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LITVINOV IŠPLAUKĖ UŽKLUPO STAIGUS
ŠALTIS
ITALIJON
New Yorį. — Lapkričio
25 d. sovietų Rusijos atsto
vas Litvinov, po pasekmin
go apsilankymo Washingto
ne, gavęs pripažinimą, iš
keliavo Itališku laivu į Ro
mą, kur pasirašys nesenai
sudarytą nepuolimo sutar
ti su Italija. 7
Iš Litvinovo apsilankymo
pas Mussolini. sakoma ga
lės išsivystyti peorganizuota Tautų Sąjunga, ku
rion ineis Rusija, Amerika
ir Japonija. Bet tas dar tik
svajonė, tik spėjimas.
Prieš išvažiuosiant, New
Yorke Rusų-Amerikos ko
mercijos butas surengė Litvinovui vakarienę, kurioje
jis. pasali Angliškai kalbą
Į plačią Ameriką per radio.
Litvinov pusėtinai vartoja
Anglišką kalbą, bet labai
žyduoja.

Sekmadienio pavakare at
ėjus smarkiam šalčiui, ku
ris su sniego pūgomis neti
kėtai užklupo Ohio valstiją,
sutiko mirtis arti 20 žmo
nių.
Mirtys buvo visokios: au
tomobiliams susimušus, už
sidegus namams.
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KOMUNISTAI LIETUVOJE
LABAI SILPNI
Ekonominei būklei pasunkė tai savo veikimui gaudavo iš
jus, sąlygos komunistiniam vei Maskvos kas mėnesį 3,500—
kimui pagerėjo. Nežiūrint ta 4,000 litų. Atskiriems darbi
čiau to, komunistinis judėji ninkams gaudavo dažnai pašal
mas Lietuvoje paskutiniu laiku pų po 10,000 litų ir daugiau.
pasidarė visiškai nežymus, Ru Veikimui neduodant pasekmių,
sijos komunistų partija, turė šymet Maskva subsidijas suma
dama ekonominę būklę galvoje, žino pusiau. Be šio nepasiseki
dėjo pastangų komunistinį vei mo, Lietuvos komunistus ištiko
kimą pagyvinti, tačiau tos pas dar ir kitas. Tai Vokietijos ko
tangos nedavė net menkiausių munistų partijos likvidavimas.
Anksčiau Lietuvos komunistai
rezultatų.
Komunistai, pagal įsakymą iš Vokietijoje turėjo antrą savo
Maskvos, stengiasi įsibriauti į j centrą, ypač spaudos srityje.
darbininkų sluogsnius. Tačiau Jie Vokietijoje spausdino visus
Lietuvoje darbininkai į viską j periodinius leidinius ir tūkstan
žiuri labai šaltai, su nepasisti-' čiais egzempliorių gabeno kon
kėjimu ir Kominterno agentams trabandos budu Uetūvon. Paš
suvilioti nesiduoda. Atsiradus tą, korespondenciją ir visus ki
kokiu nors budu komunistų a- tus ryšius su Kominternu Lie
gentui darbininkų tarpe ir pra tuvos komunistai palaikydavo
dėjus agituoti, aiškinti blogą per Vokietiją. Visi besislepią
būklę, skurdą ir tt., darbinin nuo arešto ir teismu Lietuvos
kai pasiklauso, bet išgirdę kad komunistai Vokietijoje rasdavo
iš skurdo gali išgelbėti tik ko prieglaudą. Uždarius Vokieti
munizmas, agentus puola, ap- joj komunistų partiją, Lietuvos
muša ir atiduoda policijai. Lie komunistai liko visai be litera
Pačioje Lietuvoje ko
tuvos žmonės komunistų šeimi tūros.
munistai spausdina tiktai nedi
ninkavimą gerai pažysta.
