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SAKO RUSŲ-JAPONŲ HITLERISTAI LAIMĖ
JO RINKIMUS
KARAS GALIMAS
Berlinas. — Lapkričio 12
IR RENGIAMAS
d. buvo Vokietijos seimo FABRIKAS JAU BAIGIA IŠ gis. Mat, čia ,ar tik neparody
Washington. — Amerikos rinkimai, kuriuose beveik
ta perdaug gobšumo. Mari
SIMOKĖTI
valdžia iš patikėtinų šalti 95 nuošimčiai balsuotojų
jampolės
cukraus fabrikas, val
Jau
senai
agronomų
ir
inži

nių turi žinių kad Rusų-Ja parėmė Hitlerio darbus ir
džios
lėšomis
įsteigtas (jis kaš
ponu karas labai galimas ir išrinko jam pritariančius nierių buvo apskaičiuota ir iš
tavo
apie
6,000,000
litų), šy
gali kilti trumpu laiku.
žmones į seimą. Balsavi rūdyta kad Lietuvos žemėj cuk met smarkiai numušė ūkinin
Del tos priežasties Rusi muose paduota 43,439,046 riniai runkeliai gana gerai au
ja stengiasi gauti Amerikos balsai už Hitlerio pusę ir ga ir kad cukraus fabriko pa kams kainą už cukrinius runke
statymas mums apsimokėtų. lius. Taip dar užpernai ir per
ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ BEDARBIŲ VISOJE pripažinimą ir nori sueiti į tik 474,437 priešingų. To Bet
fabriko statymas vis buvo nai už runkelių centnerį (50 ki
draugingesnius ryšius.
kiu budu visa šalis paveda
ŠALYJE GAUS PADIRBĖTI ŠIĄ ŽIEMĄ
atidedama
ir tiktai prieš porą logramų) mokėjo po 3.50 iki 4
Rusai ir Japonai abiem savo likimą Hitleristų raaIR DARBININKŲ ŽINIOS
atideda
ir
tiktai prieš trejetą litų, o šymet tik 2.50 lt. Be to,
pusėm Man&žurijos rube- kosna. Hitleris savo agita
tapo įkurta, daugiausia fabrikas išdavė sėklą, duodan
DARBO VALANDOS PERSIMAINĖ S. V. IŽ žiaus renka kariumenes ir cijoje žadėjo žmonėms iš įmonė
čią mažesnį runkelių derlių. Kai
STREIKAS.
Kenosha, Wis.J
visaip kitaip rengiasi prie traukti šalį iš pokarinio pri- vyriausybės lėšomis.
DO
DEPARTMENT©
numušta kaina, ūkininkai ma
Sustreikavo
200
darbininkų BUS 30 I SAVAITĘ.
karo.
slėgimo, ko visi pageidauja Per pirmus dešimts Lietuvos žiau runkelių pasėjo ir pasėtus
VADOVYBE
nepriklausomybės metų į Lie
Nash automobilių dirbtuvėje ir
Šiose dienose kilo gandai ir todėl jį parėmė.
Washington. — Federalė Washington. — Su v. Val kad Rusai nušovė kelis Ja Prezidentas Hindenburg tuvą įveždavo užsienių cukraus prasčiau prižiūrėjo. O dar fl
iš tos priežasties turėjo užsi-|
daryti visa dirbtuvė, kurioje valdžia paskyrė $400,000,- stijų iždo departmente įvy ponų kariškus lėktuvus ku po rinkimų dėkojo Hitle kas metą už apie 25 milijonus orai buvo nepalankus. Perndi
apsėta cukriniais runke
dirba j 3,000 darbininkų. Strei 000 viešų darbų varymui ko permainos kiek spėjama rie buvo perlėkę į Sibirą.
riui ir visai šaliai už ėjimą litų. Bet dabar, pradėjus cuk buvo
liais
5,300
hektarų, ir gauth
kas apšaukta iš priežasties įve visoje šalyje, ir su pradžia del vidujinių to departmenraus
fabrikui
veikti,
įvežimas
Japonų vyriausybė užgi išvien, sakydamas kad tik
120,000
tonų
runkelių, šymet
kitos
savaitės
visose
valsti

šitaip
sumažėjo:
dimo naujų algų, su kuo darbi
to nesutikimų. Iždo sekre na kad jų lėktuvai nebuvo tokiu budu Vokietija galės
apsėta
jau
tik
4,000 hektarų
jose
jau
bus
dalis
tų
pini

1928 m.
už litų 19,671,000
ninkai nesutiko.
torius Woodin pasitraukė nulėkę į Rusų pusę. Iš so atsistoti ant kojų.
ir
tikimasi
gauti
apie 65,000
gų
darbams pradėti ir pra neapribotam laikui sveika vietų pusės tuo tarpu tas
1929
17,150,000
ANGLIAKASIŲ BĖDOS. Iš
tonų
runkelių.
Savame
cuk
sidės ėmimas Į darbus de- tos pataisymui, jo vieton užtylima.
1930
14,532,000
AUSTRIJOJ
ĮRENGĖ
valdžios pusės padaryta kietos
raus
fabrike
bus
pagaminta
tik
sėtkų tūkstančių darbinin paskirtas veikiančiu sekre Sovietų vadai sako kad
1931
9,834,000
anglies darbininkams prižadas
KARTUVES
trečdalis
Lietuvai
reikalingo
kų kiekvienoje valstijoje.
1932
4,612,000
----------------------torium Henry Morgenthau, jie turi gatavą karišką oro /
ištirti Pennsylvanijos kasyklų
Ohio valstijoje bus aprū kuris sutinka su aukso su laivyną ir paleis jį į darbą Vienna. —Apvaikščiojant 1933 (iki Rugs. 1) 761,000 cukraus.—Tsb.
padėtį. Prasidėjęs streikas kie
pinta darbu 220,000 bedar pirkimo planu.
ištikus reikalui.
Austrijos respublikos 15 m. Dabar veikiantis Mariampotos anglies distrikte Scrantonobių, iš tos skaitlinės apie Rezignavo taipgi iždo se
sukaktuves
valdžia ėmėsi lės cukraus fabrikas visą kraš RADO LAKŪNO DARIAUS
Wilkes-Barre srityje atkreipė
50,000 bus Clevelande ir kretoriaus padėjėjas Ache
DOKUMENTĄ
areštuoti
socialistus
kurie tui reikalingą cukraus kiekį ne
valdžios atidą, nes darbininkai
JAPONIJA PRIE KO TAI
Cuyahoga apskrityje.
bandė
kelti
demonstracijas
son, kuris stovėjo už “pa
Kaunas. ■— Vidaus reikalų
negali priimti kompanių siūlo
RENGIASI
pagamina. Todėl ruošiamasi
Desėtkai tūkstančių dar stovius pinigus” ir nesutiko Iš Suv. Valstijų smarkiai ir riaušes. Visoj šalyje su statyti antras cukraus fabrikas ministerijos arkivuose valdinin
mas darbo išlygas. Streikuoja
bininkų pradės dirbti Cin su Roesevelto dabartiniu eksportuojama sena geležis imtą šimtai socialistų.
apie 25,000 angliakasių.
šiaurės Lietuvoje — šiaulių- kai rado Stepono Dariaus as
cinnati,
Toledo, Daytone, planu.
mens bylą iš, 1920 metų. Jojo,
Valdžios atstovai Vagina dar
ir plienas. Per tris mėne Viennos valstsybinio ka Biržų rajone.
Columbus,
Akrone
ir
kituo

lėjimo
kieme
pastatyta
kar

Šiose
dienose
aukso
kai

yra
Dariaus ranka rašytas pra
bininkus gryžti dirbti ir pradės
sius šymet eksportas pasiCukraus pramonė musų kra
se
miestuose.
tuvės,
kuriose
,teks
kaboti
na
vėl
pabranginta,
dolaris
tyrinėjimus visų aplinkybių ku
trigubino.
ekonominiai yra labai nau šymas priimti tarnybon. To
Darbus gaus pirmiausia vėl nupigo, o Anglijos sva Tos senos medegos trys tiems kurie bandys kelti ša štui'
rios privedė prie'streiko.
dinga: 1) Lieka krašte kelioli liau yra įsakymas, kuriuo St.
tie kurie iš labdarybės gy ras sterlingų, kurs buvo il ketvirtdaliai išvežama į Ja lyje suirutes ir kurstys vi ka milijonų litų’, kuriuos pir Darius nuo 1920 m. Rugpjūčio
PENNSYLVANIA geležinke vena. dirbs po 30 valandų
gai apie $4.50, dabar paki poniją, kur plieno dirbtuvės suomenę prieš dabartinę miau išleisdavo į užsienius; 2) 16 d. skiriamas krašto žinių
lio linija pradės dirbdinti 500 i savaitę, mokesti gaus nu
lo virš $5.
veikia su apie 80 nuoš. nor Dollfuss’o valdžią.
ūkininkai turi naujų pajamų agentu ir kitas įsakymas apie
naujų prekinių vagonų automo statytą už paprastą darbą,
malio.
Daug
siunčiama
se

šaltinį iš runkelių; 3) keli šim jo paleidimą iš tarnybos nua
bilių vežiojimui iš jų išdirbimo o amatninkams mokės dau
KVIEČIA VOKIETIJĄ tai darbininkų gauna darbo; 4) Rugp. 31 d., 1920 m., kaipo ei
UŽSIMUŠĖ ŽYMUS
nos
geležies
ir
plieno
ir
į
centrų po visą šalį. Prie to ši giau.
ATGAL
JAUNUOLIAI
Europą.
iš to uždirba gelžkeliai, maišų nantį atlikti karo prievolę.
gelžkelio linija perka 100,000
Iki Gruodžio 15 dienai Princeton, N. J. — Auto
Londonas. — MacDonald, fabrikai ir kiti; 5) atsirado ši byla bus padėta į Vytau
tonų naujų gelžkelių bėgių su- tikima pradėti visus darbus
mobilio nelaimėje užsimušė RUSAS LAIMĖJO NOBE Anglijos premjeras, deda naujos prekės eksportui: run to Didž. muzejų, Dariaus-Girė
lyg valdžios plano ir su val pilnai.
pastangas priprašyti Vokie kelių liekanos, melasa ir kalkių no skyriun.
Ohio valstijos gubernato
LIO DOVANĄ
džios pagalba.
riaus sūnūs, Robert White, Stockholm, Švedija. —Už tiją sugryžti į Genevos nu purvas. Be to, valstybės iždas
KIEK IŠGERSIME
21. m. amžiaus, studentas geriausi literatūros srityje siginklavimo ir kitas kon dar gauna daug pajamų iš cuk
PLIENO GAMYBA Spalių
DEGTINĖLĖS
PLEČIA TEKNIKOS MO
Princeton universitete. Jis veikalą 1932 metais šiose ferencijas.
mėnesį nors sumažėjo, bet bu
raus akcizo. Nors cukraus kai
KYKLĄ
Apskaitliuojama
kad
nunakties laiku užlėkė į medį. dienose Nobelio dovaną ga
vo didesnė negu tą patį mėne
na fabriką' pastačius ir kiek
daminimui
S.
Valstijų
gy

ŠUO
PAPJOVĖ
23
AVIS
Kaunas. — Darbo inspekto
Lapk. 15 d. Ridgeland, S’. vo senas Rusas rašytojas,
sį pernai, šymet Spalių mėn.
pakilo, bet bendrai paėmus fab
Chardon, O. — Pereitą riko veikimas kraštui yra la rių surinktomis žiniomis, dalies
plieno darbai ėjo 37 nuoš. nor- ventojų troškulio kas metai C., užsimušė William K. Ivan A. Bunin, 63 m. aniž.
savaitę vienas šuo suplėšė bai naudingas. Pats fabrikas Lietuvoje gyvenančių svetimša
malio. Pernai gi — 19 nuoš. šioje šalyje bus pagamina Vanderbilt, 26 m. amžiaus, Jis nėra komunistas.
23 avis ir 17 kitų sužeidė. kasmet gauna gražaus pelno ir lių specialistų dar negalima pa
šymet 10 mėnesių plieno ir ma iki 165,500,000 galionų garsios New Yorko turtuo
geležies produkcija bendrai bu degtinės ir alkoholio. Tai lių šeimos narys. Jis užlė DUOS ANGLĮ biednuo- Pagaliau jį policijantai nu jo pastatymo išlaidos jau bai keisti, nes trūksta savų. Del
šovė.
to švietimo ministerija yra nuvo 34.66 nuoš. normalio, 1932 prie to dar ką bus impor kė ant pakelyje stovėjusio
_ MENEI
gia apsimokėti.
tuojama
visokių
gėrimų
iš
malius praplėsti Kauno teknitroko ir su savo automobi Washington. — Šiose die
metais buvo tik 20.33 nuoš.
užrubežio.
Cukrinių
Runkelių
Derlius
DVI
NAUJOS
ŠVEN

kos mokyklos programą, kad
liu sudužo.
nose valdžios šelpimo admi
250,000 GRYŽO DIRBTI. Su
Tik vienos degtinės im
TOSIOS
Tiktai treti metai Lietuvos po metų būtinai butų paruoš
nistracija
pradėjo
supirki

rinktos žinios parodo kad šiose portuos 15,000,000 galionų.
ŠUO NUKANDO NOSĮ nėti anglį, kurios paims į Vatikanas. — Popiežius ūkininkai augina cukrinius run tas reikalingas skaičius teknidienose visoje šalyje užsibaigė
Salt Lake City, Utah. — 10,000,000 tonų ir iš nuskir Lapk. 10 d. kanonizavo dvi kelius. Bet jau šymet cukraus kų-specialistų pakeisti svetim
130 mažų ir didelių streikų ir REIKIA DAUG PINIGŲ
Vienas 56 metų senis, po tų vietų pristatinės bedar vienuoles į šventąsias. Jos pramonei suduota gerokas smū šalius.
sugryžo dirbti bendrai apie
ŠELPIMO DARBUI
gyveno praeitame šimtme
Lapkričio 7 d. balsavimų bių šeimoms kurui.
250,000 streikavusių darbinin
Šią žiemą biednų šeimų taip buvo patenkintas rin
tyje. Abi yra Prancūzės.
kų.
aprūpinimui maistu ir ap kimų pasekme, nes laimėjo TEISIA KUBOS RIAU
DAR DAUGIAU DARBŲ
MICHIGAN valstijoje šį ru daru ii- palaikymui šiaip jo pusė, Tad iš džiaugsmo
ŠININKUS
labdaringų
įstaigų
visoje
pagriebęs bandė pabučiuoti Havana.—Pereitą savaitę Prohibiciją visiškai pa
denį randasi 15,000 mokytojų,
šalyje,
šiose
dienose
įvairus
savo šunį. Šuo nepageidau Kubos naujame sukilinle vi naikinus, šioje šalyje atsi
vyrų ir moterų, be darbo.
šiose dienose jūsų laikraštis “Dirva” paskilbo
miestai deda pastangas su damas tokio glamonėsiu so žuvo apie 200 žmonių. randa daugiau naujų dar
skersai ir išilgai visą Ameriką iš trijų radio sto
KASYKLŲ NELAIMĖS
kelti
fondus,
kurių
bendra
kaptelėjo
ir
nukando
žmo

bų
prie
degtinės
ir
kitokių
Prezidento
San
Martin
čių.
Apačioje paduodama stotys ir laikas ku
Harrisburg, Pa. — Nors per
suma
sieks
arti
$500,000,svaiginančių
gėrimų
išpla
geliui
nosį.
Daktaras
nosį
pastangomis
sukilėliai
gau

riuo programai atsibuna. Chicagos stotis tdri
eitą mėnesį minkštos ir kietos
Federalė valdžia pa prisiuvo.
domi ir teisiami. Suimta j tinimo ir pardavinėjimo.
anglies iškasimas sumažėjo, ta 000.
du laiku: vakarinių valstijų 3 vai., rytinių 4 vai.
1,500 asmenų.
čiau , nelaimių prie darbo pasi vasarį paskyrė $500,000,000
miestams šelpimo darbo va ' BOMBA LAIKRAŠČIUI
MOKINA TIK KARIAUTI
daugino.
Iš Cleveland—WJAY Sekmadienį 10:15 ryto
rymui,
todėl
miestai
šį
ru

Mansfield,
O.
—
Vietos
Kietos anglies kasyklose Spa
15 užmušta. Prancūzijo Sovietų aukšti komisarai,
Iš Chicago—WJJD Sekmad. 3 (4) po pietų
lių mėn. užmušta 29 darbinin denį savo kvotas apmažino. laikraščiui News-Journal į- je, Moselle distrikte, auto girdamiesi jaunimui kad jų
kai. Rugsėjo mėnesį buvo už
įtekmė
pasaulyje
auga
ir
mesta per langą bomba. Tai buso nelaimėje užmušta 15
Iš Brooklyn, N. Y.—WHOM Trečiad. 7 vak.
mušta 20, o pernai Spalių mėn. NENORĖDAMAS LIKO antra tam laikraščiui bom keleivių.
kad nuolat naujos valstybės
Klausykitės šių stočių nurodytu laiku tuose
buvo užmušta 22.
KARALIUM
pripažysta sovietų vyriau
ba trijų metų bėgyje. Spė
Minkštos anglies kasyklose
kraštuose
gyvenanti Lietuviai, kuri jums arti
Kabul, Afganistanas. — jama kad tą daro niekšai, TARSIS SU URUGUA- sybę, ragina jaunimą visa
Spalių mėn. paėmė 20 darbinin Šiose dienose Afganistano
mesnė stotis. • Dar jokis Lietuviškas laikraštis
da būti pasirengusį karui.
prieš kuriuos tas laikraštis
JUM
kų gyvastis. Rugsėjo mėn. 17, karalium apšauktas 19 me
nepajiegė garsintis taip plačiai per radio! Dar
smarkiai
kovoja.
Washington. — S. Valsti
o 19.32 m. Spalių mėn. 13.
tų vaikinas, Mohamed Za
jokis Lietuviškas laikraštis nebuvo taip atpigi
jos siunčia delegaciją į Pie Keista liga. Pastaru lai
hir Khanas, kurio tėvą per Mirė 18 jūreivių, švediš tų Amerikos respubliką U- ku šioje šalyje apsireiškė
PAKĖLĖ ALGAS
nęs prenumeratą kaip “DIRVA”! Skaitykit ir
Uniontown, Pa. — Frick Co eitą savaitę nužudė kara kame laive netoli vakarinės .ruguajų. Delegaciją vado- keista vidurių liga, nuo ku
platinkit ją! (žiūrėkit skelbimą ant 2-ro pusi.)
ke Co. skelbki jog pakelia tūk liaus artimas draugas“ Za- Afrikos pakraščio pereitą dovauja valstybės sekreto rios mirė 15 asmenų ir apie
KAS PLATINA “DIRVĄ” TAS PLATINA APŠVIETĄ
stančiams savo darbininkų al- dir tapo pasodintas ant tė savaitę nuo malarijos mirė rius Hull. Taigi konferen
šimtas apsirgo. Ji daugiamravo angliakasyklose.
vo sosto visai nenorėdamas. (18 jūreivių.
cija bus svarbi.
sia pasireiškė Chicagoje.

LIETUVOS CUKRAUS
GAMYBA

‘DIRVA’’ ANT RADIO

2
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DIRVA

KORESPONDENCIJOS

BALTIMORE, Ml).

