetas artimiau
sianti į žemės gelmes. Spė si kaimai: Jaskoniškių, Pajama kad minimas šaltinis dusetėlis, Morkūnų, Šlapių
trys kilometrai nuo mieste vienk. ir Didžiadvaris. Se
lio iš Lungelių kaimo kalnų niau ji vadindavo Dusetų

Padekavones Dienos

POKILIS
Koncertas ir Balius
PELNAS ŠIO PARENGIMO SKIRIAMA SUŠELP1MUI MAISTU BIEDNŲ LIETUVIŲ PER KALĖDAS.

RENGIA
•V

_____________
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PADEKAVONES DIENOJE

Ketv. Lapkričio-Nov. 30 d.
Lietuvių Salėj e
t

6835 SUPERIOR AVENUE

CLEVELAND, OHIO

KAS DALYVAUS PROGRAME

EKSTRA!

EKSTRA!

Programas šio Pokilio-Koncerto bus nepaprastas ir štai kodėl: Jame dalyvaus svečiai iš CHICAGOS sekanti:
Lakūnas A. KIELA, Chicagos Lietuvių Aero Klubo pirmininkas — to klubo kuris rengė Dariaus-Girėno pamin

klo fondui aviacijos dieną.

Lakūnas Kiela yra buvęs Lietuvos karo lakūnas, taip kaip ir Darius.

Toliau, dalyvaus P-lė Pajuodytė, “Vakarų žvaigždė”, kuri yra pirmutinė Lietuvaitė šokus iš 2400 pėdų su pa
rašiutu Lietuvių Aviacijos Dienoje.

Ji yra Chicagietė ir labai narsi-smarki Lietuvaitė.

Prie jų, atvyks du žymus Chicagiečiai: Buvęs Lietuvos Kariumenės Kapitonas P. JURGĖLA ir
redaktorius B. F. SIMONS-SIMOKAITIS.

L. Tribūnos

Bet ir tai dar ne viskas iš Chicagos: Su jais atvažiuos keletas Chi

cagos Lietuvaičių artisčių ir artistų išpildymui ųiųzikalio programo.
Iš Youngstown© programe dalyvaus solistė Lietuvaitė Rožė Lukoševičiutė.

BE SVEČIŲ IŠ KITU MIESTŲ, BUS DAR PARINKTI VIETINIAI RADIO ARTISTAI.
' TODĖL TAI MES SAKOME KAD TOKIO DALYKO DAR LIETUVIU SALĖ NEMATĖ, IR

TODĖL PUBLIKA PRAŠOMA ATSILANKYTI Į PROGRAMĄ LAIKU.

KELETAS VIETŲ BUS PO 50c.

BENDRA ĮŽANGA PROGRAMUI

(Vaikams su tėvais atėjusiems, Įžanga Į programą bus 15c.

35*. —

ŠOKIAMS

25c

Virs 15 m. amžiaus, pilna Įžanga)

SVARBI PASTABA
Šią žiema labiau negu pernai, tie musų vientaučiai kurie subiednejo del bedarbes, turės kentėti nedatekhų

žiemai atėjus.

Nedirbdami, jie išbaigė viską ką iki šiol turėjo.

Prie to, dabartiniu laiku įvairios šelpimo

įstaigos veik jau išbaigė savo fondus ir turės apriboti savo pašalpų teikimą.

Mes Lietuviai esam laimin

gi kad musų subiednėjusių viengenčių nuošimtis yra mažesnis už kitų tautų.

Tačiau mes turim vargstan

čių šeimų ir jas reikia gelbėti.

Šį didelį pokilį — koncertą ir balių su visokiais paįvairinimais — rengiame

tikslu sukelti fondą apdovanojimui musų biednųjų maistu Kalėdoms.

Kiekvienai Lietuvių šeimai, be pa

žiūrų skirtumo, bi tik biedna, bus duodama kašė su parinktais maisto dalykais, kaip jau buvo daroma ir
pirmiau.

Todėl visų Lietuvių be. skirtumo prašome tą musų darbą paremti.

Jus kurie dar turite iš ko, į

šį parengimą atsilankę turėsit gerus laikus, o jūsų keli tam tikslui praleisti centai bus didelė pagalba tiems
jūsų pažystamiems ir draugams kurie badą kenčia.
' ’*■

■'
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LIETUVOJE

AMERIKOS IR LIETU
VOS TAUTININKAI

Lietuvai, tame nieko blogo. Ne
galima uždrausti žmogui pames
ti savo pirmesnį paiką įsitiki
nimą ir tapti vėl geru Lietuviu.
Yra ir daugiau tokių Lietuvoje
kurie 1919-20 metais su komu
nistais siautė, bet vėliau jų iš
sižadėjo. Blogesni yra tie ku
rie panaudoja savo vietas ir
savo uždarbį darymui kokio blo
go šaliai ar savo aplinkiniams
žmonėms. Tokių irgi yra, nors
gal jų daugelis niekad nebuvo
komunistais. Tokie yra daug
kenksmingesni, ir butų gerai
kad juos vieną po kito vyriau
sybė pašalintų iš vietų.

PADĖKOS ŽODIS

Toliau, ačiū visiems kas kuo šinskas „smuikavo šokiams. J iš
tik prisidėjo prie vakarienės su žmona ir dukrele Algute vi
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TRAUKINIAI
jie labai sąžiningi.
Prie stalų mandagiai pasitar
6407 Superior Ave.
ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
navo šios darbščios Lietuvai
šitų ypatumų ir mes turėtu
SPECIALIAI
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Sutkiutė, Bortnikiutė, Čepiutė,
Pukeliutė ir dar pora kitų, ku
Informacijų klauskite pas vietinius agentus arba
LIETUVIŲ BANKAS turi keletą namų, ir kurie interesuojatės
B
rių vardų nepamenu. Visoms
galite pasirinkti kokis jums patiks. Kaip šiandien bendrai imant
joms už tai nuoširdus ačiū.
Moterų Ratelio narėms už
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iškeptus vakarienei tortus, ir
1119 EUCLID AVE., CLEVELAND
bar yra patogiausias laikas pirkti namą. Perkantieji turėdami
O. Pečkaitienei už tortą pri
šios įstaigos taupymo knygutę gali panaudoti ją už pilną ver
klauso malonus ačiū.
i
tę. Norėdami platesnių žinių atsišaukite į
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LIETUVIŲ TAUPYMO ĮSTAIGOS
KNYGELĖS
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Pamatykit mus pirm parduodant savo taupymų paskolos įstaigų knygeles. Mes mokame cash arba priimame pilnoj vertej įmokėj imams perkant namus.
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ŠIUOMI PRANEŠU LIETUVIAMS JOG ATIDARIAU
Gražią užeigos vietą ir Valgyklą po vardu
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PENKTADIENIAIS DYKAI ŽUVIS — MUZIKA.
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šeštadieniais griežia orkestras.
ALUS Iš KRANO IR VYNAI
..9010 SUPERIOR AVE.
Užkviečiam ir moteris.
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I NIKODEMAS A. WILKELIS į
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DELLA C. JAKUOS |
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
Lithuanian Funeral Home
i E=
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi!
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligonių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pasirinkimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue
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Liquidating Finance Corp.
750 Prospect Ave.
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THE LITHUANIAN SAVINGS & LOAN ASS’N
6712 Superior Avenue.
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The Columbia Refining Company
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Licensed Funeral Director

Į

Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo modernišką laidotuvių vietą

=

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue
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NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.
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'^iETINIAI kurie neskaito! “DIRVOS”, labai daug nustoja!: nežinot kas pasau
lyje, Lietuvoje, Amerikoje ir Clevelande dedasi — neskaitot puikių raštų kurie
‘Dirvoje” telpa, ir bendrai neinat su projresihgais savo broliais ir seserimis gyzenančius po jūsų langu.
“Dirva” aprašo ir pati atlieka didelius visuomeniškus
.laibus, kaip tai duoda radio programus, ir tt. Kada jus skaitysit “Dirvą”, busit to
yiso rėmėjais. Taigi, nors žiemai, užsirašyki! sau “Dirvą”, užsimokėdami $1.00.
“Dirva” yra rimtas, bepartijinis, 18 metų senumo laikraštis, taigi daug patyręs.