A. unijos 218 skyrius laikė sa
ne, kur tik Januškevičius atsi
vo mėnesinį susirinkimą, ' ku
lankys su tomis filmomis.
riame iš viršininkų raportų pa
IŠKILMĖS SIDABRINIO JUBILEJAUS BALTIMORĖS LIE
SUSIRGO. A. AugustauskieMUSŲ REIKALAI
aiškėjo kad unijos nariai aptakTUVIŲ TAUTIŠKO KNYGYNO.
nei padaryta operacija Miami
YOUNGSTOWN, O.
suojami $10 ekstra mokesčių.
Lapkr. 11 d. čia rodė Lietu
Valley ligoninėje. Ji dar tik
Dramaturgui Nagornoskiui Padovanota Gedimino Ordenas.
Tą klausimą apkalbant paaiš vos paveikslus filmistas J. Ja
nesenai buvo pasveikus iš vie
LINKSMA IR LIŪDNA NAU
kėjo kad narių nesutikimas to nuškevičius, Jr. Paveikslai ai
KONCERTAS PAVYKO
JIENA
Sekmadienį, Lapk. 5 d., Bal- legramas Atstovybę pasiekė, kį didelį mokestį mokėti igno škus, lėto tempo, taip kad visi nos operacijos, dabar vėl turė
jo antrą. A. Augustauskienė
Pradėjus “Dirvai” bendra timoriečiai iškilmingai minėjo o ordenas bus gautas vėliau.
ruojama, nes generalis ofisas turėjo progos gerai įsižiūrėti,
Senai lauktas Emilijos Micyra
narė SLA. 105 ir TMD. mo
darbiauti mano didžiausia už 25 m. sukaktuves Lietuvių Tau
Tuoj salėj pasipylė kuotrukš- jau arti bankruto ir reikia pi žiūrint Lietuvio akimis, malckunaitės koncertas įvyko Lap
terų
8 kp. Linkėtinai laimin
duotis buvo kad padilginti vie tiško Knygyno. Iškilmės susi mingiausias plojimas. . . . plo nigų.
‘nu darosi kad Lietuva kaipo
kričio 5 d. Lietuvių Piliečių sa tos tautiečius -veikėjus imtis
gai
pasveikti.
dėjo iš popietinės ir vakarinės jimas. ... ir plojimas!. . . .
Prie šio unijos viršininkų žy valstybė gyvuoja ir progresuo
lėje. Programas užsibaigė į darbo, rašant korespondencijas programo dalių.
Dramaturgo — senyvo, silp gio reikia štai kas pasakyti: ja. Matėme Lietuvos religines
BALIUS.
TMD. moterų 8
dvi valandas, bet praeis daug ir raginant pabusti iš miego.
Popietinė dalis susidėjo iš no, aukšto, amžiaus ir gyveni
apeigas
Šilavos,
Mariampolės,
kp.
Lapkričo
18
d. rengia lab
dar
nespėjo
pilnai
vietos
siuvė

metų kol Pittsburgho Lietuviai Labai linksma kad mano plunk prakalbų, dainų ir muzikos. Pir mo biskį prilenkto prie žemės
darybės balių Barney Commu
jus suorganizuoti ir nespėjo kurios ištikro puikios.
užmirš šį koncertą.
snos darbas atnešė rezultatus. mininkavo Knygyno pirm. Juo — didelėse, dailės ir Lietuvybės
įgyti iš seniau prarastą unijai
Dariaus ir Girėno kūnų su nity salėje. Visas uždarbis ski
Nežiūrint bjauraus oro, nes Kaip matėm iš pereitos kores zas Skorka.
Dainavo vietos meilės pilnose akyse sublizgo
lijo be perstojimo visą dieną pondencijos, čia tautininkai vei “Dainos” choras, vedamas p-lės perlai kai jį plojimas sutiko. simpatiją, kaip vėl teškia tiems tikimo iškilmės Kaune ir laido riamas naudai vaikų invalidų
iki vėlai nakties, susirinko gau kėjai pradėjo dirbti ir neužil Lelijos Geležiutės; pradėjo pro Tie perlai paaiškėjo kai buvo naujiems unijistams per veidą, tuvių milžiniška procesija darė prieglaudai Barney Community
si publika, kuri garbingą- vieš go turšime Amerikos Lietuvių gramą su Lietuvos ir Amerikos įteiktas rožių bukietas. Bet atimdami nuo jų po $10 be jų graudų įspūdį. Matėme kokią Centre. Lietuviai prašomi pa
nią entuziastiškai priėmė, ir Sąjungos kuopą. Turiu viešai himnais. Himnai ir kitos dai dabar, Dr. Bagdonui padarius sutikimo, dargi neleidžiant pa pagarbą tauta moka atiduoti remti.
tiems unijistams apsispręsti. savo didvyriams.
dar dabar neatsigėri jos tuom tarti ačiū “Dirvos” redaktoriui nos buvo sudainuota gražiai.
SLA. TEISME. Jonas Vartą pranešimą, senuko akyse
šitoks unijos viršininkų ne
tikrai švelniu kaip šilkas bal K. S. Karpiui už padavimą pa
Prie to visko, plačiai parodė kala patraukė SLA. 105-tą kuo
Kalbėjo: Walter R. Hough, tvyskėjo aiškus perlai ir tėvy
su. Iš visų čia girdėtų daini galbos rankos mums Youngs- miesto may oro sekretorius. Jis nės meilė. O plojimas vis dar taktiškas žygis gali vėl prives Vilnių, Lenkų užgrobtą. Tas pą ir centro valdybą Į teismą
ti prie unijos pakrikimo, kaip reginis skaudus Lietuviui, nes už tai kad SLA. centras neiš
ninkių visi pripažysta p-lei townieciams sunkiose gyvenimo perdavė mayoro geriausius lin nemažėjo.
j
kad seniau buvo pakrikdyta1 ta Lietuvos širdis musų priešų
Mickunaitei pirmą vietą. Ne sąlygose. Turime gerą pradžią kėjimus Knygynui ir jo rėmė
moka jo dėdės A. Naginės po
Ir ne vienam jam, bet retai
taksavimais
narių dideliais ek naguose.
žiūrint ar tai arija iš operos, ar ir vėliau, galime tikėtis, bus jams, ir nors trumpai bet vaiz kam perlai akių nevilgė. Retai
mirtinę. Teismo eiga atidėta
paprasta liaudies dainelė, ši lengviau dirbti, Clevelandiečiai džiai perbėgo Lietuvos istoriją kam. Tik gal tam kas to viso stra mokesniais ir keliant mė
žmonių buvo dikčiai, buvo at iš 105-tos kuopos pusės ant tonesines duokles, kurios jau bu silankiusių iš kitur: iš Spring
Philadelphietė taip sudainuoja neatsisakys patarnauti reikalui ir svarbą vietos Lietuviams prasmės nesuprato....
GERA PROGA dabar užsi
vo iškelta iki $2 mėnesiui.
kad žmogus pamiršti jog sėdi esant. Taigi, aš nuo savęs ra Tautiško knygyno.
field,
Cincinnati
ir
net
iš
Co

rašyti
“Dirvą” už vieną dolarį
laisva, atgimus Lietuva atsi
Unijistas. lumbus, kaip tai pp. Juškai, Po visam metui, nes “Dirva“ kaš
salėje, rodos švaistais! kur dai ginu musų tautininkus dirbti
Kalbėjo Adv. Nadas Rastenis minė — arba teisingiau sakant
nų pasaulyje, kur viskas gra santaikoje ir nenuilstančiai, kad temoje “Mokslo Aruodas”, gy surado savo, anot velionies ka
ciai.
tuoja $2, o dabar atiduodama
žu ir malonu. Pamiršti savo musų darbais gėrėtųsi visi mu vai ir įspūdingai atvaizdavo ko nauninko Tumo — "pavėlavusį “Dirva” Pigiausias Laikraštis!
Patartina kitų kolonijų Lie už pusę kainos.
“D.” Rep.
vargus, pamiršti viską; žinai sų priešai, vietoj primesti jog kią neįkainuojamą svarbą rei Aušrininką”, kurį jo paties su Naujai išsirašantieji, kurie pa tuviams matyti Lietuvą pavei
Išsirašydami nauji skaitytojai
tik kad į tave atsiliepia gra mes nieko neveikiame.
škė ir reiškia Lietuviams jų lenkėję giminės šmeižė kad jis skubins iki galo šių metų, gaus ksluose, ir Darių-Girėną gyvus “Dirvą” prieš pabaigą šių me
“
Dirvą
”
už
$1
visam
metui!
žiausias balsas kokį esi kada
ir paskui jau laidojamus Kau tų, mokės tik $1 visam metui.
MIRĖ. Visų gerbiamas ir knygynai — kaip knygos bei negarbina Lenkų, ir kurį gyvenors girdėjęs. Klausaisi ir bi
raštai išgavo Lietuvai nepri nimas buvo prislėgęs — Lietu
jais kad jis tuoj gali užsibaig mylimas Lietuvis biznierius Pe klausomybę, ir kaip gali atva va surado tyloje gyvenant. Su
tras Bukanas persiskyrė su šiuo
©
ti.
rado ir apdovanojo! Jo darbą
duoti Vilnių.
pasauliu,
pralaimėjęs
kovą
su
©
Svečių atsilankė net iš 40
Adv. Vincas Laukaitis kalbė įvertino. Lietuva savo ištiki
©
mirčia.
Jis
mirė
Šv.
Elzbietos
mylių tolumo, ir nei vienas ne
jo Angliškai. Tarpais popieti miems vaikams ne pamotė bet
ligoninėje,
Lapkričio
6
d.,
ir
©
sigailėjo nei nuovargio nei to
nio programo, “Dainos” simfo MOTINA!
nemalonumo kurį del lietaus tapo palaidotas Kalvarijos ka nija, vedama Kazio šlekio, grie
Ilgainiu plojimai aptilo, ir
©
pinėse su visom bažnytinėm ap
reikėjo pakelti.
žė Lietuviškos ir kitokios mu p. Nagornoskis kalbėjo. Jis dė
P-lė Mickunaitė yra artistė eigom. Lietuvių klebonas Kun. zikos dalykus.
Viskas išėjo kojo Lietuvai ir jos Preziden
pirmos rūšies ir Pittsburghie- šteigmanas palydėjęs pasakė gražiai, tvarkiai, įspūdingai.
tui už tokią didelę dovaną, dė
čiai ją tinkamai šį vakarą įver graudingą atsisveikinimo pra
Vakarinė dalis. Vakare tą kojo visiems kas vienaip ar ki
tino.
Rep. kalbą, nupiešdamas velionies pačią dieną, 8 Vai., buvo suvai taip jam gelbėjo jo darbe. Nu
gyvenimo nuopelnus ir jo gau
dinta specialiai šiam Knygyno siskundė kad jo jiegos mažai
šią meilę ir pasišventimą dirbt:
jubilejui V. Nagornoskio para jau teleidžia Lietuvai tarnauti,
DEMOKRATAS laimėjo ma- tautos labui.
šyta vienaktė drama, “Knygy bet pareiškė kad, kol gyvas,
yoro rinkimus. Lapkričio 7 d.
Liūdna netekti tokio žmo
©
pirmą kartą po 25 metų laimė gaus, bet žiauri mirtis nepasi nas šventame Aržuole”. Vai- stengsis Lietuvai atsidėkoti už
taip
brangią
tą
dovaną,
ir
bai

jo rinkimus Demokratui .parti gailėjo jo ir musų, išplėšdama dylos: Adv. N. Rastenis — ker
ja. May oru tapo išrinktas Wil jį iš musų tarpo, žmogus ku džiaus, 90 metų senio, Adomo gė linkėjimais ilgo amžiaus Lie
©
liam N. McNair, gavęs 100,796 isis buvo mums naudingas ir vi Bugdos rolėje; Julė Rastenienė tuvos Prezidentui, gerovės Lie
balsus. Jo priešininkas Repu- sados prieinamas ir uolus tau — Aldonos, Bugdos auklėtinės tuvai, o Lietuviams atgavimo
rolėje; Jurgis Bendaravičius— Vilniaus.
blikonas gavo 74,752 balsus.
■H
7
-"'Y*1 y
'
tiškų rėmėjas, šiandieną ilsisi
Dabar, širdingais plojimais,
Jurgio,
knygnešio, Aldonos my
Tokiu budu Demokratai su vienas šaltoj žemelėj, bet anaip
Prašome
skaitytojų
įsitėmyti
kad
prenumeratos
turi
būti
visos
metinės ir
triuškino Republikonų mašiną, tol musų neužmirštas. Skau limojo rolėje; Ona Lukaševičiu- programas baigėsi.
naujos,
nes
šis
vajus
yra
gavimui
naujų
skaitytojų.
Prisilaikykite
šito
Prasidėjo šokiai, griežiant
kuri per 25 metus valdė kaip da širdį ir ašaros veržiasi iš akių tė — Birutės, Jurgio tetos ro
patvarkymo
ir
išvengsite
bereikalingo
susirašinėjimo
ir
gaišinimo
laiko.
lėje; Juozas Skorka — vaito “Dainos” simfonijai.
jiems patiko.
žiūrint kad jo daugiau nesulau
Bufete, Dr. Mikas Bagdonas,
Naujas mayoras užims vietą ksime ir nebus su kuo taip ma Svodos rolėje; Bronius Karpa
Sausio 1 d. ir jis paskelbė jog loniai pasitarti-pasišnekėti. Tai vičius — Dolgoruko, ir Kazys kartu su p. Nagornoskiu ir jo
savo raštinę įsitaisys prieme buvo malonaus budo žmogus ir Kučauskas — Kuznevo, žanda žmona, vakaro valdytomis ir
ISI skaitytojai, rėmėjai ir draugai kviečiami
nėje, žemai, kur visi galės jį nieką neužgaunantis, todėl visi rų rolėse; Ernest Beelat — “Dainos” nariais, iškilmių ren
stoti j talką savo laikraščiui “Dirvai”. Dabar
matyti ir su reikalais kreiptis, yra skaudžiai nuskriausti jo ne Baltruko, Pranas česna — Ka gimo komiteto buvo svetingai
©
ziuko, Adomas Budris — Jonu pavaišinami.
pats
geriausias
laikas
laikraštį
platinti,
nes ru
vietoj kaip iki šiol mayorai sė tekimu.
Kokia žiauri mirtis
dėdavo 5-me aukšte, niekam ne yra ir be mažiausio pasigailėji ko, ir Juozas Aleknavičius, Jr.,
UOLIAI DIRBO
duo ir žiema yra patogiausias laikas skaitymui.
“Dir©
Simuko, — naktigoninkų rolė
©
prieinami.
Šias
iškilmes
surengti
buvo
mo !
voje
”
visados
yra
daug
geriausių
ir
naudingiausių
skai

se
;
ir
A.
Kurelaitis,
Vituris,
Prohibiciją Pittsburghe ir vi
nemaža darbo. Vieni siuvo vai
PATIKO! Clevelandiečiai, ku Krivėnas, Lotas, Šilanskas ir dyloms Lietuviškus bei karei ©
tymų, ir todėl reikalinga kad didesnės minios Lietuvių
same apskrityje balsuotojai at
©
metė apie 125,000 prieš apie rių čia dalyvavo virš tuzino Da dar vienas, — kareivių rolėse. viškus rubus; kiti garsino vei
taptų “Dirvos” skaitytojais.
riaus-Girėno atminčiai sureng Visi vaidylos, nuo pirmo iki kalą; kiti mokinosi vaidinti; ki
19,000.
Prie kitko visos valstijos bal tame vakare, labai gėrėjosi vie paskutinio, vaidino taip gerai, ti rengė programą, rinko skel
savimuose pravaryta paveliji tinės p-lės Rožės Lukoševičiu- tvarkiai, įspūdingai ir žavingai bimus. Kiti virė, kiti kepė. .. .
Supažindinimui didesnių minių Lietuvių su “Dirva”,
mas sekmadienio sporto žaislų, tės balseliu, ir net užkvietė ją kaip tarpe Amerikos Lietuvių
Skorka padėjo kuodaugiausia
nuo dabar iki galo šių 1933 metų visi nauji skaitytojai
dainuoti Clevelande, “Dirvos” labai retai kur pasitaiko.
kas iki šiol buvo uždrausta.
truso veikalo parengime scenai,
©
Uždangai leidžiantis ir nusi
©
koncerte Lapkričio 30 d.
gaus “Dirvą” tik už $1 (Vieną dolarį) visam metui!
o Aleknavičių Juozas surinkime
Youngstownieciai turi tuom leidus salėje siautė trukšmingi
Taigi, visi senieji skaitytojai kurie “Dirvą” mėgstate
STREIKUOJA.
Apie
700 ko pasididžiuoti, kad ir mes sa plojimai. Gi uždangai vėl pa medegos programai. Jo pastan ©
©
darbininkų streikuoja trijose vo mieste turim Lietuvaitę dai kilus, veikalo autorius, Vincas gomis buvo atspausdinta sidab
skaityti, pakalbinkit savo draugus užsirašyti ją, nes iki
North Side skerdyklose. Dar nininkę ir businčią žvaigždę. Nagornoskis, buvo vaidylų tar rinis programas Sidabriniam
galo metų kiekvienas naujai užsirašantis gaus sau dide
Knygyno Jubilejui — toks gra
bininkai reikalauja unijos pri
Kaip žinau, p-lė Lukoševičiutė pe. Dar griatrsmingesni ploji žus ir tvarkus koki gal retai ©
lį laikraštį “Dirvą” tik už Vieną dolarį!
pažinimo ir 20 nuoš. daugiau
visada yra pasirengus mums mai pasipylė. Knygyno pirmi kas tarpe Amerikos Lietuvių ©
algų.
patarnauti savo žavėjančiu bal ninkas p. Skorka dėkoja p. Na yra matęs.
Bet atminkit, gerbiamieji, kad tas pasiūlymas duo
©
seliu ir visi Lietuviai ją myli. gornoskiui už jo trijų dešimtų
Publikos po pietų buvo nedamas
tik
naujiems
skaitytojams
ir
ne
ant
ilgiau
kaip
metų darbą dramos srityje ir už
LAUKIA DAUG DARBŲ.
Vakare —
PRASTAS PAPROTIS. čia parašymą šio veikalo, ir įteikia perskaitlingiausia.
iki galo šių 1933 metų. Paskui niekados daugiau to
Federalė valdžia paskyrė $135.- turime tokių moterėlių ir vyre
salė buvo apipilhė.
©
jam
rožių
bukietą.
Publika
vėl
kios progos neturėsite.
000,000 sumą pirkimui gelžke- kurie turi labai peiktiną papro
Tai šitaip Baltimorieiai mi
griausmingai ploja.
nėjo Sidabrinį i Jubilejų savo
liams plieno bėgių, plicnin'ų tį bėgti pas kleboną skųsti ką
Ta’pgi iki galo metų pigiau gaus “Dirvą” išrašantie
T. Yla.
vagonų ir elektriškų padargų nors kas jiems nepatinka. Yra NAGORNOSKIUI GEDIMINO Tautiško Knygyno!
ORDENAS
prie gelžkelių. Apskaitliuoja labai žemas darbas tuom užsi
ji į Lietuvą arba į kitas šalis — tik už $2.00 metams.
©
TRUMPOS ŽINUTĖS
Tuomet p. Skorka perstato
ma kad iš tos sumos Pitts imti ir to nepageidauja pats
Kanadon
irgi
nupiginama
iki
$2.00
metams.
35 METAI. Spalių 29 d. di
burgho sričiai teks nemažiau klebonas, kurs apie tą. nesykį Dr. Miką Bagdoną, Lietuvos
©
džiausia ir turtingiausia BaltiPasiuntinybės
Sekretorių,
ku

barė
iš
sakyklos,
bet
tokie
ne

$30,000,000. čia gaus įvairių
1 Laiškus su pinigais siųskit šiuo antrašu:
morės
Lietuvių
pašalpinė
drau

ris
įspūdingai
įvertina
Knygy

©
užsakymų keletas plieno išclir- išmanėliai mano kad jie tuom
©
no Sidabrinį Jubilejų, ir dra gija, D. L. K. Keistučio, minė ©
pasitarnauja
klebonui.
Gėda!
bysčių.
jo
savo
gyvavinio
35
metų
su

mos
“
Knygynas
Šventame
Ar

Saulės Brolis.
*^©
žuole” taip veidrodingą atvaiz- kaktuves. Dieną buvo atlaiky
Cleveland, Ohio
6820 Superior Ave.
dinimą praeities musų senkraš- ta prakalbos, o vakare balius. ©
DEMOKRATAI LAIMĖJO.
“DIRVOS” AGENTAS
©
Penn. valstijoje Lapkr. 7 d.
Conn, valstijoje “Dirvos” pre čio vargų; dėkoja vaidyloms už Publikos buvo ne perdaugiau©
rinkimuose beveik visur laimė numeratas užrašo žinomas tau taip gražų ir realų vaidinimą, sia. Draugija šių sukaktuvių
Pasirūpinkit kad jūsų draugai ir gimines neliktų be “Dirvos”. Jiems
jo Demokratai. Valstiją didu tininkas Jonas Tareila, kreipki ir pareiškia jog Lietuvos Res proga paskelbė naujų narių va
visiems galite išrašyti “Dirvą” ir jums kaštuos tik pusė pinigu. Kaina
tės prie jo.
publikos Prezidentas, p. Anta jų ir per tris mėnesius priims ©
moje valdė per praėjusius pora
metams: Amerikoje $1.00. Kanadon arba Lietuvon — tik $2.00.
Jonas Tareila
nas Smetona, pažymėjimui p. naujus narius nuo 16 iki 30 m.
desėtkų metų Republikonai ir
©
826 Bank St. Waterbury, Conn Vinco Nagornoskio — autoriaus amžiaus visai be įstojimo mo“DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO LIUOSLAIKIO
Demokratams nebuvo kaip pa
©
“Rutvilės”, “Živilės”, “Pilėnie- kesties.
sirodyti. Bet dabai’ Republiko
DRAUGAS — SKAITYKIT IR PLATINKIT JĄ!
©
čių”, “Bijūnėlio”, “Revoliucijos
BALIUS. Spalių 31 d. Lie
nai tapo išstoti iš valdžios PhiNaujas Išradimas
,©
Vilties
”
ir
kitų,
ir
“
Knygynas
tuvių
Salės B-vė parengė salė ^MiiiiiiiHHtmnrniiiiiinnsmmiiiiiiiiimiiimiiiiiminniniiuiiiimniiiiiiJiiiiiiiiiiimiiiiiagiiiiiiiiuiiiiEiiiiiHHimiiimiia^
ladelphijoje, Pittsburghe, Lan
Kurie tikit į išradimus ir
Šventame Aržuole” — trisde je kaukių balių; davė keturias
caster, Scrantone ir Sunbury.
progresą, rašykit laišku, o
šimčiai metų sukaktuvių jo dra dovanas pinigais už geriausius
daugiau paaiškinsiu per lai
Taip pralaimėjimas atsiliepė
šką. Adresuoki!:
mos kūrybos darbo, paskyrė Di kostiumus. Publikos buvo pil
į Republikonus kad jų didelis
M. M. W.
džio Lietuvos Kunigaikščio Ge na salė, liko nemažai pelno.
organas Philadelphijoje parei
P. O. Box 1183
dimino Ordeną, bet pats orde
UNIJISTAI
APTAKSUOTI.
kalavo net valstijos Republik'oNew Britain, Conn.
nas, nors išsiųstas, bet tik te-( Lapk. 1 d. Lietuvių A. C. W. of
nų partijos vadą atsistatydinti.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©@©©©©©®®

DAYTON

PITTSBURGH

Tiems Kurie išsirašys Dabar
“DIRVA” VISAM
METULT8K $1
TIK IKI GALO 1933 M.

V

NAUJĄ SKAITYTOJA!

g

Lapkričio 17, 1933

DIRVA
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Mimu Kultūrinio Gyvenimo Klausimai Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
k; j 'i. Musų Jaunimo Kastų bkynus
Chicagos Žinios

|
|

g | - | | g-. g —
TDIDIIMA I CHICAGOS LIETU- \
OMU 01| flSDUl^lA S VIU NAUJIENOS I

LIAUDIES TRIBŪNA

Chicagos antrašas: 2137 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242 -
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KATALIKŲ FEDERACIJA PANEIGIA
SOCIALISTŲ SAUVALIŠKĄ DARBĄ
Lapkričio 8 d. Amerikos Lie
tuvių katalikų Federacija iškė
lė protestą prieš socialistų partiviškąį’ vienpusiškų sumanytą
skridirtią į Lietuvą, kuriuomi
dabar Visuomenę klaidina, štai
kaip sako Federacija savo raš
te:
i? ■

<

“Socialistai, sumanę organi
zuoti skridimą, pasielgė sauvališkai. Jie patys vieni sudarė
bendrovę ir ją inkorporavo. J
katalikų visuomenę ir j katali
kų organizacijas jie nesikreipė.
Tik dabar, kada užsitikrino sa
vo siauram rateliui kontrolę,
kreipiasi j plačiąją visuomenę
aukų. Taip dalykams esant,
su to žygio parama nereikia
skubintis. Jei socialistai neno
rėjo visuomeniško komiteto ku
ris turėtų pasitikėjimą ir ka
talikų visuomenėje ir kitose
grupėse, patys tesudeda aukas
ir teišrengia p. Janušauską ke
lionėn. Bet, kaip matyti, jie
patys su aukomis nesiskubina.
Tikisi kad katalikų visuomenė
jiems jas sudėtų, o jie iš to tu
rės naudą ir garbę.
“Ir tol kol nesusidarys toks
antrojo skridimo komitetas ku
riame katalikai turės proporcio-

nalę reprezentaciją, bendro dar
bo negalės būti ir Federacijos
centras nepataria organizuo
tiems katalikams remti socia
listų komiteto.”
Taigi, kaip tautininkai taip
ir katalikai neremia to naujo
skridimo. Visiems aišku kaip
diena kad socialistų noras yra
pašerti savo suvargusią parti
ją prisidengus neva “skridimo”
rengimu. Protaujantieji tauti
ninkai, organizuoti arba pavie
niai, nerems šio socialistų gešefto.

KĄ NOMINUOTI SLA.
VALDYBON
Prezidentu — J. J. Račiū
nas;
Vice-Prez. — B. F. Simokaitis;
Sekretorium — J. A. Raginskas;
Iždininku — Adv. J. S.
Lopatto;
Dr. Kvotėju — Dr. J. Stanislovaitis;
Iždo globėjais: J. Januš
kevičius ir J. Šlikas.

RYTINIŲ VALSTIJŲ TAUTININKAI IR KA
TALIKAI ATMETA ANTRĄ SKRIDIMĄ
Spalių 15 d. Įvykusiame Da
riaus-Girėno Paminklo Komite
to susirinkime Brooklyn, N. Y.,
kur dalyvavo net 47 įvairių or
ganizacijų atstovai iš tautinin
kų ir katalikų grupių, tapo atvisai ir griežtai pasmerkta Chi
cagos socialistų skymas rengti
neva antrą skridimą per Atlantiką į Kauną.
Didžiojo New Yorko Lietu
vių nusistatymas yra sveikin
tinas todėl kad jie turėdami ga
na daug patyrimo ir žinodami
kad socialistai tą “skridimą”
rengia neva kaipo “patriotai”
Lietuviai, numatė kad tai yra
tik socialistų bizniškas Jšrtokavimas, visuomenės išnaudoji
mui.
Argi politiškai nusibankrutiję socialistai turi teisės visuo
menės vardu inkorporuoti kokią
ten draugiją, sudėtą iš savo
artimų žmonių, ir lysti į visuo
menę rinkti aukas neva skridi
mui? Aišku kad ne! DariausGirėno skridimo reikalą visi kas
buvo Lietuviai rėmė kaip galė
jo. Nerėmė tik socialistai. Gi
šiandien atsirado grupė socialistėlių, kurie visuomet buvo
priešai to kas buvo Lietuviams

ir Lietuvai naudinga. Pasinau
dodami žmonių sentimentu lan
do po Lietuvių kolonijas rinkda
mi sau dolarius neva “antrą
skridimą” ruošdami.
Aišku kiekvienam kad kor
poracija yra tai grynas keleto
asmenų biznis: kiek Įplaukų ir
išlaidų bus niekam nebus tei
sės žinoti. Antgalo kas atsa
kys jeigu tokiam skridimui su
rinkti pinigai kaip kamparas
sunyks? O ar taip negali būti
kaip atsitiko su kitais tokiais
Chicagos socialistų sulipytais
praj ovais ?
Keisčiausia dar tas kad nau
jai “atgimus” “Vienybė”, kuri
pretenduoja kaip tautiškas lai
kraštis, remia tą soliacistų išmislą. P. Tysliava savo editoriale net stenėdamas agituoja
už Chicagos socialistų biznį.
Kažin ar p. Tysliava nedaro
didelės klaidos ir nuostolio sa
vo laikraščiui bernaudamas so
cialistams, kada Didžiojo New
Yorko net 47 draugijų atstovai
užprotestavo prieš socialistų
skymą visuomenę melžti?
• Tiesa, p. Tysliava yra žaliu
kas Amerikos Lietuvių gyveni
me ir Lietuvių visai nepažysta.

DERLIAUS GRIETINE
IR JOS

Jis matyt taip daro kaip jam
diktuoja Grigaičio bernai, Vitaitis, Vinikas ir kiti. Nedykai
socialistų spauda dabar “Vieny
bę” taip giria, nes gavo sau
pataikautoją. Jeigu p. Tyslia
va pažinotų Amerikos Lietuvių
gyvenimą, kaipo doras žmogus
nenorėtų komplimentų iš musų
socialistų.
Kaip ten nebūtų, reikia tikė
tis kad ir kitos kolonijos pa
matys socialistų skymus ir pa
sielgs panašiai kaip Didžiojo
New Yorko draugijos naujo
“skridimo” reikale.
PASAULINĖ PARODA UŽ
SIDARĖ. Lapkričio 12 d., 12
vai. nakties, užsidarė Pasaulinė
Paroda, kuri tęsėsi nuo Gegu
žės 27 d. Per šį visą laiką Pa
rodą atlankė 22,320,556 žmonės
padarydami parodų lankymo re
kordą.
Bet Paroda užsidarė ne ant
visados, o tik iki 1934 metų.
Kitą metą Paroda vėl atsinau
jins ir tęsis per 6 mėnesius.
Parodą tikima atidaryti Bir
želio 1 d.
Kai kurie mano kad kitais
metais laikai pegerės ir Paro
dą aplankys daugiau žmonių.

LIKVIDUOS MORGIČIUS
Federalė valdžia paskyrė vi
są bilijoną dolarių, kaip prane
šimai iš Washingtono sako, ap
mokėjimui tų paskolų ant na
mų kuriuos turėjo bankai, ku
rie dabar yra užsidarę. Tas
duos progą žmonėms atsiimti
pinigus likusius tuose bankuo
se. Bankai didumoje išskolino
pinigus ant namų, ir negalėda
mi savo paskolų atgauti turėjo
užsidaryti ir sulaikyti išmokė
jimą žmonėms jų sudėtų depo
zitų.

IŠ SLA. 322 KUOPOS.
Praėjo jau linksma vasarėlė.
Baigiasi jau rudenėlis. Kur
nepažvelgsi, visur draugijos ju
da, kruta, naujų sumanymų įie
ško. Neatsilieka nei SLA. 322
jaunuolių kuopa. Vos mėnuo
atgal, kuopos nariai jausdami
kad reikia prisidėti prie Da
riaus-Girėno paminklo pastaty
mo, nutarė savo jauną ener
giją panaudoti paminklo fondo
padidinimui. Todėl Lapkričio
29 d., trečiadienį, 8 vai. vak.,
Padėkavonės Dienos išvakarė
se, kuopa rengia šokį, balių,
vienoje moderniškiausių ir gra
žiausių Chicagoj salių — Casi
no Moderne, prie 63-čios ir Cot
tage Grove avenue, po nume
riu 913 E. 63rd street. Tą va
karą kiekvienas jaunolis-ė at
silankę, į šokius turės puikią
progą pasilinksminti kiek tik
jo širdelė trokš. Salė tiesiog
žavėtinai graži: kur nepažiūri
visur sidabro spinduliai krinta
nuo salės sienų, grindys atrodo
kaip stiklinės, na o to vakaro
muzika. .. .
Užteks pasakyti
kad tokios geros muzikos Chi
cagos Lietuviai savo parengi
muose nėra girdėję.
Rep.
ARTISTAS J. OLŠAUSKAS
atvyko Chicagon. Iki šiol gy
veno’ New Britain, Conn, čia
apsigyvens. Kartu atvyko ir
Jonas Steponaitis iš Brooklyn,
N. Y., buvęs “Vienybės” linotypistas. Jis mano kiek pabu
vęs Chicagoje gryžti atgal.

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo.,
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
svėriau 170 svarų iki panaudojau
Turbūt jokiame kitame gaminyje vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
visoje šalyje vienodumas nėra taip vaitės atgal. Dabar sveriu 150 sva
reikalingas kaip cigaretuose. Lepus rų. Taipgi turiu daugiau energijos
rūkytojas, diena iš dienos, reikalau ir neturiu alkanumo jausmų.’
Riebus žmonės turėtų gerti šauk
ja kad jo cigaretai butų tokie pat
štuką Kruschen Salts stikle karšto
kaip kokybėje taip ir švelnume.
Kad išpildžius tą reikalavimą, vandens rytais prieš pusryčius—ta
Lucky Strike cigaretų išdirbėjai pa druska yra SAUGI, nekenksmingas
gaminimui Luckies deda nepaprastą, būdas numažinti svorį, kaip patyrė
priežiūrą.
Daugiau kaip šešiasde tūkstančiai vyrų ir moterų.
šimts patikrinimo instrumentų yra
Gaukit bonką Kruschen Salts iš
naudojama
visi
I les noriai patikrinimui
pasiusim jumsjog
PILNĄ
Lucky
cigaretai
yra IŠBAN
vienodi. vaistini i bile kur Amerikoje (išteks
Pa
’ elį, Strike
7 dienoms
DYKAI
Ir MUI,
iš priežasties
to, negalima
DO
ir jeigu norėsit
naudotatskir
dau 4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
ti i,vieno
kito,
gis
tą Lucky
galėsit nuo
daryti
už kadangi
mažus Ita bonka nepertikrins jus kad tai
kiekvienas
žingsnis
išdirbime
Luckies yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ka;
-us. Mes
kviečiame
jus naudoti
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.
yra vaistą
žingsnis
vienodumo.
tą
7 prie
dienas,
DYKAI, musų
trijų savo
ar daugiau
ka:Puikiausias
:ais. Pasiuskit
vardą ir.metų
ad
derliaus
tabakas
sudedamas
resų
tuojau
į ROSE
RHEUMAišdirbiTAB
mui Luckies,
ir 3516
tuo užtikrinama
vie
CO.,
Dept. X-3,
N. Irving Ave.
nodumas Ill.
tabake.
Išdirbimo eigoje,
Chicago,
patyrimo pilnas apdirbimas, moder
niškos patikrinimo mašinos ir nuouatinis prižiūrėjimas ir tyrinėjimai
taipgi panaudojama kad užtikrinus
vienodumą.
Be to dar, Luckies išdirbime 86
But a wonderful modern medi
nuošimčiai tabako augalo atmetama,
cine which acts upon the conditions
nes tik viduriniai labai tenaudoja
which CAUSE the pain. Take them
ma. Tie viduriniai lapai taipgi yra
regularly and you should suffer less
išimami iš puikiausio tabako, “Der
and less each month. PERSISTENT
liaus Grietinės”, koki tik galima
USE BRINGS PERMANENT RE
gauti.
LIEF. Sold at all good drug stores.
Iš tos priežasties kiekvienas Lucky
Small size 50 į.
pasiekia jus pilnai prikimštas nu
nokusiu, išsistovėjusiu, parinktu tabau. Taigi ar stebėtina ad Luckies
yra taip lengvi ir švelnus.
(Advertisement)

VIENODUMO VERTĖ

Not Just Another
PilITo Deaden Pain

LYDIA E. PINKHAM’S
TABLETS

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

duoda “Derliaus Grietinę” jūsų Lueky Strike, nes tabakas
turi būti kas metas išaugintas iš sėklos. Šitas atsargus
puikaus tabako vaisinimas parodo kodėl Luckies išlaiko tą
pačią puikią, vienodą kokybę metai Į metus — taip apvalūs

Copyright. 1933. The
American Tobacco
Company

ir kieti ir pilnai prikimšti — laisvi nuo Kuosų galų.

Visuomet

puikiausia ta/akas

VISUOMET puikiausia apdirkimas
VISUOMET Luckiespatenkina/

e<it’s toasted ”
DEL GERKLES APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

ORAS ATŠALO. Chicagoje
šią savaitę nepaprastai atšalo
oras, užklupo tikra žiema. Sa
koma kad dar kiti dideli šalčiai
užeina.
DARBAI šią savaitę Chica
goj darbai žymiai sumažėjo —
daug firmų paleido darbininkų
po kelis šimtus. Bet tikimasi
kad prieš pabaigą metų darbai
pradės eiti ir bus priimta daug
darbininkų dirbti. Daug pri
klausys kaip dolario vertė bus
sutvarkyta.

Naujausi

TEATRAI
Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija
iš prohibicijos laikų. Reikalinga
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
pusi.
Kaina ............................ 50c

Baudžiauninke
4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir moterų. 67 pusi.............................50c.

Žentai iš Amerikos
NORTH SIDE
Am. Lietuvių Sąjungos susi 2 aktų komedija iš Amerikiecn;
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rinkimas atidėtas iki Lapkričio rai ir 3 moterys. Kaina ....50c
20 d., pirmadienį. Susirinki
MAGELIONA
mas bus laikomas pas p. Striu- GRAŽI
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
pą, 3636 W. North avė., nuo Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų.
7:30 vai. vakare. Visi nariai 63 pusi, knygelė. Kaina .... 50c
PIRTYJE — komedija 3
prašomi atsilankyti į susirinki AMERIKA
aktuose, 43 pusi., vaidina: 7 vy
SU PAGALBA Am. Raudo mą, yra svarbių reikalų aptari rai, 2 moterys......................... 25c
nojo Kryžiaus norima Chicagoj mui ir pasitarimui.
Vald. DVI SESERĮ
surinkti- 84,000,000 aprūpinimui
4 aktų tragi-drama iš Amerikos
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4
žiemai rubais biednų šeimų.
Nustojo 20 Svarų
moterys ir apie 15 vyrų.
Kny

Riebumo į 4 Savaites

Ne daug rūkytojų yra matę puikų tabako augalą pilnai
žydintį, todėl mes ir parodome šį paveikslą. Tiktai keletas
šių puikių augalų yra leidžiama pražydėti ir pagaminti
sėklų. Šios atsargiai išrinktos sėklos sekančiais metais

“MARGUČIO" RUDENINIS
BALIUS
“Margutis” rengia didelį ru
deninį balių sekmadienį, Lap
kričio 19 d., Pilsen Brewery
Gardens, prie W. 26tos ir Al
bany avė. Bus gražus progra
mas, išpildys komp. A. Vana
gaitis ir artistas J. Olšauskas
su savo pagelbininkais.
R.