‘‘DIRVA”
6820 Superior Ave.

Atdara vakarais iki 8.
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“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdara vakarais
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Lapkričio 10, 1933

DIRVA

Šiandien, ketvirtadienio The Facts
vakare (Lapk. 9) Lietuvių Chemists have examined the new
for the W. C. T. U. and found
salėje rodoma Dariaus-Gi- brew
it intoxicating in 4 degrees ranging
lėno paveikslai ir kiti pa from “mildly exhilarating” to “stag
veikslai iš Lietuvos. Priim gering drunk.”
Quoting frojn an investigation
kit nevėliau 8 vai. Įžanga made
for the W. C. T. U. by Dr.
35c., vaikams 15c. Rodys Walter R. Meles of the Nutrition
cik ką iš Lietuvos gryžęs J. Laboratory, Boston the statements
define the scale of toxic symptoms
Januškevičius.
as follows:

Managing Editor—Peter Skukas
Typist—Helen Palub

IN MEMORIAM
(This poem is dedicated to Mrs.
Helen Luiza, who died on the 16th
day of October, leaving behind •
her four sons, Anthony, Stanley,
Joseph and Peter.
There is not, 1 am sure, a per
son who did not know her, and

knowing her did not love her.
She patronized all our Lithua
nian undertakings and especially
that of youth, and most of all
she was an example of a real
Mother, that personage which is
rapidly dying out.)

6820 Superior Ave.
Cleveland, 0.
Phone: ENdicott 4186

♦HEALTH*
By Dr. A. J. Kazlauckas.