FOR RELIEF AND PREVENTION
OF PERIODIC PAINS

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio
laikraščio skaitytojui
kuris tik pareikalaus.
Jeigu kenčiat skaus
Kada labai nervuojates . . . kada
mą sąnariuose, jeigu vaikų ergelis erzina jus . . . kada
jie sustingę, arba la viskas ką tik darot reiškia jums
bai jauslus, jeigu tu nuovargį . . . kuomet apima nusi
rit kentėti kožnoj oro minimas . . .
bandykit
panaudoti
permainoj, štai jums Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
proga išbandyti pa- pound. 98 iš 100 moterų sako kad
pra sty, pigų Metodą, kuris

joms pagelbė
pagelbėjo.
jo šimtams.
Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš>»dys vertu gyventi.
Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš
■savo vaistininko šiandien.

t

SUERZINTI
NERVAI

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE

COMPOUND

gelė 60 pusi. Kaina ................ 50c
NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS
Trumputė, 20 pusi, komedija iš
jaunųjų gyvenimo.
Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c
AKIS Už AKI, DANTIS Už DANTĮ
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dina 3 vyrai, 2 moterys........... 15c
AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak
tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5
vyrai, 4 moterys..................... 30c
AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai,
1 moteris..................................... 15c
PAVOGTAS KŪDIKIS — tragedi
ja 3 aktuose; 46 pusi.; vaidina 9
Vyrai, 6 moterys..................... 25c
SALIAMONO SAPNAS — drama 1
akte; 22 p.; veikia 5 vyrai . . 10c
SULYG NAUJAUSIOS MADOS —
komedija 2 veilcsmų; 19 puslapių,
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c
PIRMI ŽINGSNIAI — drama 4 v.
52 pusi.; vaidina 8 vyrai ir 3 mo
terys................................................... 20c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 5()c

Divorsas <

*

3 aktų komedija iš Amerikiečių
> prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. . .. 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ............................,. 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemes Rojus

<

3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ................................ 50c
jssHb

i

8 Tysai ....

“KRYŽIOKAS“ -— 2atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ............ J 5c
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
ir 3 moterys ............................ 25c
KYTU PILIS — drama 5 aktuose,
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c
UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 m....... 15c

REIKALAUKIT

DABAR! *

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland

KAS TURI atliekamą Dolarį—
tas per ištisą meta skaitys
“Dirvą” jeigu dabar išsirašys!

A

Lapkričio 17, 1933

DIRVA

žmonėms keista žinoti kad
Amerikoje kiekvienas di
desnis miestas turi po vie
ną, dvi ir iki keliolikos ra
dio stočių. Vieną kurią tų
stočių pasirenka savo mies
te ir Lietuviai ir duoda saŽMONĖS
viški radio programai, dau vo radio programus.
giausia biznierių. Visoje
Lietuviški Radio Programai Amerikoje, sako “Margu
Iš Lietuvos vis dar išva
“Margutis” pastaroje sa tis”, dabar tik du Lietuviški žiuojama. Rugsėjo mėnesi
vo laidoje sumini plačiai a- laikraščiai radijuoja: “Mar emigravo 90 žmonių. Iš jų
pie Lietuviškus radio pro gutis” ir “Dirva“.
35 Žydai į Palestiną, kiti
gramas. Daugelyje koloni Lietuvoje yra tik viena visi į kitas pasaulio dalis,
jų duodama įvairus Lietu 'radio stotis ir gal Lietuvos bet vis daugumoje Žydai.

Dienos Klausimais
BE GARBĖS

s
3

SLA. seime Pittsburghe
1932 metais Sandaros va
dai, dirbdami už pravarymą Gegužio j SLA. prezi
dentus “garbingam užbai
gimui” tarnybos, klūpčiojo
ir linkčiojo socialistams ir
tautininkams kad tik Gegu
žis gautų dar vieną termi
ną. Ten pat seime žadėjo
tautininkams sutikus remti
Gegužį, žadėjo už tai viską,
ir kitais rinkimais žadėjo
remti į prezidentus p. Ra
čiūną.
Tautininkai buvo vyrai ir
pasielgė vyriškai.
Bet Sandaros vadai ten
pat seime pasirodė veidmai
niais, nes apsisukę atsisakė
balsuoti už Tareilą į iždi
ninkus.
Dabar vėl pasirodo ant
kiek jie yra “vyrai”: Savo
organe jie j SLA. pirminin
kus vėl siūlo tą patį save
kandidatą Grinių, nors jis
ton vieton netinkamas, ir
užmiršta savo duotą žodį
remti Bačiuną.
Nekaltiname už tai visų
sandariečių, nes jų daugelis
yra gerų, rimtų Lietuvių,
bet pats “Sandaros” redak
torius buvo vienas iš tų ku
ris ir seime ir dabar laužo
savo garbės žodį ir pasista
to save paprastos kūmutės
šliurėse.
Šymet iš Vitaičio ir Ge
gužio “Sandara” paramos
negaus, nes tie turi save
“bėdą” ant sprando — at
gaivintą “Vienybę”, kurią
naudos savo politikai vary
ti. Socialistai neturės iš ko
plutelės ‘Sandarai’ numesti,
nes paitys iš visų kampų
trupinius graibo. »
Ai’ ne geriau butų “San
darai” pažiūrėti į SLA. rei
kalus rimčiau? O jeigu su
socialistais susitarė skaldy
ti socialistams priešingų
narių balsus, tai laikas ge
riems Lietuviams sandariečiams pažiūrėti kam jie sa
vo sunkiai uždirbtus centus
kiša “Sandarą” remdami.

[S
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Istorinė Apysaka

*
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JUODO
KARŽYGIO
SŪNŪS

Rašo K. S. Karpius

dovą netikėtai Rusnėje sutiko.
Kelionė ėjosi Nemuno pakraščiu, pro
Merunas ir Gaižys
tais laikais buvusias vienaip ar kitaip va
dinamas vietas, kurios šiandien yra vadi
Meninas ėjo dvidešimts antrus metus namos Tilže, Rambynu, Ragaine, Smalinin
kada gryžo į savo gimtinį lizdą. Alina jau kais, Jurbarku, Skirsnemune, Veliuona, Se
buvo pasenėjus, kaip prabėgę metai reika redžium, Vilkija, Bruže, Zapyškiu, Verš
lavo, ir joje jau nebuvo to jaunystės skais vais, kurios buvo vienoj ir kitoj Nemuno
tumo kuriuo kitados galėdavo pavilioti pusėje.
kiekvieną vyrą. Nors jos akyse žėrėjo ta
Kada priėjo upę Jurą, Ragailė nieko
iati šviesa, bet veiduose jau raukšlės rodė- ’lemąstydama apie aną seną prietikį, tuoj
>i — nors tas nereiškė jos senatvę, o tik atsiminė tą upę, paskiau pasakė Merunui
‘ilės metų nuovargį. Ji buvo pačiame vi- ir Šarkiui, ir jiedu atsiminė tuos krantus
luramžyje moteris, jau pražydėjus savo kuriuos nors tik po kartą matė kada vikin
aunystės puikumu. Buvo jau kaip nuskin- gų pagrobti buvo vežami į Nemuną.
as gėlės žiedas, nors dar gražus, bet toks
Kur tik šis didelis buris keliauninkų
kurs daugiau jau niekados neturės savo prieidavo sodybas ar pilaitę, visus išgąs
airmesnio gražumo, kaip tas kurs ant stie dindavo, nes žmonės pamatę iš nežinia kur
bo prieš saulę naujai pražydęs: neis jau atsiradusius ginkluotus kariauninkus, ma
gražyn bet vys ir menkės.
nydavo kad ateina užpuolikai. Ardys to
Bet jai to ir nereikėjo: ji savo gyve- dėl siuntė pirma savęs gandanešius, o savo
limo uždavinį atliko: iš jos sėklos — iš di burini įsakė visur elgtis gražiai ir nesukellelės meilės jos ir Ardžio — gimė jiems su dinėti gyventojams bereikalingos baimės ir
ms, kurs buvo pačiame žydėjime, pačioje nuožvalgos. Visur kur tik ką ėmė maistui,
'aunyštėje ir spėkoje vyras, į kurį nuo da tinkamai atsilygino. Su pilaičių valdovais
bar visi žiūrės ir gėrėsis, ir tuo motina susiėjęs pasikalbėjo ir padarė sutartis patenkinosi.
'aikyti draugiškumą; ypač tuo reikalu il
Ardys irgi jau buvo apsenėjęs — ne giau apsistojo pas artimesnius Daugupiams
tiek amžiumi kiek pergyventais rūpesčiais kaimynus.
T sielgraužomis. Jis buvo viduramžis vyArtėjant Daugupių, Merunas lyg per
'as, pačioje spėkoje, rimtume, ir dar jam sapną pradėjo prisimindinėti vaikystės die'ikimo buvo skirta ilgai gyventi, matyti ir ' rose matytas vietas, aplinkinius kalnus ir
pasidžiaugti darbais savo atžalų, savo su zpatingesnius vaizdus. Pagaliau iš gana
lų.
:oli pamatė rytuose, aukščiau Nemunu, ir
Iš Rusnės išsirengė ilgai kelionei į savo tėvo didžią pilį, kurios sienos, kuorai
Daugupius. Vieni jojo raiti, kurie buvo at- r viskas kita jam buvo gerai pažystama.
;oję, kiti visi ėjo pėkšti — visi Lietuviai Serai atsiminė aplinkinius krantus Nemuvikingai, kurie su Merunu keliavo į jo tė io ir Vilijos šonuose, ir pačias tas upes,
viškę, — nes visiems arklių neišteko, ir ne curios ties jų pilimi susibėga į vieną. Jo
buvo valčių. Tik Alinai buvo duota ark širdis smarkiai plakė, troško vaikinas kuolys, o Ragailė sutiko eiti pėkščia, nors ne greičiausia pasiekti ir pačią pilį, ir ten pa
kurie Daugupių vyrai siūlė jai savo ark sijusti namie, tikrai namie!
Ir Gandai apie “Baimę”
lius.
Keliauninkams artėjant Daugupių, iš
Nepamatuoti
Buvo jau vėlyvas 845 metų ruduo. Ke- lilies kuoro skersai Viliją Gaižys pamatė
Iš visų musų laikraščių 'ionėje, Alina greta Ardžio jodama, pasa
.pulką žmonių. Nors laukė tėvo sutik viena “Dirva” iš pat sy kojo jam savo pergyvenimus — gerus ir didelį
gryžtant,
bet pamatęs keliariopai didesnį
kio nepatikėjo į gandus buk blogus — ir kaip sūnų surado. Ragailei,
lakūnai Darius ir Girėnas kuri buvo kaltininkė jų sūnaus pradingimo. būrį negu išleido, negalėjo suprasti kas j
Daugupius ateina.
buvę Vokiečių nušauti, ir
Patogioje vietoje per upę nutiestu rąsto laikėsi iki pat galo, iki ■šprašė ne tik dovanojimo kaltės bet ir apatėjo iš Lietuvos galutinas lovanojimo, už jos tokį didelį prasišventi- Ti lieptu keleiviai perėjo į Daugupių pusę ■
ir oficialis valdžios paskir ną tarnauti ir vargti kartu su ja. Gužui, ir Gaižys, tik gerai persitikrinęs kad par
tų tyrinėtojų protokolas, kurs buvo jų abiejų globėjas ir užtarėjas eina jo tėvas ir su savais žmonėmis, nulei
kuris tuos gandus užginčijo. įuo kitų vyrų, vienom tarp svetimų blaš do pilies tiltą ir suleido juos į pilį.
Nekurie musų laikraščiai kantis, irgi išprašė tinkamo atlyginimo, ką
Nepaprastai nustebo Gaižys kada pa
tam gandui patikėjo, bet ki vdską Ardys išpildė.
matė sugryžusią savo motiną ir savo brolį,
ti leido sensacijas tyčiomis,
Merunas apsakė savo tėvui visus savo ir Merunas nudžiugo pamatęs tokį puikų
skaitytojus žvejodami.
pergyvenimus ir prietikius, kurių klausėsi vyrą, Gaiži. Jiedu buvo labai vienas kitam
Bet nekurie dar ir dabar ir motina ir Geluonis ir kiti žymesni Daug
nenori tam tikėti, sako buk upių vyrai. Jis gėrėjosi savo Danuose su panašus, ir panašus į tėvą, todėl niekas ne
Lietuva “bijanti” Vokiečių rastais draugais, ir prie savęs neatskiria galėjo sakyti kad tas arba tas nepriklauso
Daugupiams. Tik Gaižys buvo šviesiaplau
ir nenorinti to skelbti.
mai
laikė
Šarkį,
Masį
ir
Stuką,
kurie
buvo
kis, o Merunas tamsiaplaukis. Ir vienas
Kurie šitaip sako lai pri
vadai
visų
kitų
su
savim
parvestų
vikingų.
r antras buvo dideli, aukšti, tvirti ir nar
simena kaip Lietuva “bijo
Visi jie dabar vyko į naują gyvenimą— sus vyrai.
jo” Vokiečių kada atsiėmė
Klaipėdą; kaip “bijojo” po į ramų, vienodą, vietoje audringo, plėšikiš
Alina, apkabindava posūnį, Gaižį, bu
ra metų atgal kada buvo ki ko, kokio Danai buvo juos išmokinę.
riavo ir džiaugėsi, ir Gaižys nudžiugo kaip
lęs Klaipėdoje Vokietinin
Keliaudami Nemuno pakraščiais aukš kūdikis sulaukęs jos gryžusios, nors su tė
kų skandalas seimelyje; ir tyn, laisvi ir be rupesnio, Lietuviai vikin vu jau daug metų laikė žuvusia. Agnita,
kaip “bijo” dabar kada Hit- gai vienas kitam ėmė apsakinėti, kiek atsi Alinos tarne dar iš Lamžino, džiaugėsi pa
leristai vėl kėsinasi atplėšti minė, iš kur kuris paeina. Kadangi dau mačius Aliną gyvą, ir abi susikabinusios
Klaipėdą.
giausia gyveno paupiais, jie apsakinėjo nuo verkė.
kurių upių paėjo. Jų buvo: nuo Akmenės,
Visi pilies gyventojai, kurie tik atsimi
Spalių mėn. 19 iš sovietų nuo Vieviržos, nuo Šventosios, nuo šešu- nė Aliną ir Meniną, subėgę juos sveikino,
Rusijos kalėjimų gryžo Lie vos, nuo Juros, nuo Gegės, nuo Luobos, nuo džiaugėsi, verkė. O naujieji, kurių Ardys
tuvon keliolika Lietuvių, jų Nemuno, nuo Šyšos, nuo Dubysos, nuo Bar laikas nuo laiko priimdinėjo, sulaukę tų
keletas yra kunigai, kiti tuvos, nuo Minijos, nuo Mitu vos, nuo Šešu apie kurių dingimą iš kitų buvo girdėję,
šiaip piliečiai. Jie buvo iš pės — iš tų vietų kur vikingai valtimis da- kartu su visais džiaugsmu dalinosi.
kilmingai Lietuvoje piiim-j g- užpuolę sugaudavo ir išsiveždavo. Į
Gaižys ir Merunas, lyg maži vaikai, vėl
ti. Vėliau bus grąžinta dari
v 1
..
..
e
viena Lietuviu gnipė. Už I savo senas tevrskes jie nenorėjo gryzti, nes pradėjo bėgioti po tas pačias vietas kurio
tuos nelaisvius sovietai gaJ vieni nebūtų jų radę kiti žinojo kad uzpuo- se kūdikiais būdami bėgiojo ir žaidė; privo mainais keliolika komu-|hme Jll vlskas išnaikinta, tėvai išžudyti; simindinėjo tuos pačius žaislus ir viską ki
nistu, kuriuos Lietuva lai- visi norėjo pamatyti garsią Daugupių pilį, tą ką anuomet darė, ir Merunas stengėsi
kė kalėjimuose.
/iš kurios paėjo jų vadas ir kurios patį val viskam išnaujo pasidaryti savas.
(Tęsinys iš pereito num.)

LIETUVOS GIPSAS
Lietuvoje nėra nei aukso, nei sidabro,
nei kitų metalų, tačiau yra mineralinių tur
tų, kurių tarpe žymią vietą užima gipsas.
Gipso kalnai randasi šiaurinėje Lietuvos
dalyje, netoli Biržų miesto. Jų iš žemės
kyšanti dalis apima 15 hektarų, tačiau že
me pridengti sluogsniai nusitęsia į visas
puses po keletą kilometrų. Koksai yra tų
gipso šluogsnių storumas nėra dar žinios,
tačiau tenka manyti kad jie nėra ploni.
Žinovų nuomone, gipso ištekliai yra gana
gausus. Jį eksploatuojant, užtektų ilgą lai
ką ne tik vidaus reikalams, bet galima bu
tų dargi gerus kiekius ir eksportuoti.
Šis gamtos turtas betgi nėra dar tin
kamai išnaudojamas. Gipso pramonė Lie
tuvoje nėra dar išsivysčius. Tiesa, veikia
Kaune ir Panevėžyje pora fabrikėlių, ku
riuose gipsas yra malamas, tačiau jie to
kie mažyčiai kad didesnės reikšmės krašto
pramonėje neturi.
Paskutiniu metu Anglai susidomėjo
Lietūvos gipsu. Jie rengiasi statyti didelį
gipso fabriką ir apdirbamą gipsą ekspor
tuoti į užsienius. Žinoma, keliariopai butų
langiau naudos jeigu gipso fabriką staty•ų ne Anglai o mes patys. Bet čia vis ta
“maža”’ kliūtis — litų trūksta. . . .—-Tsb.

LIETUVOS UPĖS
Nevėžis upė turi 240 kilometrų ilgu
mo. Jis senovėje buvo Aukštaičių ir Že
maičių skiriamoji siena. Išteka iš Nevė
žio ežero apie Troškimus. Tai rami, graži
upė, neturinti pavojingų savo tėkmėje ak
menų. Sieliai plukdomi per 40 kilometrų,
o garlaiviai — per 25 klm. (iki Babtų).
Senovėje laivai galėdavo vaikščioti iki Pa
nevėžio. Nevėžio gilumas vidurupyje arti
1 metro, žemupyje 1—2 metrai; platumas
arti žiočių apie 60 metrų; ties Kėdainiais
apie 40 metrų. Nevėžis teka pelkėta lygu
ma, tik arti žiočių teka tarp kalnų.

Visi kiti vikingai, kurie dabar liko
Daugupių gyventojais, turėjo mokintis atsinešti į viską ką mato kaip į savo. Danų
išmokinti, jie kur pasisukę, ką matydami,
senu papratimu žiurėjo kaip į grobį kurį
galėtų imti, neštis ir pabėgti. Patys paga
liau pradėjo gėdintis tokių savo minčių ir
kožnas skubinosi mokintis laikyti viską už
savą.
Alinai reikėjo išnaujo persiimti savo
rihmų tvarkos, nesijausti svetima ar tik
viešnia, kame Agnita jai padėdinėjo.
Staiga užklupo žiema ir Daugupių val
dovas nespėjo sukviesti savo kaimynų ku
nigų į vaišes, apsidžiaugimui atsiradimu
žmonos ir sunaus. Tačiau neišliko visi ne
sužinoję kad gryžo Alina ir kad parsivedė
išaugusį narsų savo sūnų, ir kas tik galėjo,
ypač jaunesnieji, stengėsi apsilankyti ir su
sipažinti su Merunu, o sugryžę į savo na
mus ir tarp kaimynų skleidė apie jį įvai
rias nuostabias kalbas-pasakas apie jo nar
sumą, apie jo gerus, niekad nematytus gin
klus, apie jo buri kariauninkų, su kuriais
iis daug žmonių nugalėjęs ir pagaliau gryžęs į savo gimtinį kraštą.
Tarp labiausia pradžiugusių Meruno
ir Alinos sugryžimu buvo senelis Alpis, vyviausis krivė iš Mildos šventinyčios, kuris
dar buvo gyvas.
Gandas apie gryžimą Alinos ir jos su
naus pasiekė ir Kalnius, aukščiau prie Ne
vėžio, ką patyrus sena Želvė, kuri surengė
Meruno pradingimą, pastiro ir krito ne
gyva.
Vaidvla Viliušis, tuo tarpu pro Daugupius keliavęs, buvo sustojęs paviešėti ir
patyrė apie pargryžimą juodo karžygio su
naus ir motinos, kurių niekas netikėjo gy
vų matyti. Gryžęs į Rasčio pilį, kur gy
veno ta kerštinga moteris, Kastytė, su sa
vo sumini Nergiu, papasakojo apie tai, ir
tą išgirdę šiedu labai susirūpino. Dabar
Kastytei pasirodė bus dusyk sunkiau at
gauti Daugupius, — nes ji vis apie tai sva-

NUBIRO
Nubiro, nukrito žiedeliai
Svaigiai pabučiuoti šalnos,
Nugelto, nuraudo lapeliai
Del rudenio meilės šaltos.
Nutilo, nurimo paukšteliai
Pabūgę snieguotos audros,
Nutilo ir musų broleliai,
Dainom nesutinka aušros.
Nulindo, nulindo sesutės
Kad gėlės daugiau nežydės,
Kad šiuose gražiuose darželiuos
Jų dainos linksmai neskambės.
Tik vienos rūtelės, žaliuoja.
Ir šypsos sesutėms meiliai,
Ir tarsi žaliosios jaunatvės
Jos dainą niūniuoja tyliai.
Jonas Morkūnas.
RUDENS SMUIKAI
Vėjas čirpdo rudens smuiką,
Groja arijas niūrias;
Rudos marškos klosto lauką,
Šalnos nuegina girias.
Aršus vėjas drasko nubus
Nudažytus geltonai,
Kada gojuj rudens smuikai
Traukia arijas jautriai.
—Virpink, vėjau, smuiko stygas,
—Skinki medžių lapelius,
—Jei tave nenugalėjo,
—Te ant žemės jie supus.
Tas gyvenimo nevertas
Kursai dreba prieš visus.
—Suok tam vėtra mirties himnus,
—Neški rriirtį per laukus.
Gaili rauda rudens smuiko,
Ir sermėgiui ji šiurpi,
Kai žali laukai nublunka,
Lapai krinta pamaži.
Rudens smuiką vėjas čirpdo,
Groja arijas niūrias.
Jis sermėgiams širdis virkdo
Nešdams ilgesio dienas.
Pajuostė, 9-X-1933.
Vainis Dainoras.

jojo. Suprato kad dabar Daugupiuose randasi du prieš jos sūnų vieną, nors niekas
Daugupiuose apie jos pasalingą tikslą nieko nežinojo.
Tai buvo tų pačių metų ruduo, kuriais
pavasarį, kaip atmename, Nergis, pilnai
suaugs į vyrą, niekam nepažystamas, kai
po “Baltas Karžygis” lankėsi Daugupiuo
se ir norėjo pasalingai Gaiži nužudyti.
Kastytė tikrai žinojo kad ateinantį pa
vasarį Daugupiuose įvyks narsuolių susi
ėjimas — didesnis negu kada nors buvo —
ir įvyks įvairios kautynes, todėl ji nieko
nelaukdama ėmė savo sūnų ruošti ten siųs
ti pradėti tikrą, nenuleidžiamą darbą ša
linti iš kelio Daugupių įpėdinius. Nergis
ėjo tvirtyn ir stipryn, ir dar daugiau įsiauklėjo savyje mintį kad Daugupiai jam
— po tėvo — priklauso.
Žiemai užstojus, žmonių visas troški
mas buvo kad greičiau ateitų pavasaris.
Daugupėnai, žiemą nuobodžiai leisdami,
medžiojo maistui ir apdarui didžiuosius
žvėris. Vikingai vyai, kartu ir pats Me
ninas, iš nuobodumo buvo gatavi dantimis
medžius graužti, neturėdami ką veikti. Pa
galiau, pasitaręs su savo draugais, Meru
nas pasiėmė dirbdinti valtis, nes po šonu
turėjo dvi dideles upes, kuriose valtys la
bai reikalingos. Ardys ir visi iš to tik
džiaugėsi, nes iki tolei Daugupėnai, kaip ir
kiti Lietuviai, neturėdami įrankių, valčių
nemokėjo dirbdinti ir naudodavosi tik iš
vieno rąsto išduobtais prastais luotais.
Gaižys padovanojo Merunui vieną sa
vo paties išsiaugintų jaunų arklių, o Ar
dys stengėsi aprūpinti arkliais visus nau
jai pribuvusius vyrus, ir .jaunesnieji tuoj
tapo gerais jojikais.
Žinodami kad pavasarį įvyks jaunimo
kautynė, jaunesnieji vikingai rengėsi prie
to, ir po Meruno ir Šarkio vadovybe ruo
šėsi parodyti Daugupėnams ir jų svečiams
daug naujų žaislų vandenyje, ko šie dar
nebuvo matę.
Seka: Alpio Mirtis.
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BEREIKALINGI KABINĖJIMAISI
Pastaru laiku “Naujienos”,
“Tėvynė” ir keli komunistų lai
kraščiai labai uoliai pradėjo
j ieškoti mano “nedorybių”, bū
tent skelbia kad aš: (1) esu
“N-nų” šmeižikas; (2) kliudau
lakūno James’o propagandai
(3) esu begėdis — pareikala
vau iš Kapt. Dariaus net $40
už vieną straipsnį; (4) visur
veikiu prisidengęs įvairių ko
mitetų vardais ir slapyvar
džiais; (5) labai noriu imtis
vadovavimo darbo antro skri
dimo propagandoje; (6) rašiau
“Darbininke” apie socialistų
“bučį”.
Tokie tvirtinimai labai stengiamasi išpopuliarinti, Be to,
iš įvairių kolonijų gavu laiškų,
kuriuose klausiama ar buvęs
Dariaus-Girėno skridimo rėmė
jų vyriausis komitetas bei fon
das, ir dabartinis paminklo sta
tymo komitetas remia ir orga
nizuoja antrą skridimą į Lietu
vą. Be to dar tuose laiškuose
pranešama kad “N-nų” redak
cijos narys A. Vaivada landosi
kolonijose ir visur skelbia kad
aš paėmiau ar pareikalavau $40
už vieną straipsnį, ir tt. Ka
dangi tokie dalykai apie mane
viešai skelbiami, noriu teisybės
delei atsakyti ir paaiškinti.
Nei “N-nų” nei kito kurio
laikraščio nešmeižiau ir nema
tau reikalo tai daryti. “N-nų”
redaktorius net labai supyko
kažkodėl tik ant manęs ir pa
geidauja kad aš atšaukčiau sa
vo “šmeižtus”. Aš (kaipo as
muo) niekad ir niekur to laik
raščio nešmeižiau; jei bučiau
tai padaręs tai redaktorius bu
tų pašaukęs mane į teismą at
sakyti. Mat, kaipo DariausGirėno paminklo statymo komi
teto sekretorius buvau to ko
miteto įgaliotas drauge su ko
miteto pirmininku Adv. R. Va
siliausku pasirašyti po' komite
to viešu pareiškimu, kurį šis
komitetas savo .posėdyje.. Rugs.
19 d. nutarė paskelbti spaudoj.
Tame pareiškime buvo atsakyta
į kaltinimus ir puolimus ant
komiteto. To pareiškimo turi
nis buvo komiteto posėdyje
perskaitytas ir nei vienas ko
miteto narys (net ir fondo pir
mininkas Konsulas A. Kalvai
tis) nesipriešino tokiam komi
teto nutarimui. Tačiau to pa
reiškimo “N-nos” nedėjo: patį
komitetą visaip kaltino, o pasi
aiškinti komitetui neduoda. Jei
komitetas neteisybę skelbė, rei
kia įrodyti 'tą neteisybę ir ta
da bus galima reikalauti atšau
kti. Aš nekaltas kad komite
tas taip nutarė ir rado būtiną
reikalą paaiškinti. Tik Rusi
joje dabar viešpataujantis “tei
singumas” neleidžia bent kam
pasiaiškinti. Nemanau ir neturiu galios komitetą “už nosies vedžioti” ar “komiteto vardu prisidengti”, nes esu tik vienas iš komiteto narių, kurių
tarpe matom net žymių visuo
menės veikėjų, advokatų, Lie. tuvos Konsulą ir kt.
Nei lakūno James’o propa
gandai, nei socialistų veikimui,
nei jokiai sąjungai ar organiza
cijai veikti nekliudau. Juokas
ima jei kas nors įsivaizduoja
mane esant tokį galingą “prie
šą”. Rodos nemaža prisidėjau
prie Dariaus-Girėno skridimo
garsinimo, o dabar tų didvyrių
paminklo statymo kom-to man
pavesta komiteto sekretoriaus
pareigos, kurios nemaža laiko
reikalauja aukoti.
Dirbu be
jokio atlyginimo.

vanoriai laimingai nufekristi į
Lietuvą arba ir aplink pasaulį!
Tiesa, abejoju kad minėtas
lakūnas butų tinkamiausias Da
riaus-Girėno testamento vykdy
tojas. Turime daug lakūnų.
Bet kitas klausimas ar kiek
vienas iš jų sugebės skristi per
Atlantiką ir ar kiekvienas iš jų
vertas visuomenės paramos. Tai
pareina nuo patyrimo aviacijoj
ir gal nuo šiokių-tokių nuopel
nų musų tautai.
Esant keliems savanoriams
antram skridimui, manau vi
suomenė (iš kurios prašoma di
delės paramos) turėti] pasirin
kti tinkamiausią įvairiais at
žvilgiais kandidatą tokiam atsakomingam ir kartu garbin
gam patriotiškam darbui.
Savo norą skristi Lietuvon
pareiškė ir kiti musų lakūnai:
Kapt. T. Turskis, A. kiela ir k.
Bet juk visuomenė nei kuri
nors organizacija dar nesvars
tė kurį iš tų visų lakūnų (ar
porą) parinkti į busimus musų
tautos didvyrius, čia savo žo
džio netarė nei Lietuvių Aero
Klubas (Chicagoje), prie kurio
priklauso net septyni Lietuviai
lakūnai. Manau kad šių lakūnų
bei klubo nuomonė ar rekomen
dacija taip pat butų labai reik
šminga sprendžiant kandidatū
ros klausimą.
Jei kuris Lietuvis lakūnas
skristų savo lėktuvu tai visuo
menės pritarimas jam nereika
lingas. Bet kas kita kai tai vi
suomenei tenka net padovanoti brangus lėktuvas garbingam
žygiui atlikti.
Pakartoju, nesu priešingas
lakūno James kandidatūrai, tik
nemanau kad jis butų vieninte
lis ir tinkamiausias kandidatas,
nes Amerikoje yra keliolika
Lietuvių lakūnų; kai kurie iš
jų turi nuopelnų Lietuvai arba
yra uoliai rėmę Darių ir Girė
ną. Ne mano dalykas jų liki
mą spręsti, čia pareiškiu tik
savo nuomonę, kurią pareikšti
verčia daromi man priekaištai.

NIEKO BENDRO
Be to, lakūnas James nesikreipe į buvusį Dariaus-Girėno
skridimo rėmimo vyriausį ko
mitetą, ir tuo budu šis komite
tas, dabar persiorganizavęs į
Dariaus-Girėno paminklo staty
mo komitetą, nieko bendro ne
turi su šio lakūno Skridimo rė
mimu.
Komitetas apsiėmė įvykyti di
dį darbą ir pareigą: tinkamai
pagerbti Darių ir Girėną, ku
riuos visa tauta ir pasaulis jau
pripažino didžios pagarbos ver
tais didvyriais, Atlantiko nu
galėtojais. Komiteto sumany
mą pastatyti jiems paminklą
Chicagoje remia plati visuome
nė. Tik nežinia kodėl “N-nų”
redaktorius neprisideda prie to
visuomenės remiamo darbo: net
nepamini šio darbo, neįdėjo nei
vieno straipsnelio apie komite
to rengiamą rinkliavą visoje
Chicagoje, ir reikalavo atlygin
ti po pusantro dolario už colį
kai to komiteto atstovas lakū
nas Kiela prašė dėti paminklo
naudai
rengiamos Aviacijos
Dienos skelbimą! Po to greit
pasiskubino pajuokti tą Avia
cijos Dieną. Ir vis dėlto to
laikraščio redaktorius nesigėdina net kasdien minėti Dariaus
ir Girėno žygį: tai daro ne šių
didvyrių pagarbai, bet tiktai
visuomenės simpatijas šiems
žuvusiems lakūnams panaudoja
kitam savo sumanymui ir ken
kia tuo budu visuomenės pradė
tam paminklo statymo darbui.
Rodos galėtų pagaliau ir abu
dalyku remti.
O gal jis įtikins savo straips
nių
skaitytojus kad ir čia aš
LAKŪNŲ YRA IR DAUGIAU
kaltas.... Bet gal jis turi ki
Ir visai nesu lakūno James’o tokių argumentų įrodyti kodėl
priešas. Linkiu jam ir visiems jis nenori išvien su katalikais ir
kitiems Lietuvių lakūnams sa- plačia Lietuvių visuomene rem
ti paminklo reikalą? Nors pa
minklo fondas auga ir be jo lai
kraščio paramos, bet manau
kad visuomenė pageidautų ir
socialistų paramos. Ir nors tas
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI
paminklas bus “negyvas”, taSMAGI KELIONĖ
čiau jis bus amžinas.
ŽEMOS KAINOS
Nesuprantu “N-nų” redakto
riaus takto. Mane (vis už tą
Du Kalėdų Švenčių
komiteto pareiškimą) iškone
Išplaukimai:
veikė ir pripasakojo nebūtų da
lykų apie mane, bet mano pa
“United States” Lapkričio 25
aiškinimo
nedėjo ir laikraštyje
“Frederik VIII”
Gruodžio 9
dar kartą pagnaibė, polemizuo
damas su mano (nėtalpintu)
Išplaukimų sąrašų 1934 metams,
laišku. Nesu girdėjęs kad teisin
kainas ir kitas informacijas su gas redaktorius taip elgtųsi.
Puola žmogų ir plusta, bet pateikia agentai arba ofisas
siaiškint neduoda.
Gal tokiu
“teisingumu” pasipiktino ir ke‘ ii tūkstančiai buvusių Ameri
kos Lietuvių socialistų, kurie
| šiandien yra pasitraukę iš so(Cialistų eilių.
27 Whitehall St. New York

Į LIETUVĄ

SCANDINAVIANAMERICAN LINE

-(Pabaiga bus.)

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS

TYSLIAVAI atsisėdus “Vie
nybės” redakcijos kedėje ir
pasakius kad “Vienybė” netar
naus jokioms partijoms, pirmi
kurie panaudojo “Vienybę” agi
tacijai už savo “bendrą fron
tą” prieš tautininkus, kuriuos
jie vadina “fašistais”, buvo
komunistai. Dabar vėl toj pa
čioj iš numirusių prisikėlusioj
“Vienybėj” skaitom Pittsburgo
socialisto Bakano puolimus ant
tautininko veikėjo Pivariuno,
kad tas nenulenkia savo galvą
socialistams.
Geresnio Įrodymo kad “Vie
nybė” netarnauja jokiai parti
jai negali nei būti.
LAKŪNAS Janušauskas, gal
neturėdamas jokio užsiėmimo ir
negalėdamas, iš savo profesijos
pasidaryti pragyvenimą pasida
vė mekliorių socialistų įtakai,
kurie biznio sumetimais užtik- i
rino jam po $100 algos Į mė- L
nesį, paleido Į Lietuvių koloni- jas kolektuoti dolarius neva
antram skridimui Į Lietuvą. Iš į
tų pinigų dar gražiai pragyve
na ir vienas “Nauj.” agentas, f
KADA tautiniai nusiteiku
sios visuomenės remiami a. a.
lakūnai Darius ir Girėnas ren
gėsi skristi Į Lietuvą, jie iš su- J
rinktų aukų neėmė sau algų,
nes jų vienintelis noras buvo j
k negreičiausia surinkti reika
lingą sumą pinigų, įsirengti
tinkamai lėktuvą ir leistis i ke
lionę link savo tėvynės Lietu
vos. Tas buvo tų dviejų lakū
nų aukščiausias idealas, ko pas
socialistų bubnijamą Janušaus
ką nematyt. Mat, čia biznis
užima pirmą vietą.
Ar pasiseks surinkti užtekti
ną sumą pinigų įsigijimui tin
kamo lėktuvo skridimui į Lie
tuvą tas jiems nesvarbu, bet
sau pragyvenimą tai vis pasi
darys ir cicilikų kromelį išgar
sins, iki visuomenė susipras •
kam tas viskas daroma.
Titnagas.

SLA. Nominaciją geriau tik
tų užvardinti “krikštynomis”,
nes ištikro tas ir yra. Kaip
girdėti, tBagočius yra skver
biamas į “kumus”. SLA. na
riai gali tikėtis kad jų turtas
bus gerai “saugojamas” kada
organizaciją pasiims Socialistai.
TŪLI laikraščiai praneša kad
neužganėdinti socialistai ren
giasi perskristi Atlantiką, bet
aš tikrai nežinau kas tą kelio
nę atliks: Grigaitis su Bagočium ar Vitaitis su Viniku. At
eitis parodys.

AR NEŽINOT kur dingo so
cialistų, o vėliau komunistų, tė
vas ant tėvų, L. Pruseika? Se
nas laikas atgal man teko tą
žmogelį matyti Rumford, Me., F
ir spėjant iš jo išvaizdos neno-!
riu tikėti kad Rusi jos žmonės į
badauja. Tas žmogelis buvo,
nutukęs kaip penimis ir atrodė!
tipiškas Trockis, tik be barz
dos ir be ūsų.

SAKO kad “Vienybė” mirė,
bet vėl iš numirusių prisikėlė.
Neteisybė. “Vienybė” jau se
nai palaidota ir iš numirusių
neatsikels. Skelbimas kad “Vie
nybė” prikelta iš mirties tai tik
magiko
Vitaičio
muilinimas
žmonių akių. Mat, yra žmonių
kurie vis dar tiki burtams.
Aš ‘negaliu suprasti ar dak
taro profesija daugiau apsimo
ka ar paprastas SLA. sekreto
riaus darbas.
Saulės Brolis.

JAU LEIDŽIAMA KNYGA
Ši žavėjanti “Dirvos” Rer* daktoriaus K. S. Karpiaus
w istorine apysaka jau ruošia
ma leisti knygon ir kiek nu
matoma, bue užbaigta anksti šią žiemą, jau apie metai laiko kaip skaitote MERUNA” ir gerėjates šia apysaka, tačiau jos bus dar daugiau,
kadangi dar toli nedaeita prie apysakos čiukuro, prie kurio einama.
Ar visi atsimenat apie ka “ME
RUNAS” einasi? Nagi apie APUO
LĘ, kurios griuvėsius 1931-32 metais
prie Skuodo atkasė Gen. V. Nagevi
čius, kuomi sujudino ne tik Lietuvą,
bet Latviją ir Švediją, ir kitas šiaurės
Europos tautas.
Kas ta APUOLĖ buvo? Tai bu
vo garsi senovės Kuršių-Žemaičių pi
lis — ji turėjo būti garsi ir galinga, —
kurią 853 metais užpuolė ir plėšė Da
nai vikingai, ir jiems vos spėjus pasi
traukti, ant nusilpnintų gynėjų atėjo
Žuvėdų vikingas karalius Olavas ir
sumušęs Apuolės gyventojus, pilį apiplėšė, išgriovė, o tą Lietuvos dalį
pavergė. Taip sako istorija, taigi apysaka paremta ant istorijos.