Besides the symptoms that were
mentioned there are others which
One of these is
one must know.
the coated tongue which may in
dicate constipation or some other
digestive disturbance.
LUIZA
—
Died
Oct.
16,
1933)
(DEDICATED TO MRS. HELEN
Indigestion is most often caused
She left them all in tears
She uttered not a sigh,
by heavy eating or eating some
So needless—yet a need
She whispered not a word,
thing disagreeable to that particular
To conquer the fears
She did not cry
person and digests slowly so that
Of long, weary years
Nor say “Good-Bye”
decay sets in before digestion,
In
Following her holy creed.
In leaving our world.
cases of severe indigestion the body
At two parts of alcohol per 10,tries to empty out the poison by
Farewell to you, dear mother.
prayer upon her lips,
000 parts of blood, a touch of diz
vomiting or by a diarrhea. Here
Farewell
adviser
and
friend,
ziness, fullness and throbbing at the I visioned her spirit’s flight,
help can be given yourself by aid
There is no other
As passing ships
ing the body in its task. Promotion
Sekmadienį Emergency Cli- back of the head and a willingess
.
Kinder,
dearer
or
sweeter
In
darkness
grip
of vomiting by tickling the palate
n c ligoninėje mirė jauna Lie to talk.
Who
can
your
footpaths
trend.
Three parts per 10,000, the ex The bounteous rays of light.
or drinking strong black coffee,
tuvaitė, Evelyn Matulis, 27 m.
pansive feeling that “everything is
Our heroes gained their monuments.■ starch water or mustard water can
I saw her hands extend
amžiaus, nuo 911 E. 140 St.
Warriors their medals, too,
be taken.
Policija suėmė vyrą kuris pa all right,” nothing to worry about; To her mate awaiting there,
But within our hearts
I did comprehend
žymėtas pašalpgaviu jos $2000 sure, I’ll loan you some money,” etc.
Until the indigestion is relieved
Will be a fond remembrance
A beautiful end
gyvasties apdraudoje. Tas vy Four parts per 10,000, trembling
no food should be eaten and if nec
and clumsiness of hands and .limbs;
Of a mother,—that is you.
ras atvežė ją ligonbutį 12:30 v. much and loud talking and laughter; To a romance, started here.
essary small quantities of milk will
naktį. Jos galva buvo permuš glib and flippant remarks and pro
Wait for us in that beautiful isle, suffice and will not be too heavy
She left her spacious gifts —
ta ir policija spėja kad jai bu
for the digestive tract to handle.
A few days,—not many.
anyone should suggest “drunk Sons—A mother’s pride,
vo smogta kuo nors į galvą. tests
Diarrhea often accompanies indi
Then in a little while
enness.”
To slowly drift
Suimtas vyras aiškiną policijai
gestion.
Do not be in too great a
We
’
ll
all
unite
our
smiles
Five parts per 10,000 the subjects
With each life’s rift,
kad jis buvo su ja išvažiavęs inhibition or self-restraint is prachurry to stop this condition, for it
In that joyous eternity.
Whilst she crossed that ‘Great Divide’
rutomobiliu, sulyg jos prašy- tically cut off; he acts on impluses
A. S. is Nature’s way of ridding the bodyj*
o, ir bevažiuojant ji iššokus takes unwarranted liberties,
of poisons that cause the distrubanec.
]
brags
automobilio. Tačiau neišro- of his exploits and his ability to
If it is severe and persists too long,
doi kad ji pati butų galėjus šok- “lick” anyone, but has difficulty
it should be attend by a doctor.
ti ir taip susimušti galvą, nuo lighting a match.
Acute indigestion followed by vomit
By Peter Skukas.
of tear stained eyes.
koi turėjo mirti.
ing and diarrhea is often the result
Well it does seem
the truth,
On the right as wo pass under the
Policija spėja kad ji galėjo thats what I think—Don’t you ?
Cleveland, Nev. 8.—How many of stone-arched bridge we view a mon of food poisoning.
būti sužeista namuose ir pasThe most common sign that every
you who trod wearily back and forth ument reeling high above the knoll
kiau vežama į ligonbutį. Tas
to your line of endeavor have taken and mouldering dust-clad slabs. The one recognizes is headache and it
vyras policijos laikomas ir tar
cognizance of the fact that St. Geor- Great Lonardos, beer barons, sugar should be on the lookout. It is a
domas.
ge’s Church has the most beautiful traders, racketeers par excellant, lie condition which may have so many
Velionė paliko motiną, Ona
HARRY L. DAVIS
lawn along Superior Ave?
here self-exiled from this world by different causes and for a layman
Cleveland’s famous scientist, Dr.
Matulienę, tris seseris ir du
Someday
when
you
are
hanging
the
hands of rival foes who were too difficult to find the source. The
po
rinkimų.
Lapkričio 7 d. rinkimuose
broliu. Ji su savo šeima negy- George Crile, told surgeons that on a strap aboard our lurching tram quick on the draw. Consistsent headache may come from over-strain
Republikonai didumoje pate- veno. Palaidota ketvirtadienį, gland surgery promises new cures
miesto mayoru tapo išrinktas
sen au buvęs mayoras ir vėliau ko į miesto tarybą, todėl Davis Lapk. 9 d. Kalvarijos kapinėse, for many dreaded diseases, part ways peer over the neatly trimmed with American ideals and modes and constipation, from inflammation
the ears, nose or throat, or from
C o valstijos gubernatorius, neturės bėdos su jais, kaip tu iš naujos Lietuvių parapijos. icularly those affecting “the body’s hedges and view that Babylonian the bigger the racketeer the larger, of
sight. Trellises covered with green the more lofty, the more pretentious the so called sinuses, which are lo
Harry L. Davis. Balsavimuose rėjo Miller, nes jam trukdydavo
storm
center
”
—
the
adrenal
gland.
Laidotuvėse pasitarnavo graWe slip on.... cated in the region of the nose.
d: yvavo virš 280,000 žmonių, Republikonai prayedime viso borė Adelė Jakubauskienė.
Nervous system of this gland lies foliage resemble greatly the hang the monument.
ing
garden
of
Spain,
bushes
here
shadows
fade
and
melt away....we All these and many other conditions
ir Davis laimėjo 14,352 balsų kių sumanymų.
on the kidney, Dr. Crile described
and
there
tincture
the
smooth-shaven
stop....and
particularly
of late.... like meningitis, encepliolitis (sleep
d -'urna.
Davis gavo 147,515
MIRĖ. Lapkričio 5 d. Mies as “occuping the driver’s seat in grass in beautiufl clots arrayed with we lower the remains of our de ing sickness).
bf su; Miller — 133,163.
šiais balsavimais Ohio vals to < ligoninėje mirė Jonas Jats- the life and strife of civilized man.”
The most comon cause in middle
Niekad dar tiek nedalyvavo tijoje atmesta prohibicija ir pa kas, 6 m. amžiaus, sūnūs Petro He blamed the adrenal as the imp the colors of the spectrum. We parted Lithuanians.... a few tear- aged people is high blood pressure
seek
beauty
elsewhere
when
we
have
dimmed
eyes....a
sob....
a
burst
Clevelando rinkimuose.
naikinta federate prohibicija.
ir Barboros Jatskų, nuo 942 of the body, exciting other glands, it in our midst. Truly, an ocean of affection. .. .it is over.... per and kidney disease and brain tumois
Be Ohio, dar dvi kitos valsti Alhambra avė. Palaidotas Kal particularly the thyroid in the neck, of loveliness.
Lietuvių gyvenamuose wavhaps never to be trodden over nor may cause a headache. When it is
dvėsė visur laimėjo Miller, nors jos balsavo ta pačią dieną už varijos kapinėse Lapk. 6 d. Pa to over activity which either causes
--------- o---------ever so much as a paving brick to impossible for you to discover the
tuberculosis,
diabetes,
heart
ailments
ne vienu Lietuvių balsais, bet prohibicijos atmetimą ir pasi sitarnavo laidotuvėse Adelė Ja
The
clump
and
clatter
of
clay
mark
the spot.... Why?.!.. Oh, cause you should consult a physician,
and nervous disorders, or is associat
Lietuviai Republikonai, kurie darė reikalingas skaičius — 36 kubauskienė.
At the time of the headache you
Calvary
feet
are
heard
no
more
at
sweet
justice, where art thou?....
ed with them,
rėmė Davis jaučiasi patenkinti valstijos — prohibicijos užbai
Cemetary.
Only the soft purr of or will the Lord recognize his own? may be able to secure relief by rest
He
also
reported
success
in
cur