Bet kaip matote “MERUNĄ” skaitydami, visas tas didis veikalas
apgaubtas gražiais, įspūdingais, maloniais, žiauriais ir visokiais kitokiais
nuotikiais ir prietikiais, iš tų laikų musų bočių gyvenimo, bet viskas tas
apysakoje sutalpinta tiktai tam kad į pabaigą visi tie kurie iki šiol “Me
nine” ką nors veikė, ir dar veiks, sukuopę savo spėkas stotų Apuolės iš
vadavimui. Tai bus nuotikis kokio
dar iki šiolei jokis musų autorius jo
kioje Lietuviškoje knygoje nėra ap
rašęs nei atvaizdinęs. Tai bus mu
šis į kurį bus sutraukta visi tie kar
žygiai apie kuriuos iki šiol “Merune” skaitėt, ir dar skaitysit, — tai bus
didžiausias apysakos autoriaus Kar
piaus vaizduotės tvarinis kokio iki šiol
nei jis pats neturi jokioje savo 'kny
goje išdėjęs.
Tam garbingam mušiui kuris prie
Apuolės įvyks, jos išvadavimui, apy
sakos autorius išaugino Meruną ir ei
lę kitų karžygių, kurie sukasi aplink
Daugupius iki ateis laikas eiti vaduo
ti Apuolę iš žiaurių užpuolikų nagų.
Merunas tik tam ir buvo patekęs
tarp Vikingų kad išmokti jų karia
vimo būdų, ir kada ateis laikas Apuo
JUODO KARŽYGIO ŠEIMA
lę vaduoti jis mokės kaip priruošti
savo žmones kovoti su tais priešais, kurie, nors žiaurus ir galingi, buna
iš Lietuvių žemių visiškai išnaikinti ir jų pėdsakų šiandien nelikę.
“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių,
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai populiariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” 'butų iš
leista knygoje. Iki šiol dar negalėjome žinoti ko
kio didumo bus knyga. Dabar gi jau galime spėti
kad knyga bus nemažiau 500 puslapių didumo ir di
desnio formato negu kitos K. S. Karpiaus knygos.
“Merune” aprašytos vietos yra arba paties au
toriaus matytos jaunystėje ir 1928 m. atsilankius
Lietuvoje, arba paimta iš tų vietų aprašymų. Taigi
daugelis vietų aprašoma iš apipasakojimų Amerikie
čių. Asmenų vardai labai daug panaudota “Dirvos”
skaitytojų, tiesioginiai ir atlietuvinti; prie to daug
veikalo veikėjų užvadinta vardais Lietuvoje ir Ame
rikoje gyvenančių žinomų ir šiaip sau žmonių var
dais (pavardėmis), jeigu tik buvo tinkami.
Knygos kainos tuo tarpu paskelbti dar negalime,
tačiau neužilgo paskelbsime, bandydami pritaikyti
kiek galima
šiems laikams. Prenumeratorių vardai
K. S. KARPIUS.
.
MERUNO AUTORIUS

bus sutalpinti knygoje.

Lapkričio 17, 1933
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Ripley’s “Believe It or
Not” Clevelande
Pusantro milijono žmonių da
lyvavusių pastaroje Pasaulinė
je Parodoje Chicagoje apsilan
kė Robert L. Ripley’s “Believe
It or Not” išstatymą, pasaulinių
keistenybių, kurios dabar tapo
atgabenta i Clevelandą devynių
dienų parodymui, Lapkričio 18
iki 26. Pelnas skiriama Cleve
land News Kalėdinių žaislų
fondui biedniems vaikams.
žmogiškų keistenybių maty
sit nemažiau 25, ir neapsakomą
daugybę visokių šiaip keiste
nybių. žmogiškos keistenybės
bus perstatyta paskirose mažo
se įrengtose scenose, su uždan
gomis, šviesomis. Trys kalbė
tojai nuolatos apsakys žiūrėto
jams apie tas keistenybes ku
rias nuolat Ripley aprašo laik
raščiuose po antgalviu “Believe
It or Not” (Tikėkit Tam arba
Ne).
Išstatyme bus žmogus su leo
pardo oda, ir žmogus kuris ga
li kalbėt be vokalių organų. Da
lyvaus Blystone, kuris sumušė
visus rekordus parašydamas net
2871 raides ant vieno ryžio grū
do. Bus žmogus kuris turi gal
vą pilnai apsisukančią aplink.
Paul Whitaker, originalis popeye, kuris visai išstumia savo
akis iš kaktos. Bus žmogus su
krokodilio oda, mergina su gu
rno oda ir kitos žmogiškos kei
stenybės.
Šis išstatymas prasidės šeš
tadienį, Lapk. 18, senoje Hig
bee krautuvėje,. Euclid avė. ir
E. 13th st. Išstatymas veiks
platesniu mastu negu buvo iš
rengta Pasaulinėje parodoje.
NIEKADOS TAIP NEBUVO ir
NIEKADOS DAUGIAU TAIP
NEBUS!—“Dirva” tik $1 me
tams naujai išsirašantiems.

CLEVELANDO “drukoriųs”,
kuris giriasi esąs “200 procen
tinis katalikas”; susibroliavo su
Chicagos cicilikais ir juos re
mia, bet tuo tarpu kitus gerus
vietos Lietuvius krikštija “lais
vamaniais” ir kitokiais.
Ka
žin ką už tai gavo nuo cicilikų
papos Grigaičio: gal kokį medalikėlį....
Spalvuotas.

DARIAUS ir GIRĖNO ir ki
tų filmų iš Lietuvos, kurias at
vežė J. Januškevičius, susirinko
pamatyti labai skaitlinga publi
ka. Nežiūrint kad visą dieną
snigo ir pustė, ir net buvo bai
mintasi jog reikės rodymas ati
dėti kitam sykiui, bet publikos
priėjo pilna salė.
Paveikslai
visiems patiko, ypač gražiai bu
vo parodyta Darius ir Girėnas
gyvi prieš išlėk imą ir paskui
iškilmingos jų laidotuvės Kau
ne. Visi ėjo pažiūrėti svarbiau
sia nelaimingų musų lakūnų, ir
matė ką norėjo matyti.
Januškevičius važinėja rody
damas payeikslus kartu su sa
vo tėvu.

K. SARPALIUS dalyvaus šį
penktadienį imtynėse West Si
de Equestriume: Ten imsis ir
kelios kitos poros.
SUSIRINKIMAS. A. L. S.
Dr. Jono Basanavičiaus kuopa
laikys susirinkimą kito penk
tadienio vakare, Lapk. 24, nuo
7:30 vai. “Dirvos” redakcijoje.
Tie kurie jau įsirašėte ir kurie
norit likti nariais šios prakil
nios kuopos neužmirškite to su
sirinkimo.
Vald.

PADĖKA, šiuomi dėkojame
visiems draugams ir giminėms
kurie dalyvavo šermenyse ir
laidotuvėse musų dukters Jievos, sutikusios nelaimingą mir
tį Lapk. 5 d. Velionė palaidota
Lapk. 9 d. iš naujos parapijos
bažnyčios. Paliko tris seseris
ir du broliu. Ačiū giminėms
atvykusioms į laidotuves ir De
troito, Bridgeville, Pa., ir Al
bany, N. Y.
Motina, Ona Matulionienė
7536 Star avė.
Ofiso telefonas

ENdicott
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“Streets of Paris” Mies
to Auditorijoje
To the Youth of

Managing Editor—Peter Skukas
Typist—Helen Palub

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By Peter Skukas.

One word description of Peter
Luiza—dynamic.
---------- o---------All three candidates need not be
discouraged about success or defeat.
The chant of Hollywood may strain
their ears and bid them come thitiher,—Remember, Swanky Jimmy
Walker of New York received such
an offer—and Sally Rand needs an
opposite in her premier picture.

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
Phone: ENdicott 4486

*HEALTH*

The preceding articles on health
have been written by our young Dr.
Cleveland, Nov. 15.—Saw it in the
ko radio programo sekmadienio
Clevelandas buvo parinktas kaipo Lithuania
Anthony J. Kazlauckas, who by the
Press:
rytą nuo 10:15 vai. iš stoties pirmutine vieta kurioje bus persta
We of the “Youth’s Forum” are
way is not the only young physician
Some of the sharks that lived mil
tyta
“
Paryžiaus
Gatvės
”
(Streets
WJAY.
calling upon you—the youth of Lith lions of years ago were giants with
we have here in Cleveland practic
of Paris), sensacingas pasisekimas
uania—to lend a helping hand to jaws five feet wide—That’s noth
ing at the present time. In the near
Pasaulinėje Parodoje šią vasarą.
weave an everlasting relationship ing, there are some sharks living
future our readers will have the
Apie tą dalyką kalba abiejuose
with our youth here in America, today only five feet in total length
pleasure of reading articles from
kontinentuose, ir taigi Clevelandiethrough the medium of this paper, and pockets like coal bins (loan
the other young and older Lithuanian
čiai gaus jį pamatyti taip kaip jis
physicians.
Galutinos Lapkričio 7 d. rin buvo įrengtas Chicagoje. Čia bus and the information that you would sharks, stock and bond sharks, re
send to us by corresponding and ligious sharks and bank sharlffs)i
To have our readers appreciate
kimų skaitlinės yra tokios:
įrengtas Public Auditoriume, nuo
otherwise.
these articles we are going to pub
And
the
Suckers
arre
also
different
FROM
OUR
DEPARTMENT
OF
Gruodžio 2 iki 16, ką praneša Inter
MAYORO VIETON
A generation liks yours growing from those living millions of years HEART THOBS AND KNOCKS. lish each one’s biography so that
Davis gavo balsu
147,515 national Expositions, Inc., Chicagie- stronger—day - by day—physically ago, their progeny has increased,
they may have a background of
Miller
‘
133,163 čių korporacija kuri pasiryžo paro and mentally, should be like brothers probably due to the survival of the
the author’s education and his en
To
be
in
love
and
to
be
wise
is
not
dyti “Streets of Paris” daugelyje
and sisters, with our growing youth, fittest.
countered hardships to reach those
even given unto the gods.
miestų.
Miesto tarybon išrinkta di
which I am sorry to say, is only
heights.
---------- o---------duma Republikonų atstovų, tai Replikos Paryžiaus krautuvių, gar growing stronger mentally and de
When one is in love, one begins
We all know that our Lithuanians
Now that repeal has become a
gi naujas mayoras neturės keb sių karčiamų ir užeigų ir gerai ži creasing in physical capacity.
by deceiving himself and ends by did not have an opportunity to build
theoretical
reality,
there
are
several
lumo su savo partijos žmonė nomų bulvarų bus išrengta didelia
deceiving others (Oscar Wilde).
So those of you who are at the
up a great wealth. So we should
mis, kokius turėjo mayoras Mil me naujame budinke, kas priduos present time attending colleges or strategic elements we face. Battles
----------o---------honor those Lithuanians who slaved
were waged not unlike the crusades
ler, neš prie jo miesto tarybos Šiaurinei Ohio daliai Paryžiaus at university in Lithuania, have an
A girl who made good in her and saved to purchase there sons
over the mention of prohibition,
diduma irgi buvo Republikonai. mosferą.
opportunity to spread your know- society has lost a good subject for own city—Mary Kalow, statistician and daughters education.
Vyriausiu miesto teisėju liko
Žymios Paryžiaus gatvės-bus at
lege, that is being cultivated in conversation. Another fact is that of the Ohio Bell. How’s your swim
Dr. Anthony J. Kazlauckas, born in
Griffin. Balsai išėjo štai kaip: vaizduota sekančios, Boulevard de your country, to our young men
Cleveland, Ohio in the year of 1904,
as far as procuring the goods it ming, Mary, since we last met?
Lafayette, Rue de Clinchy, Rue de
and lived here all his life.
Griffin
134,025 Londres, Rue Blanche ir Boulevard and women who are interested to does not change conditions but we
He secured his educational back
Noted at the Press Election Party
Mihelich
71,957 Faubourg. Tose gatvėse bus įreng learn what you people are doing in will have to pay more for less.
---------- o---------your educational institutions.
And
at the Public Hall. Out of 25,000 ground from the following schools:
Už valstijos prohibicijos at ta Harry’s Bar, Tarptautinė Užeiga, at the same time you too will broad Now that elections are over the people there was never a moment St. George, John Marshall High
metimą balsavo 258,150, prieš Ronda Užeiga, Moulin Rouge ir Ca en your views of life in this country. duped citizens will be compelled to that a match was not lit by some School and John Carroll University.
sino.
— 45,836.
Also, you will learn just what we seek other sources of good hot en one persistently. And yet Ivar Kreu- At Carroll he received his degree of
Taipgi bus atgabenta milžiniškas
Visame Cuyahoga apskrity perstatymas su daugeliu aktų ir su are doing here in America for tertainment. Before the primaries ger vanished as did the value of Bachelor of Science. He played on
humanity’s sake.
we had a three ring circus, next his fictitious stocks. Maybe it was the Carroll football team for two
je už atmetimą federalės pro įrengimu vietų del 2,500 žmonių.
it dwindled down to two and now the cigar lighter that was ruinous years, so that makes him a two
hibicijos balsavo 303,383; prieš
Garsus Rendevouz Club bus at
year letter man. He also was an
the survivor carries off the show. or was it that sin ....Greed.
— 36,202.
vaizduotas, kur.bus visokie parengi
instructor of biology.
From Car
A Bottomless Project
Apskričių savivaldybė perva mai ir sueigos.
roll he went to St. Louis University
Our people have, for years, sup
ryta 179,670 balsais prieš 90,in St. Louis, Mo., and left after four
“Streets of Paris” padarė dau
ported all national projects that have
000.
years, to Cleveland to serve his in
giau pusantro milijono dolarių biz
Don
’
t
forget,
Nov.
30th
is
the
date.
come their way. Some of them were
ternship at St. John’s Hospital for
A good program will be shown, so don’t be late.
Senatvės pensija — 241,909 nio Chicagoje, nes buvo populiariš- good and some of them were of no
one year, then Polyclinic Hospital
kiausias žmonių patraukimas.
Mi
In the Lithuanian hall, our friends will meet,
už ir 64,913 prieš.
value—just a money making scheme
for his surgery and obstetrics for
lijonai kurie neapsilankė Chicagoje
We
should
be
able
to
be
discreet.
for a few money crazed individuals.
one year.
norėjo pamatyti “Streets of Paris”,
Eyes below are dimmed, dancing above,
Dr. Kazlauckas has the rank of
NAUJA TVARKA. Pirmiau ir Clevelande atsilankymas to visko Now we. hear of an American
That’s how people remember, charity and love
first Lieutenant in the Medical Re
naujai išrinktos administraci suteiks progą tūkstančiams pamaty Lithuanian Trans-Atlantic Flight
Tell your mother you might be late.
Fund “Corporation”, which is seek
serves Corp., and at the present
jos užimdavo valdžią nuo 1 die ti.
Don’t forget, the poor must have their Xmas plate.
ing
to
raise
a
fund
for
another
time is assigned as the surgical ward
nos naujų metų, bet pernai pa
flight to Lithuania, at the expense
offices in Ohio at the City Hospital.
daryta nauja tvarka ir nauja
of you people—all of you.
Dr. Kazlauckas is an active memadministracija užima vietas už
SKAITYKIT KAPITONO P. Just think, they have no airplane
ber in most of our clubs here in
savaitės po išrinkimų. Taigi JURGĖLOS straipsnį 5-me pus
“Rolis teneas nerenea tilte an Esko, Cleveland, also reads and writes
By Vytautas Sirvydas.
naujas mayoras Davis ir visas lapyje apie cicilikų naujai ruo as yet ($30,000 for a good plane),
A ra zeado meantile Zyptamie eraz good Lithuanian.
jo kabinetas užėmė miesto val šiamą skridimą ir kaip jie prie equipment and all other expense,
At the present time his offices
traveling and likewise. Just im
The strongest link in the theory Elta.” (“Lietuvių Tauta”, 1925).
džią šį antradienį. Visi Demo to eina.
are
located at 6902 Superior Ave.
agine
what
a
tremendous
cost
it
of
Dr.
Basanavičius,
I
think,
is
an
kratai valdininkai išėjo, jų vie
In modern Lithuanian this would
will be, and they are expecting all inscription on a gold signet ring,
tose atsisėdo Republikonai.
read: “Ralys tenes nerinėjo tiltui
this from you people—your dona found in 1913 near Jezerovo village
Samdyti darbininkai ir tar
ant Esko, ir žiedo mentilę Dzuptations and other financial support.
(Borisovgrad
province, Bulgaria),
IN MEMORIAM
nautojai kurie buvo Demokra
myje įrašė Elta” (Ralys selected a
Can you all support the project? which in ancient times was the ter
tų rėmėjais bus palengva atleiplace with a quite current on the
The Pennzoil Polo Team turės re
ritory of the Getae. The inscription
dinėjami kaip tik rasis į jų vie guliarius polo lošimus Equestriume
River Esko for a bridge, and a ring Some, fair heart nere lay* in *eis in letters of the Greek alphabet,
tas Republikonai.
memeto was inscribed by Elta in
kuris randasi po antrašu 6800 Deni
cluded rest.
arranged into 8 unequal rows, ac
Tas paliečia tik miesto dar son avė., šeštadienio ir sekmadienio
Dzuptamis),
To J. J. Bachunas,
For upon this earth it was only
cording to the amount of space avalbus. Apskritis ir valstija yra vakarais.
a guest.
The clue, which led Dr. Basana
able on the signet part, without any
Demokratų kontrolėje ir bus
Kurie mėgstate matyti polo loši
separation marks whatever. The vičius toward this decipherment, was Then to plod it wearysome way,
dar viskas po senovei iki kito mą raitų vyrų, apsilankyjdte, maty
We of the Youth's Forum ap
lines, in a Latin transcription, run the words “zeado” and “tilte” which, Until it came to the close of day.
rudens rinkimų.
preciate your communication and
sit įdomų sportą.
of all the Aryan languages, only in This soul, transported with the swift
as follows:
ness of a swallow
Galit gauti pusdykiai tikietus ir your generous donation. It sure
the Lithuanian means “ring” and
ROLISTENEASN
Pennzoil Service Station ir sutaupy makes us work all the harder
“bridge”. The age of the ring is Soon arrived and others were to
PASVEIKO.
Pranas Marčiulaitis
ERENEATIL
follow
sit 1-3 įžangos.
Reguliarė įžanga when we know that our efforts
unsettled. Dr. Dečev, judging from
turėjo operaciją nuo opendikso Po
TEANESKOA
yra 30c, bet su iškalno gautu tikie- are for the good of our people.
the form of one of the Greek letters To the threshold of God, from the
lyclinic ligoninėje.
Operaciją darė
RAZEADOM
lap of mother earth,
tu, kuriuos išduoda Columbia Re Criticisms and suggestions are al
used, dates it before 400 B. C.
Dr. J. Kamesis, kuriam už gerą ir
EANTILEZY
And rest in repose till judgment
fining Co., gausit įžangą už 20c ir ways accepted from our readers,
Dr.
Basanavičius
thinks
it
comes
pasekmingą darbą P. Marčiulaitis
PTAMIEE
so if you have any, please send
doth give rebirth.
vaikai už 10c.
from around 30-40 B. C., when, as
taria širdingą ačiū. Jaučiasi gerai.
RAZ
Pennzoils loš prieš Erin Brews them to us.
stated by Dio Cassius, there lived Then all the souls both below and
ELTA
We thank you again for your
above
šeštadienio vakare, Lapk. 18.
a king of the Getae named Rolis,
MIRĖ. Lapk. 11 d. mirė Har Pennzoils prieš CCC Highwaymen generous donation, Mr. Bachunas.
Several attempts (for instance, by and when that nation was reaching Eternally shall rest in fire or love.
ry McLaughlin, Clevelando or sekmadienio vakare, Lapk. 19.
YOUTH’S FORUM. Bulgarians Filov, Parvan, Dečev, and the zenith of its power. Esko is the
P. S.
ganizuotų darbininkų vadas.
Germans Kretschmer and Cichorius) river now called Iskr in Bulgaria.
Nuo 1924 metų jis buvo Am.
have been made to arrange this in It flows into the Danube.
Elta
Darbo Federacijos Clevelando
scription into words and decipher was probably a skilled Greek art
OUR CHANGING
skyriaus pirmininkas.
it. It is generally agreed that the isan
living at the court of the
Šiuomi tariu širdingiausi ačiū sa
WORLD
inscription is in the ancient Thracian Getan king, such as we see from a
vo draugams už surengimą man to
174 SUVAŽINĖTA. šymet gražaus banketo, kuris atsibuvo 28 Observers of the passing scence language. Dr. Dečev declares it letter of poet Ovid, dated some dec We all like to think of nature’s
Clevelande nuo pradžios metų d. Spalių Lietuvių salėje. Nors aš keep telling us that things are not should be separated into words as ades later and describing the way beauties; admire he outward ap
in which the king of the Thracian pearance of peacefulness; admire
iki Lapk. 11 dienos automobi turėjau nemažai progų medeginiai ir as well as they seem. The story follows:
asmeniniu trusu paremti vie is old—perhaps the oldest in the
Odrysae was surrounding himself her managing uniformity and har
lių nelaimėse užmušta 173 as savo
“
Rolisteneas
Nerenea,
Tiltean
Estos Lietuvių visuomeninį darbą, bet
with
learned Greeks and imitating mony that blends with all living
menys. Pernai metą išviso bu nesitikėjau
world;
and
it
comes
from
that
pe