gimui. Dabar visa šalis skai
rii kimų pasekme.
ing in bed or by hot or cold applica
PADĖKA, šiuomi dėkojame
hearses and Inotor cars distrub the
--------- b—------Davis bus mayoru per du tosi “šlapia” ir prohibicijos jau visiems musų giminėms ir drau ing tuberculois of the lungs when maddening silence carrying the im
One word description of Walter tions to the head such as hot water
associated
with
over
activity
of
the
m tu ir užims vietą už savaitės nėra.
gams dalyvavusiems laidotuvė thyroid, by gland surgery on the parted dust of our dear Lithuanian Krause, eminent K. of L. president bags or an ice pack. In any event
do not be misled by the widely
se musu sunaus Juozo.
thyroid. Operations on 87 patients, friends into eternity. Bereaved fam —mannish.
advertised headache remedies! they
Juozas buvo 19 m. amžiaus, he said, served in nearly 75 per cent Hies follow as the night does the
---------- o---------gabus vaikinas, turėjo gerą of the cases as a successful treat day.
How history piles up for those usually contain harmful drugs and
The most
Father Time cuts the fine thread born thirty years too late. For in are dangerous to use.
larbą, bet Spalių 28 d. važi uo- ment of the disease.
sensible thing to do is to eliminate
dangles
precariously
1 "t jam motorcikliu ant jo
which
offtimes
stance:
NRA;
AAA;
DIC;
CRA;
Taming the thyroid also worked
the cause, whenever the headache
užlėkė vogtu automobiliu važia cures in diabetes when its running between the two worlds much as CCC; TVA; PWA; and CMHA.
is chronic and persists for a long
--------- o---------vę du vyrukai ir mirtinai su mate was was an over active thyroid a shriek cuts the darkness like a
PASIŽYMĖKIT LAPKRIČIO 30 D. NAUDINGAM SU
Ever
pass
along that slinky time.
žeidė. Jis mirė ligoninėje an he said. He is working, he announced knife. All of a sudden a springVARTOJIMUI “DIRVOS” IŠKILMINGAM VAKARE.
trą dieną. Palaidotas Ląpkr. on experiments in curing this dis- like twitch of the muscles as though stretch on Lake Side, the Wayfarers’
2 d., pasitarnaujant graboriui ease by disconnecting the adrenal something released and a flutter Lodge ? Then do so. There men—
Coming Attractions
°adėkavonės Dieną, ketvirta ka švente, Padėkavonės Diena) N. ^Vilkeliui. Likome nusiminę and thus slowing down the thy of eyelids and it is over.
living wraiths—hoddle together, a
Iš Youngstowno programų tu- tėvai ir vienas brolis, Povilas. roid. He reported success in three
dienį, Lapkričio 30, Clevelande
Scudding over the jogged horizon puff and a whiff and over they
laikysis nepaprastų svečių, ku- rėsim gražią jauną, švelniabalsę
go. ..
crinckled
grizzely
lends a touch of enchantment to the would
Julė ir Jonas žiburiai. cases.
rie dalyvaus “Dirvos” progra Lietuvaitę, Rožę Lukoševičiutę.
There yonder lies in a faces. . . . iron-clamped secrets in
The attack on the thyroid, he said, writer.
Prie to bus visa eilė gabiau- Iš VYČIU 25 KP. VAKARO brought “dramatic response” in pa strangely barren and unmolested spot their hearts. How lucky we are....
me Lietuvių salėje.
Tie svečiai bus Chicagiečia': ' šių vietinių jaunų artistų.
Lapk. 5 d. Liet. Vyčių 25-tos tients with cases of abnormal joints the remains of some poor mother, they. . . . they will get along. Amt
šio parengimo pelnas skiria- kuopos rudeninis parengimas arid suffering also from an over yes the slab, weather-beaten, rain erica! sweet land of liberty (for
This Festival is being arranged
piečiai žinomas Amerikoje Ka
by
the Dirva Publishers in behalf
'
nias
sušelpimui
biednu
Lietuvių
gangsters,
racketeers,
politicians
washed
bears
that
inscription
in
pitonas P. Jurgėla, “Liaudies
labai gerai pasisekė. Visi ak worked thyroid. Reported improve
_ Si_ šeimų maistu per Kalėdas. Ta1- toriai labai artistiškai atliko ment “within 48 or 72 hours”.
a most cryptic silence. To the world and bankers). Their daily vial must of the poor and needy Lithuanians.
T: ibunos” redaktorius __
B. F.
. _____________
ir ns - Simokaitis,
lakūnas3 A.| gi, gerbiamieji, nepagailėkite savo roles, iš ko visi atsilan Dr. Lester R. Dragstedt of Chicago she is just another corpse but to be. . . . “Oh death, where is thy By your charitable attendance, hun
gry mouths will be fed and fading
K da, Chicagos Lietuvių Aero savo laiko, nes _matysit tą ko kiusieji 'buvo labai patenkinti. termed Dr. Crile’s theory of the in- her beloved the past knits a story sting?!”
faith in humanity will be restored.
K iho pirmininkas, ir pragar-i nematėt ir girdesit ko negirdeTik gaila kad tie kuris labai terrelation of the two glands as
night, well here’s one.
We never two young Misses entertained with Don’t forget it is the poor that take
si
Lietuvaitė šokikė iš or- jot. Nepaskupėkit kelių centų, gerbė Darių ir Girėną ir darba “new and revolutionary.”
knew that Frankie could take it. a quaint ■ little dance, and as an care of the poor and not the rich.
v ų P-lė Pa juodytė, kuri Sp. nes įžanga bus maža, tik 35c. vosi del paminklo jų atminčiai
In addition a full Concert Pro
But his Lithuanian,—why, he could encore, Evelyn performed a solo
8 L Lietuvių Aviacijos Dieno- ypatai (kelios vietos bus po 50 neatsilankė ir neparėmė jauni
teach S. not only the Lithuanian dance, much to the amusement of gram will be presented. The eversurengtoje Dariaus-Girėno centų) ; o šokikams 2-5c. Vai mą, kuris pusę šio vakaro pelno
ready and willing Luiza boys will
language but also the Polish, and the public.
pr n irklo fondo naudai, šoko sul kams (iki 15 metų) su tėvais, taipgi skiria tų narsių lakūnų