koa
razea
domean
Tilezypta
mie
jog bučiau tiek daug nuo
Dzuptamis was materials, that exist on this sphere.
vo suvažinėta 215 asmenų.
savo viengenčių užsitarnavus entu culiar faculty of man to look a- erazelta”, which according to his their civilization.
ziastiškos simpatijos.
head of him as well as behind, tak decipherment, means: “Rolisteneas, probably a city, but it is not known Yet under her inspiring calmness,
Todėl šiuomi laikau savo pareiga ing thought to preserve for tomorrow
MIRĖ. Lapkričio 9 d. mirė išreikšti
son of Nerenea, a Tilteen of the from any other literary sources and, there is going on everywhere—in
širdingiausi ačiū už tokį
the benifits he enjoys today.
Esko River province, residing in therefore, its location is uncertain. our bodies, in every pool, every
Katrė Jurevičiutė-Bone, 23 m., įvertinimą mano darbuotės.
In an evolutionary world whose Tilezypta, has caused me to be The word “tene” is not now used meadow, every forest—murder, pill
duktė Rožės Zalogienės, 1331
Pirmiausia ačiū užmany tojo m s,
by the Lithuanians, but it is known age, starvation and suffering.
E. 66 St. Palaidota Lapk. 13 rengėjoms ir banketo prirengėjoms, only premanence is change, the made.”
būtent: E. Lučkienei, Beržinskienei, times are always out of joint. In
from the 19th century dictionaries
Why! man is only here today and
d. iš Šv. Jurgio parapijos, Kal Alaburdienei,
Baltrušaitienei, KemeI have not seen the article of of Mielcke and Nesselman.
There gone tomorrow. For as we are to
varijos kapinėse. Laidotuvėse šienei, V. Lučkienei, Alvirai Jaku politics absolute monarchy was over
pasitarnavo graborė Adelė Ja bauskienei, Valiukienei, Viečorkie- thrown by absolute democracy, and Dr. Dečev (it appeared in “Glotta”, it means a place in the river, pref a certain extent free from nature’s
kubauskienė.
Paliko motina, nei ir P. Prokopienei; toliau, visiems the imbecile Jaws of the mob have VII, and “Bulletin de la Societe erably near the bank, where the cur harm, we still have to struggle for
patėvis, jaunametis sūnelis, bro kurie taip skaitlingai malonėjote da become irksome to honest men as Archeolgique Bulgarie, “IV, Sophia, rent is gentle and slow. There is existence from disease every un
lyvauti; p. P. Glugodienei už vedimą ever were the harsh edicts of 1915) nor any of the other attempts a family name “Tenenis” among the ceasing moment of our life.
lis ir trys seserys.
progrhmo; kalbėtojams už jų gražius
So, when one has his health wrap
Dėkojame giminėms ir drau pasireiškimus ir širdingus linkėjimus tyrants. In business a similar re so, to my regret, cannot state the present day Lithuanians. “Nerenėt”
gams kurie dalyvavo šermeny pasisekimo man tarnaujant savo versal has taken place. Time was reasoning on which the above de means the select and is now used ped in him he is full of joy, happi
cipherment
is
based.
Dr.
Basana

in that sense only by our cousins, ness, courage and faith. He grows
se ir laidotuvėse.
šeima. viengenčiams Lietuviams; už didžią when traders and merchants were
dovaną kuri buvo man įteikta laike thought to be of a lower order of vičius, however, states it is unsuc- the Latvians. “Mentile” (mement) in mind and health; increases his
banketo, ir Flora Floral Shoppe už humanity. Look at them now! Our cesful. He says the inscription is has the same root as in our familiar
own endless sphere of activity, play
VAKARIENĖ. Liet. Darbi gražu bukietą.
an hexameter verse, running as fol “paminklas, atmintis”. The rest is and work; bathes away all his worries
Šis parengimas yra man padrąsi business men are the salt of the
ninkų Draugija rengia puikią
easily understood by any Lithuanian. that overshadow his daily life,—They control the destiny lows:
darbuotis jūsų labui, ir jis už earth.
vakarienę šio šeštadienio vaka nimas
siliks mano atmintyje ilgai, ilgai.
of nearly every human on this earth.
from his heart, with just a sunbeam
re, Lapk. 18 d., Lietuvių salė
Prie šios progos prašau visus, išti
Excesses in one direction have al clothed the works of art but when
of
his inspiring responsibilities.
je.
Pradžia 6 vai.
Iškalno kus laimei ar nelaimei, vargui ar
became dull architecture took
To him beauty is on all sides of
perkantieji įžangos tikietus mo džiaugsmui, nesidrovėt kreiptis į ma ways bred kindred excesses in the times
similar trend and then simple lines
him.
kės 35c., prie durų bus 50c. ne. o aš stengsiuosi jums pagelbėti opposite direction. This seems to areplaced
the expensive and fancy
jei tik aplinkybės ir išteklius pave coincide with Newton’s theory that
But, when one is ailing in health
Šokiams įžanga tik 20c. Kvie lys. Mano obalsis: Gyvenk ir duok every action has an equal and op designs. Anyone who has seen the
life to him seems to be just a world
čiame atsilankyti.
Komisija. kitiems gyventi.
Century of Progress Fair at Chicago,
posite reaction.
of suffering, hard knocks, toils and
Su gilia pagarba
can observe the very trend of the
The
symbol
of
our
age
is
speed
hardships, defeats and all sorts of
DIDŽIAUSIAS BARGENAS
ADELE E. JAKUBAUSKIENĖ,
Lietuve Grabore, 6621 Edna avė. with the grim background of roar times from the outlandish size con
2 ŠEIMYNŲ NAMAS, didelis lotas,
difficulties coming his way. With
ing machinery.
sistent to the modern needs but
čia pat netoli musų ofiso parsiduo
all those hardships knocking at his
Believing that the age we live a cospicuous simplicity about all
da už $2,100. Kas turi tiek gata
heart, he should have at least a
ANKSTYVA ŽIEMA. Cleve in is chiefly distinguished by the the buildings.
vų pinigų, pasiskubinkite.
spark of light in his mind; for
Pain—Agony Starts to
P. S.
landą,
kaip ir kitas Amerikos I domihance of business over all other
wherever light enters, there is life
P. P. Muliolis
Leave in 24 Hours
dalis, užklupo anksti žiema — I human interests and therefore this is
6606 Superior Avenue
and joy; health and growth.
Just esk for Allenru—Within 24
jau visa savaitė kaip sala ir but a repetition of history, my opin
Defeats only come to the ones who
hours after you start to take this
LIETUVIŲ BANKO
sninga. Pereitą savaitę buvo . ion is that this era of unemployment
safe yet powerful medicine excess fail to stand up and take it like
prisnigę, bet sniegą nuvarė. Iš- j is but a warning to mankind in or
uric acid and other circulating; a man.
DEPOZITO KNYGUTĖMS
poisons start to leave your body.
mes turime pirkėją
rodė kad vėl sugryš normalis der to set the world aright. The
We should also have in our minds
In 48 hours pain, agony and swell
kas turite knygutes ir norite jas
oras. Bet su pradžia šios sa proof of this conclusion can be seen
the same hope that al! living things
ing
are
usually
gone
—
The
Allenru
C. F. PETRAITIS, Prop. !
parduoti kreipkitės pas
vaites vėl pradėjo snigti ir sni in ancient architecture. When times
prescription is guaranteed—if one have in the sun, for the sun has—
6606 Superior Ave.
go per dvi dienas. Oras vis were prosperous figures and shapes
bottle doesn't do as stated—money never as yet—failed to rise in the
6702 Superior Ave.,® <
of fancy and extravagant designs
back.
•
P. P. Muliolis
šaltas.
east and never will it.

Paskutines Rinkimu
Skaitlinės

]

j

t.
It
si
vi
P<
ai
m

let
ka
del
gt;
ria
sal

dži

je,
bok
zik<
sve:
van.
St
nugi
nauj
ma
tai.
taip,
d., I
galėt
nauji

DON’T FORGET “DIRVA’S” FALL FESTIVAL

kilmė
prieš
į na
nepa1
meta:
sen uj
neras.
Del
ma ti
I iš laul
, kitu i
I mu. i
mūzoje
grūstį
suonien
Norit

OUR RACIAL ORIGINS

POLO

Sodus, Mich.

Padėka

M0N'
J.'lM
Lie

BE
*

20 i

_

Tel

Kas plat
pla

VISION

’’BALTASIS
Greita kelion
Laivai išpt
Pier 97,

Kalėdų Ek
SS. DROTTN
Ilk GRIPSH

Dideli, balti
vųs ir gerai
Kelionėje: judi
tai ir šokiai.
Švedų Laivym
nunpa.
Kreipkit į

Swiftest and Best

RHEUMATIC
PRESCRIPTION
85 Cents

O ROSEDALE O
Dry Gleaning Co.:

v.

Swedish 2
21 State Street

j’llllllllllllllllllll

I

ETHY

: Jeigu nori
■ Jsibegimo
:
sau 1

: Daugiau

Spel

« Daugiau
: Mylių

The
iimmnmmmmiiii

Lapkričio 17, 1933

DIRVA

LIETUVOJE
KARO MUZEJUS ŠYMET GRIUS

tą ir Dariui su Girėnu skirtą
kambarį.
Naujame muzejuje bus dide
lė auditorija paskaitoms. Tai
yra vienintelė tokia Baltijos
valstybėse.
Išdėjus eksponatus, žmogus
visą muzejų apeidamas turės
nukeliauti apie 4 kilometrus. Iš
to jau galima numanyti koks
bus Vytauto Didžiojo muzejus.
Senasis karo muzejus ir ap
link jį kiti pastatai bus nu
griauta. Kitą pavasarį senojo
karo muzejaus vietoje suža
liuos medeliai ir sužydės gėlės:
rasis vietos naujiems gen. Na
gevičiaus užmanymams, kam
jis tikras maestro. O po metų
kitų visiškai pabaigti Vytauto
Didžiojo muzejaus rūmai sken
dės medžiuose ir gėlynuose.
“L.A.”
v
P. B.

Kaunas. — Senas Karo muzejus baigia savo dienas. Be
liko jam gyventi kelios savai
tės. Vytauto Didžiojo muzejaus centrinė salė jau baigia
ma įruošti ir netrukus iš seno
jo muzejaus čia bus pernešta
visi eksponatai.
Praeiviams atrodo kad Vy
tauto Didžiojo muzejaus rū
muose tuščia, nes niekas nepa
stebi tų darbų kurie eina rūmų
viduje. Karo muzejaus' eks
ponatams skirta didžioji antro
aukšto salė ištinkuota, kloja
ma grindys ir dažoma sienos.
Numatoma kad centrinės sa
lės tuo tarpu pakaks visiems
karo muzejaus eksponatams,
del to tuo tarpu neskubama ren
gti kitų kelių karo muzejui ski
riamų kambarių prie centrinės KIEK YRA LIETUVOJE GY
VULIŲ
salės.
Darbas eina ir Vytauto Di
Centralinis statistikos biu
džiojo muzejaus bokšto vidury ras Kaune nesenai surinko ži
je, kur bus perkelti iš senojo nias kiek yra Lietuvoje gyvu
bokšto laikrodžiai ir varpų mu lių ir paukščių. Tomis žinio
zikos mekanizmas, taip pat Lai
svės Varpas (Amerikiečių do mis, šymet yra Lietuvoje:
586,670
Arklių
vana Lietuvai).
1,314,070
Raguočių
Senąjį karo muzejaus namą
Avių
1,321,600
nugriovus,. , stačiai iš sodelio į
1,305,800
naują karo muzejų bus stato Kiaulių
2,949,900
ma gražus marmuriniai laip Vištų
tai. Visa tai norima padaryti
985,500
žąsų
taip, greitai kad Lapkričio 23
šias žinias sulyginus su kitų
d., kariumenės šventės dieną, metų žiniomis, gaunam kad ar
galėtų įvykti ir karo muzejaus klių skaičius mažai keičiasi.
naujose patalpose atidarymo iš Raguočių galvijų skaičius kas
kilmės.
Jei del kurių nors
metas didėja. Taip pat trupu
priežasčių iki to laiko muzejų
į naujas patalpas perkelti ir tį didėja ir avių skaičius. Ki
nepavyktų, tikimasi kad nauji tų gyvulių ir paukščių skaičius
metai karo muzejaus sodnelyje yra nepastovus: Vienais me
senųjų 'muzejaus namų tikrai tais padidėja, kitais sumažėja.
neras.
—Tsb. ’
Del stokos pinigų nėra gali
ma tinkuoti naujojo muzejaus PAMINKLUI JAU SURINKTA
iš lauko ir negalima"skubėti su
60,000 LITŲ
kitų muzejaus ' patalpų įrengi
Lietuvoje, Dariaus ir Girė
mu. O to labai laukia miesto
muzejaus eksponatai, dabar su no paminklui statyti komitetas
grusti sandėliuose į dėžes, vi praneša kad iki Lapkričio pra
suomenei neprieinami.
džios jau surinkta 60,000 litų,
Norima skubiai turėti įruoš- kas bus apie 8,000 dolarių šių
dienų kursu. Iki galo metų ti
MONTREAL CANADA kimasi dar surinkti 20,000 litų.
Paminklą norima pastatyti
J. M. ROSENFELD iki metinių lakūnų žuvimo su
kaktuvių mftiėjimo.
Lietuvis Advokatas
, Lietuvoje bus išleista pašto
BEN GERSOVITZ .
ženkleliai Dariaus-Girėno pami
Notaras
nėjimui. ženkleliai bus oro
paštui ir bus nuolatiniai, ant
20 St. James East
visados.
Jau padaryta ženkle
Tel. Harbour 3424
lių piešiniai, už kuriuos pirmą
premiją gavo L. Vilimas ir D.
Kas platina “Dirvą” — tas Tarabildaitė.
platina Apšvietą.

KANADOS
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.
SERGA. Jau pora mėnesių
kaip serga ir randasi ligoninė
je senas “Dirvos” skaitytojas
F. Karaliūnas. Linkėtina grei
čiausio pasveikimo ir vėl sugryžti į savo namelius prie šei
mynėlės.

AKRONO
ŽINIOS
GAUS BANKĄ. Akrone or
ganizuojama naujas bankas ir
bus žinomas kaipo National
Bank of Akron. Kapitalas bus
vienas milijonas dolarių. Prie
banko įkūrimo prisideda keli
rytinių valstijų kapitalistai ir
vietiniai. 'Tikima gauti ir iš
fedsralės valdžios paramą.
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įsr 3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai
kokius paklausimus visada
įdėkite 3c pašto ženklelį.
JONAS NAUJOKAITIS
“Dirvos” agentas Londone.
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir
užsirąšyti metams. Adr.:
3 White’s Gardens,
Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.

Railway's Pills

galit padaryti savo mylimiems Tėvy
nėje yra tai atlankymas jų. Pralei
dimas Kalėdų su jais. Juo seniai’
nuo jų atsiskyrėt tuo malonesnis ir
linksmesnis jiems bus jūsų atsilan
kymas.
Prisidėdamas prie ScandinavianAmerican Line populiarių Kalėdinių
ekskursijų, laivu “United States ’ iš
New Yorko Lapkričio 25, arba lai
vu “Frederik VIII” Gruodžio 9 d.,
turėsit malonią ir greitą kelionę
Visa kelionė bus dideliais okeanų lai
vais abiem jurom," per Atlantiką ir
Šiaurės Jurą, be jokių persėdimų ir
sustojimų.
'
Dabar galit užsisakyti sau vietą
ir gauti kitas informacijas apie ke
lionę. Kurie norėtumėt keliauti, atsikreipkit į savo vietini agentą ar
ba tiesiog per Linijos skyrių. Vi
sas žinias mielai jums suteiks.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS

For Constipation

LIETUVIŲ BANKAS turi keletą namų, ir kurie interesuojatės
galite pasirinkti kokis jums paliks. Kaip šiandien bendrai imant
dalykai siovi, galima tikėti permainų trumpoje ateityje. Da
bar yra patogiausias laikas pirkti namą. Perkantieji turėdami
šios įstaigos taupymo knygutę gali panaudoti ją už pilną ver
tę. Norėdami platesnių žinių atsišaukite į

PIRKIT OVERKOTUS!

I

VYRAI, VAIKINAI IR VAIKAI

|

Clevelando moterų draugijos ir jų
organizacijų vadai rengia bendrą vi
suomenišką masinį susirinkimą visų
Naudokitės proga ir taupykit pinigus.
tikybų ir tautybių moterų kaipo da
Mieros 9 iki 16 metų
VYRŲ IR VAIKINŲ
lį talkos prie visoje šalyje rengiamo
Mėlyni ir kitokį. Spec.
rudeninio 1933 metų Vajaus Aprū
pinimui Vargšų, skelbia Miss Ida
$1.00
= už kainas kurių niekur ki Vyrų Union Siutai
P. McKean, Clevelando Moterų ko
Vyrų
Lumberjacks
$2.95
ši tur negausit kaip tik čia
miteto pirmininkų. .
$1.00
šilkiniai
šalikai
Mitingas bus laikomas prieš pra
Geros Vilnonės Kojinės 25c
sidėjimą Community Fund vajaus,
VAIKŲ MOKYKLAI
Vaikų Sveteliai .... $1.25
kuris prasisdeda Lapk. 20 ir tęsis
Vaiku Pirštinės ........... 15c
iki Lapk. 28.
Šiame darbe susidėjo išvien desėtkai moterų organizacijų.
“Moterys Clevelande darbavosi iš = 7002-04 Superior Avenue
Kampas Giddings Rd. :
vien daugelyje kitų viešų reikalų, ~dilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii!ini;iH!iiii!i HiiiiiiitiiiimimiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiilliil
bet šis bus pirmas atsitikimas isto
rijoje kad visos moterų grupės su
bendrins pastangas vienam dideliam
darbui reikalingam visuomenės pa
gerinimui”, sako Miss McKean.
“Šitokį Moterų Komitetą sumanė
Mrs. Franklin D. Roosevelt, pirmi
ninkė Nationalio Moterų Komiteto
su tikslu informuoti visuomenę ap'e
visapusį viešos gerovės reikalingu-1
mą musų srityje ir priruošti organi
zacijas tai paremti.
“Mano viltis yra kad šis Cleve
lando Moterų Komitetas 1933 Metų
Mobilizacijai galės pagelbėti mote
rims visoje šalyje darbuotis ištrau
kimui šalies iš depresijos ir pasie
kimui kokio nors pastovaus pagrin
do ir apsaugos civilizacijai. Mote
rys geriausia apsipažinę su namų
ir vaikų klausimu; jos geriausia tin
ka padėti valdžiai sutvarkyti reika
lus jeigu tik jos norės.”