strut their stuff, Salasavice sisters,
o
15c.
Po
programo
šokiai.
every
other
one.
Pt •ašiutu iš 2400 pėdų aukštupaminklui.
Kur pranyko tie
Nov. 5' is past, and the two plays,
Then came our comedy, “Kara- Adelaide Miliauskas and others will
Pastaba: Programas prasidės didi Lietuviški patriotai šiame
Betty Lucas—Madapi ze Nurse.
s. Tai pirmutinė Lietuvaitė
It was fun do her bit, a girl from Youngstown,
‘ Viskas Del Tėvynės,” and “Kara Betty is getting up in the world, as liškas Bambadieras.
be te visame pasaulyje kuri tą lygiai 5 vai. vakaro, nes artis
liškas
Bambadieras,
”
given
by
the
nier
than
expected,
and
the five will sing and lastly artists from
far
as
the
stage
is
concerned.
Again
tai
svečiai
turės
gryžti
ta
pačią
■arė.
Ji
tapo
praminta
“
Vaj
P:
Salė buvo pilna žmonių, nors
K.
of
L.,
have
proved
to
be
a
great
actors
who
participated
in
this hil Chicago will top the bill.
I
say
a
new
star,
who
actually
naktį,
todėl
tie
kurie
nepribus
k ų žvaigžde”, kadangi ji iš-'
t.”?.s buvo prastas.
Tikiu kad
lives her part. Great work, Betty! arious farce, deserve the laurels of
seko iš lėktuvo visai pavaka- 5 valandą, praleis daug progra Lis graži saujelė pelno. Ačiū success.
It seems almost unbelieveable, that
Adam Susinskas!!—My my—and stardom.
mo nematė
tion of the actors to the audience.
r i :s.
atsilankiusiems.
Henry Žitkus—again as the pro ■
Kviečiame vietinius ir aplin
o o o
Kapt. P. Jurgėla ir lakūnas
A. Salasevičiutė. some of the actors, never having my! The officer and the army all
acted in the Lithuanian language, in one.
Another “Wampus Baby fessor.
I never, never knew that
The phantomime commemorating
A Kiela abu yra buvę Lietuvos: kinių miestelių Lietuvius atsilshould converse so effectively, and Star.” But seriously, . he’s got in Henry could look and act so crazy. the Lithuanian flyers Darius and
REIKALINGA
■c tarnyboje, Kiela buvo ka-i ’ nkyti i šį taip įdomų ir svarpurely in the tongue of their fathers. itiative and he certainly put it in His performance of a naturalist was Girėnas certainly had a great effect
ų
parengimą.
Patyrus
moteris
prie
siuvimo
lakūnas, kaip buvo Kapt.
Henry Žitkus, as the Professor to his acting.
unsurpassed.
> ričio 30 (tai bus Amerikoniš- visokių moteriškų rūbų, šlebių,
on all the people.
in “Viskas Del Tėvynės,” one of
Ida Kazaluskas, another, newly
Nellie Greene—Could it really be
Damacella Salasavice delivered her
pioščių.
Duosiu
valgį,
kambarį.
: keturi asmenys daug dar
IŠSINUOMOJA
kambariai
our “Veteran” Lithuanian speakers, discovered actress, who made quite possible that Nellie has learned to
bi iusi prie Dariaus-Girėno pa- apačioje, su maudyne, komb. Mokestis pagal sutartį; darbas certainly played his part well giv a bit from a small part. We want speak Lithuanian as she did? It poem to the audience directly from
her heart, with true patriotic feel
ant visada. Kreipkitės tuojau
a'o fondo, bet atvažiuoja tik furnasu,
garadžius.
Lietuvių ypatiškai arba laišku: 1
ing everyone the impression of a to see Ida some more more, and certainly shows promise of a bright ing as did Mildred Keever, a young
svečiuoti,
apsipažinti
su
šio[
P
srityje. Tik
’
$20 j mėnesį. Atvery intelligent and patriotic doctor. more.
future in having discovered a com ambitious, Miss, who just recently
Tailor J. G. Malinsky
n sto Lietuviais. Jie nerinks eikit tuoji, ' 1471 East 65th St.
George Lucas, as Vincas, Juliana’s
Stella Keever, one of our lady edienne who can act as she does.
joined the K. of L.
Poland,
Ohio.
ių aukų, tik dalyvaus vakalover, astonished us with his fine “veteran” speakers, who, as seen
Peter Luiza!lx! What can I say?
On the whole, the evening was a
programe.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS
acting and especially his wonderful from the night’s performance, de- What can I do? My jaws are stiff wonderful performance, and from the
LIETUVIU BANKO
Bet tai ne viskas iš Chicagos. 2 ŠEIMYNŲ NAMAS, didelis lotas,
usage of the Lithuanian language. serves a bigger part in a play. from laughing,
Whoever has seen enormity of the crowd, I judge that
DEPOZITO KNYGUTĖMS
čia pat netoli musų ofiso parsiduo
S ■ jais atvyks kelios geriausios
You see, this is George’s first May it be soon, Stella.
Petie can realize what a marvelous there will be quite a profit.
mes
turime
pirkėją
da už $2,100. Kas turi tiek gataC ieagos dainininkės ir gal but
stage appearance with the Knights.
kas turite knygutes ir norite jas
Matilda Susinskas!! I love to listen taste he has for comedy.
As I
Until the next performance given
vų pinigų, pasiskubinkite.
d • artistas Juozas Olšauskas.
Hurrah! for Georgie.
parduoti kreipkitės pas
to her Lithuanian accent,
It has said before, Pete merely lived his by the K. of L. Chapter 25, I’ll
V mu žodžiu, pusė Chicagos atP. P. Muliolis
Peter Luiza, the General! another the same effect as “C’mon up ’n part.
6606 Superior Ave.
say “Adios’.
A. S.
■ 6606 Superior Avenue
si tnkys j “Dirvos” vakarą Lapone of our “Star” actors. Give him see me sometime.” This alone should
Albert Vilkaitis—The lover! Blonde,
P. P. Muliolis
a tough part and he certainly acts it, prove her capability as an actress. rosy cheeked, he was the perfect
but give him comedy,—he lives it.
Alvina Salasavice—as Juliana, the boy friend, and the more perfect
Ofiso telefonas
Kalbinki! savo draugus skaity Great actor, Pete!
daughter of Prof. Varniauskas.
actor. I like to see him act more
ENdicott 1378
ti
“
Dirvą
”
—
jie
turės
sau
di

Rengia L. Moterų Sąjungos 36-ta kuopa
Frank Swinarski.. By golly, talk
ooo
often.
delio pasitenkinimo iš jos.
Namų
about “stars” being discovered over
After the tragedy the public was
John Kazei—Hear Ye! Hear Ye!
CLearwater
1951-J
entertained by Nellie Kavalauskas, Another Discovery,
Eye has not
Statoma scenoje trijų aktų tragedija, “LAIMUTĖ”.
who greatly pleased everyone with seen, nor ear has not heard an
Klausykit Lietuviškų Radio Programų
her wonderful singing. The K. of actor like Johnny Kazei.
He’s a
GYDYTOJAS IR
L. is certainly grateful in having a clown, a ludicrious sort of speciman,
iš Clevelando — Sekmadienio rytais
CHIRURGAS
songstress like Nellie.
who makes tears course down one’s
10:15 vai—Stotis WJAY (610 kilo.)
Talk about talent in the K. of L. cheeks from laughter. I think he’s
Kalbės Kun. E. šteigmanas iš Youngstown, taipgi bus žymių
6902 Superior Ave.
and you have it in the person of grand.
Valandos:
1—3 ir 7—8 p. Psolisčių, N. Kavaliauskienė, St. Greižienė ir kt.
Pradžia 5 vai.
ir pasakykit apie tai kitiems Lietuviams.
Evelyn Vitus and Betty Lucas! These
Gera muzika šokiams.
Įžanga tik 25c.
From here followed the introduc'■y-

NUŽUDYTA LIETU
VAITĖ

WEAKENED BY WEEK-ENDS

NEW CURES FOR
DREAD DISEASE

TURĖSIM DAUG ZY

Don’t Forget “Dirva’s”
Thanksgiving Festival
Thurs. Nov. 30

K. of L. Darius and Girėnas
Memorial Fund Benefit

IšKINMINGAS VAKABS.S
Naujos Parapijos naudai

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO-NOV. 12
Lietuvių Salėje

DR. A. J. KAZLAUCKAS