OVERKOTAI

1

$10

$15

$20

OVERKOTAI
THE KRAMER & REICH CO.

KLEBONAS PRIEŠINGAS.
AKRONO LIET. DRAUGIŠ
Toronte susitvėrus komisijai KAS KLUBAS rengia žiemiu;
darbuotis gavimui paramos žu išvažiavimą į Coon Hollow
vusių lakūnų Dariaus ir Girė Camp, Metropolitan Parke sek
no paminklo statymui ir pra madienį, Lapkričio 19 d. Na
dėjus darbą, tuoj atsirado tam riai prašomi susirinkti prie Y.
priešingų agitatorių. Tą darbą W. C. A. durų sekmadienį pc
kliudo ne tik Maskviniai gize pietų. Išvažiavimas susidės iš
liai, bet ir pats vietos Lietuvių vidujinių ir išlaukinių žaislų
klebonas su nekuriais savo pa lenktynių, ir pabaigtuvės bus
sekėjais. Atsirado tokių para- vakare kepimu dešrelių užkan
pijonų kad prašė kleboną su džiui.
stabdyti aukų rinkimo darbą,
tačiau klebonas tą daryti nesi
LAKŪNŲ FONDUI vakaras
kėsino. Bet pats pasiliko prie Trečiadienio vakare, Lapkričio
šingas aukų rinkimui ir Spalių 29 d., salėje ant Raymond st.,
29 d. rengiant lakūnų atminčiai rengiama vakaras paminėjimui
vakarą nenorėjo duoti salės, ir žuvusių lakūnų Dariaus ir Gi
tik vargais-negalais gauta, iš- rėno ir sukėlimui šiek-tiek au
kalno už salę apmokant, kitaip kų jų paminklo statymui. Da
neįsileido.
lyvauki! visi. Pradžia 6:30 v.
Toliau, jau kelintas mėnuo Įžanga tik 25c.
KALĖDOMS I LIE
kaip sekmadieniais vakare ne
būdavo jokių pamaldų, o tą JEI NORITE JUS jausmin
TUVĄ
sekmadienį kuomet rengta la gai prisiminti gimtuosius klo Gruodžio 16 d. populiariu Lloyd
kūnų atminčiai vakaras, kurio nius, svajingus pirmosios Jūsų Greitu laivu Europa, iš New Y’orko
meilės žiedus, tuojau užsipre
grupė linksmų keliaunin
programas turėjo prasidėti 7 numeruokite jums pažystafno išplaukia
kų, džiaugdamiesi kad Kalėdų šven
vai., klebonas komisijai pareiš ir muzikalaus poeto
tėms jie bus su savais artimais žmo
nėmis.
kė turėsiąs tuo laiku pamaldas
VAINIO DAINOROS
North German Lloyd pasirūpino
ir reikalavo nepradėti progra- liriškų ir romantiškų eilėraščių kad jų kelionė butų linksma, sma
gi, nes ekrskursantai turės komperinkinį
mo, o jeigu neklausysią tai jis
tentišką vadovą, John Wohlmuth,
“ŠIRDIES MUZIKA”
pašauks policiją, uždarys švie
trečios klesos reikalų vedėją, kuris
sas. .. . Komisija ir čia tėvelį kuris atiduotas spausdinti. Kad teiks keleiviams visą patarnavimą
ir pagalbą.
permaldavo, ir tą dieną klebo knyga greičiau išeitų, daugiau Be to, ekskursijos dalyviai galės
prenumeruokitės
iškalno,
tuo
panas savo pamaldas atlaikė išry greitinsit spausdinimą. Knyga naudotis visais Europa laivo pato
ir labai kompetentišku tar
to ir nesukliudė programui. Bet leidžiama Lietuvoje. Kainuos gumais
nautojų patarnavimu.
į parengimą neatėjo nei klebo tik 50 centų su persiuntimu. Pa Maistas laive geras, įvairus ir
Be to, jo bus užtektinai.
nas nei tie parapijonai kurie togiausia prenumeruokitės susi sveikas.
Po smagios kelionės per juras,
dėję
dviese
—
įdėkit
Į
laišką
Bremerhavene keleivių lauks specia
žuvusius lakūnus smerkė. Ap
ls traukinys, kuris užtikrina greitą
gailėtina kad musų klebonas tik dolarį ir siųskit “DIRVOS” re nuvažiavimą
į Lietuvą.
dakcijai,
o
redakcija
kelioliką
tiek Lietuvybės turi ir priešta prenumeratų drauge prisius au Visi kurie nori šiais metais pra
leisti Kalėdas Lietuvoje su savo gi
rauja darbams kurie žadina toriui.
minėmis ir pažystamais gali tą pa
Lietuvius prie tautos meilės.
Iškalno užsisakiusių pavardės daryti labai lengvai, užsirezervuoda-*
šiai ekskursijai vietas išanksto
Nenuostabu kad prieštarau bus paskelbtos tame pat eilių mi
per vietinius agentus arba tiesiog
rinkinyje.
ja komunistai žydberniai, bet
Įsigykit taip nebrangią ir įdo per North German Lloyd skyrius.
klebonui reikia būti rėmėju to mią
knygą. Adresuoki!:
darbo, nes Suv. Valstijose visa
“Dirva” — V. Dainorui,
Lietuvių katalikų spauda ir ku 6820 Superior Av. Cleveland, O.
nigija remia Dariaus-Girėno
paminklo darbą. Nejaugi kle
bonas neturi tos Lietuviškos GERIAUSIA KALĖ
dvasios kuri verstų jį apgailau
DŲ DOVANA
ti tų pasišventėlių del jų kar
žygiško atlikto darbo? X.X.X. Geriausia Kalėdų dovana kokią

ĮDOMIOS KNYGOS
Atsiųskite man 2 dolariu ir
gausite iš Lietuvos įdomiausias
Lietuviškas knygas. Atsiųski
te daugiau pinigų, gausite dau
giau knygų. Pinigus siųskite
paštu, į laiškus pinigu nedėkit.
JONAS SARNAČKIS
Kaunas
Daukanto g. 10
Lithuania
’’BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’’
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.
Laivai išplaukia iš New Yorko
Pier 97, gale W. 57th St.
------ o-----Kalėdą Ekskursijos į Lietuvą
SS. DROTTNINGHOLM
Lapk. 29
ML. GRIPSHOLM
Gruodžio 9

Community Fund Va
jus ir Vieši Reikalai

Į

“Hey, Slim,
PAŠAUK MANE — MES JAU

VĖL TURIM TELEFONĄ!”
£)T VYRE ' Kcks džaugsmas kad namuos vėl
įvesta telefonas. Dabar jis gatavas pašaukti
savo jauną draugą mokslininką arba architektą ko
kiais svarbiais klausimas jo naminiuose tyrinėji
muose arba kitais kokiais reikalais.

Kada motina užduoda darbo suplauti indus ir reikia
atidėti savo sutartį su draugais kur nors eiti, jis
tą padaro telefonu. Jeigu užmiršo savi! mokyklinę
užduotį, telefonu paklausia savo draugo apie tai.

šis jaunas vyras taip pat susirūpinęs savo šiųdieniniais reikalais kaip ir savo busimais reikalais atei
tyje. Telefonas yra pagalba jam kaip bus ir jums.
Kodėl vėl ncisivesti sau telefoną?

K. STONIS

Už kelis centus į dieną Įsigysit telefoną

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

The Ohio Bell

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

Telephone Co.

I 3 ! 0 Russell Road

ODOS ligų

7 DIENOMIS į LIETUVA

KOKIOS JOS NEBŪTŲ, RAS
GREITĄ
PAGALBĄ

POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

naudojant ant odos
pragarsėjusį

PORTES ODOS
MOSTIS į

kuris buvo naudoja
mas tūkstančių vy
rų ir moterų su ge
What They Are:
A mild reliable vegetable laxative
riausiomis
pasekmė
Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
which does not gripe, cause distress
mis gydyme odos iš
Specialiai traukiniai, stovinti faliniais garlaivio Bermeror disturb digestion. Not habit form
vus ir gerai ventiliuoti kambariai.
siveržimų, puekų ar
ing. Contain no harmful drugs.
havene, užtikrina labai greitą patogią kelionę į LIETUVĄ.
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
pirm
to
dėmių
ant
veido,
neWhat
They
Do:
tai ir šokiai. Keliaujant ’’Baltuoju
THE LITHUANIAN SAVINGS & LOAN ASS’N
GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ
Millions of men and women, since
gyjamų
s
k
a
u
dūlių,
Švedų Laivynu” kelionė buna per1847, liave used them to relieve sick
iežų-eczemos ir plėtmų. Ši mostis
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
6712 Superior Avenue.
headaches, nervousness, fatigue, loss
rumpa.
Tydo, švelnina ir gra
of appetite, poor complexion and bad
------ q-----breath when these conditions are
sina odą. Didelis jaKrcipkit į vietinį agentę, arba:
caused by constipation.
parsiduoda
po
- 'iiiiitiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiininiinriiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirii'iiiiiiiiiiiini*^ ras
At All Druggists
•51.50 su garantavi—1119 Euclid Ave.
Cleveland • >
Radway 8C Co., Inc., New York, N.Y.
mu kad jeigu nebus
21 State Street.
New York, N. Y.
gauta tikėtų pasek- Ų
U'li!l!!II!lllllltl!lllll!llllllllllllinil]l!IIIIIIIIIII>lllllllllllllllilllllllllillllllinilll>IIIMI£
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inių, pinigai bus suĘ
e grąžinti. Jums nereikia
siųsti
nieko \"t5“ /f
kuomet reikalaujate,
j
~ Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio E
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
savo vardą ir pa
= Jsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit = = Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- § tik
vardę ir adresą su
sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.
E = dernišką laidotuvių vietą
Ę: užsakymu. Už mostį
.po to
užmokėsit kuomet ji bus pristatyta
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
S
jums į namus.
(48)

Swedish American Line

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

BREMEN • EUROPA

NORTH GERMAN LLOYD

| NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas)

|

Licensed Funeral Director

| DELLA C. JAKUBS |

f

|

|
=

The Columbia Refining Company

E
E
E
E
E

| =

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

|
=

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Viemk E
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ™
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
E
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mu E
derniškas.
—

HEnderson 9292

E
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PORTES DRUG CO.
1608 Milwaukee Ave.

Dept. 8
Chicago, III. E

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

=

f

Lithuanian Funeral Home

kambarius leidžiame dykai. ' '
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių, Kainos sąžinjngos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue

s

ENdicott 1763 3
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LANKYSIS CLEVELANDE

Padekavones Dienos
Kapt. P. Jurgėla

Padekavones dienos šven
tėje, ketvirtadienį, Lapkri
čio (Nov.) 30, Člevelande
turėsime žymių svečių, su
kuriais visuomenei bus Įdo
mu susipažinti.
Tie svečiai bus iš Chica
gos: bus kelios Lietuvaitės
damininkės kokių tik Chi
cagos Lietuviai turi, o prie
jų bus plačiai Amerikoje ži
Lakunas Antanas Kiela
nomas rašytojas, Lietuvos
kariumenės Kapitonas, Pet
ras Jurgėla, bus Chicagos vaus visas buris vietinių ar
Aero Klubo pirmininkas la tistų.
kūnas Antanas Kiela ir in Todėl visi esat kviečiami
žinierius B. F. Simons-Si- ir neužmirškite dalyvauti
mokaitis, “Liaudies Tribū savo laikraščio “Dirvos”
nos” redaktorius. (Kitame pokilyje - koncerte LIETU
num. pranešime kas dau VIŲ SALĖJE Lapkričio 30.
giau dalyvaus iš Chicagos.) Programas prasidės lygiai
5 vai. vakare.
Iš Youngstowno dalyvaus
jauna, graži dainininkė Ro DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ
žė Lukoševičiute, ir daly- TELPA ANT 6 ir 7 PUSL.

ANTRAS SKRIDIMAS
Lietuviai busime atstovaujami.
I Kitas dalykas, kiek iš spauKokia svarba pasauliui iš an- dos paaiški, tos pačios “Naujietro skridimo Lietuvon, .yra taip1 nos”, kurios Dariaus ir Girėno
problematiška kaip ir iš pirmu- vardu antrą skridimą rengia,
tino, nes panašus skridimai jau J tyčiojasi iš Dariaus-Girėno pa
buvo atlikti kitų pirmiau. Bet minklo projekto, trukdo anam
kad antras skridimas yra svar komitetui dirbti, ir net reika
besnis Lietuviams negu buvo lauja po 81.50 už colį apmokė
ti už skelbimus paminklo fondo
pirmasai tai nėra abejonės.
Jeigu lakūnas James (Janu naudai daromuose rengimuose,
šauskas) perlėktų visą tolį iš kuris darbas yra visuomeniškas
New Yorko į Kauną — apie ir varomas visų trijų srovių —
4,900 mylių — į trumpesnį lai tautinnkų, kataliku, ir dalies
ką negu Amerikonai lakūnai tą rimtensių socialistų.
Akivaizdoje šių atsitikimų,
padarė skrisdami aplink žemę,
Lietuvis laimėtų pasaulinę pa pasirodo kad “Naujienos” dir
garbą ir be abejonės gautų pro ba ne visuomenės labui, bet sa
gą aplėkti aplink žemę sumu vo ypatiškai naudai.
Mes Clevelando ir kitų kolo
šimui dabartinio “rekordo”.
Nepavykus sutrumpinti laiko, nijų Lietuviai pilnai sutinkam
dar vis yra didelė svarba tame remti lakūną James jeigu jisai
kad Lietuvių tauta akyse viso bus atstovu visų Amerikos Lie
pasaulio parodys- valio tvirtu tuvių bet ne kokios partijos,
kuri per visą savo gyvavimą
mą.
Lietuviams visiems yra gaila statė ir stato Lietuvybę antro
pražuvusių didvyrių, bet vien je vietoje, o izmą pirmoje.
tik aiman.avimas neatneš gero' šiuomi patartina kad p. Vai
negyviems, arba įnirusiems. vada, kaipo “Naujienų” agen
Mums apleidžiant pradėtą dar tas, butų atstatytas nuo skridi
bą. pasirodytume tautiškai ne mo organizavimo darbo, o jo
subrendusiais. Per amžius Lie vietoje lai dirba pats lakūnas
tuviams nepritruko drąsos, ir su pagalba kolonijų komitetų,
ačiū likimui jos randasi ir da- kuris nesurištas su platinimu
vienos srovės laikraščio, kokią
bas.
Kiekvienas žmogus neapken užduotį turi p. Vaivada.
šitaip pasidarius, musų laik
čia silpnadvasio, o ypatingai tų
kurie pradėję darbą sutikę ko- raščiai visi sutiktų ant plano
k’ą nors kliūtį sustoja.
Tas remti rinkimą aukų užbaigti
pats jausmas ir mastas yra statyti paminklą Dariui ir Gi
vartojamas įvertinime tautos rėnui, o paskui visi išvien dir
darbų.
btų parėmimui lakūno James
Lakūno James pasisiūlymas skridimo — užbaigti Dariaus ir
skristi Lietuvon yra mums di Girėno kelionę.
Aš, kaipo pavienis, remiu pa
delės vertės ir kiekvienas esam
jam dėkingi tr privalome jam minklo ir naujo skridimo dar
bą, bet reikalausiu kad dabar
duoti prideramą paramą.
tinis naujo skridimo organiza
vimo vadovų sąstatas butų per
3ET— BET—
organizuotas, atimtas iš vienos
Kaip žinoma, naujas skridi- srovės rankų ir butų padary
1 s jumanyta iš Chicagos ir tas visos Amerikos Lietuvių
po vadovybe socialistiško laik visuomeniškas komitetas.
raščio “Naujienų”.
*
S:
*
Caip dalykas stovi, be abejo
d-' ■artimai skridimo rengėjai
NUO REDAKCIJOS. Kadan
galėjo pasielgti geresnėje dva gi šio straipsnio pirmutinė da
sioje.
“Naujienos” pasigavę lis stipriai paremia ir padrąsi
lai uną James nesistengė veik na rėmimą naujo skridimo, ku
ti visuomenei bendru budu, bet rį Chicagos socialistai sugal
pasinaudodami visuomenės upu vojo ir po kurio priedanga da
su' vėrė Chicagoj socialistų ko ro sau biznį, galime spėti kad
mitetą ir nori rasti pasekmes p. Grigaitis, didesniam visuo
Aš, kaip ir mano vienmin menės apgavimui gali panaudo
čiai, norime širdingai paremti ti šio p. P. J. žurio straipsnio
lakūną James ir pritariame jo ištrauką savo laikraštyje savo
skridimui, bet tuom pat laiku propagandai ir “rodyti” visuo
reikalaujam kad abelna valdyba menei kad ir šis didelis Lietu
skridimo rėmimui vadovauti bu vis patriotas pritaria socialis
tu perorganizuota ir parinkta tų dabartiniam darbui beišlygivisuotinu balsavimu lokalių ko nai. Todėl kaip visuomenę taip
mitetų. Lokališki komitetai ir- ir patį Grigaitį šiuomi persergį :i privalo būti kiekvienoje ko stime nuo tokio pasielgimo.
Jei nesutiks ištiso straipsnio
lonijoje bepartiviškame visuoi reniškame susirinkime išrink talpinti, neturi teisės naudoti
ti. Tada mes visi Amerikos ir jo pirmutinės dalies.
Rašo P. J. ŽURIS.

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

Ketv. Lapkričio-Nov. 30 d
PADEKAVONES DIENOJE
6835 Superior Ave.

EKSTRA!

Pradžiai lygiai 5 vai. vakare. Šokiai 8.

KAS DALYVAUS PROGRAME

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 L. ietuvos karo lakūnas, taip kalį? 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.
■
’
_
'
’i
■■■■■
Prie jų, atvyks du žymus Chicagiečiai: Buvęs Lietuvos Kariumenės Kapitonas P. JURGĖLA ir L. Tribūnos
redaktorius B. F. SIMONS-SIMOKAITIS. Bet ir tai dar ne viskas iš Chicagos: Su jais atvažiuos keletas CKicagos Lietuvaičių artisčių ir artistų išpildymui muzikai io programo.
Iš Youngstowno programe dalyvaus solistė Lietuvaitė Rožė Lukoševičiute.

BE SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ, BUS DAR PARINKTI VIETINIAI RADIO ARTISTAI.
TODĖL TAI MES SAKOME KAD TOKIO DALYKO DAR LIETUVIŲ SALĖ NEMATĖ, IR
TODĖL PUBLIKA PRAŠOMA ATSILANKYTI I PROGRAMĄ LAIKU.

KELETAS VIETŲ BUS PO 50c.

BENDRA ĮŽANGA PROGRAMUI

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

3gc —

ŠOKIAMS

25c

Virš 15 m. amžiaus, pilna Įžanga)

SVARBI PASTABA
Šią žiemą labiau negu pernai, tie' musų vientaučiai kurie subiednėjo del bedarbės, turės kentėti nedateklių

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.