Komunistų partijos vadovy delius kiekius agitacinių lapelių
bė mėgsta pasigirti ir veikimą ir informacinio turinio biuletivisuomet išpučia kaip muilo nų7 ir dažniausia Lietuvių, žy
burbulą. Jeigu girdėtis kaęl dų ir Rusų kalba.
UQT. -munislai yrakur įvyko' mitingai ir .Lešla
tokios ar tokios rezoliucijos, ti daugiausia žydai bedarbiai, dar
krumoje butą tenai dviejų ar bininkai, amatninkai, krautuvių
trijų komunistėlių slapto susi tarnautojai ir visiškai mažas
tikimo, kuriame turėta drąsos nuošimtis fabrikų darbininkų.
kalbėti visų darbininkų vardu. Rimtų darbininkų turinčių nuo
Lietuvos komunistai savisto latinį pastovų darbą komunis
viai beveik nieko nedaro. Visas tams mažai tepriklauso. Kojų veikimas eina pagal įsaky munistų sąstatas tautybės at
mus iš Rusijos. Kaip vieną iš žvilgiu toks: apie 75 nuoš. žy
paskutinių tenka čia' 'suminėti dai ir 25 nuoš. kitų tautybių.
įsakymą padidinti Lietuvoj kožydų tautybės kompartijos
munistii skaičių nors iki dvie nariai yra neramiausias elemen
jų tūkstančių. Tuo tarpu Lie tas, nes iš sulaikytų skaičiaus
tuvoje yra komunistų tik keli demonstracijų metu jų buna
šimtai. Kominternas iš Lietu apie 90 nuoš. Dauguma ko
vos komunistų reikalauja vi munistų yra menko išsilavini
sais budais lysti į legales orga mo žmonės. Numatyti į vado
nizacijas bei profesines sąjun vybę asmens siunčiami į SSSR,
gas (komunistų partija Lietu kur praeina specialius 6—3 mė
voje yra uždrausta), stengtis nesių agitacinius kursus. O iš
paimti į savo rankas organiza ten gryžta daugumoj su sveti
cijų vadovybę ir jas išardyti. momis pavardėmis bei padirb
Be to, ragina kelti darbininkų tais pasais. Instruktoriai ir va
nepasitikėjimą darbdaviais, or dovaujantieji asmenys gyvena
ganizuoti streikus, kurstyti be be užsiėmimo ir yra išlaikomi
kominterno lėšomis. Jie gau
darbius prieš vyriausybę, ir tt. na
nuo 300 iki 400 litų mėne
Anksčiau Lietuvos komunis siui.—Tsb.

VOKIEČIAI, PRANCŪZAI
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Prezidentas A.
DUSTRIJA laukia darbų paki Į vandeni. Po 18 dienų jieš- pačioje Amerikoje pradeda ti nepasitenlanimai. Lau
Alessandri
pranešė
partijų
kiama naujo Japonų užpuo
limo. Nekurtos tos industrijos kojinio lavonas buvo suras kilti.
Borah pasakė: “Visuo limo. Japonai sako kad Ki politikieriams kad jis visai
dirbtuvės jau pradėjo smarkiau tas ir jieškomieji žmogžu
nesiskaitys su jų maišymuveikti, nors šis yra laikas kada džiai sugauti. Jie prisipa menę prie prezidento lenkia nai kareiviai lenda ir plėšia
si
į valdžios reikalus.
pasitikėjimas kad jis nuo ir žudo gyventojus Japonų
paprastai plieno industrija ap- žino prie savo darbo.
Alessandri
tapo išrinktas
Tada miesto gyventojai, širdžiai nori ištraukti juos užimtame ruožte.
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PRIE KINIJOS
Automobilių industrija tikisi ant .kalėjimo, abu juos išsi jus turit pasiūlyti Į vietą
Šanghai.
— Kinų laikraš ir ims sau pagelbininkus
sustiprėjimo su Gruodžio mė vedė, nuplėšė rubus ir pa prezidento programo?”
čiai rašo kad Japonijos at savo nuožiūra.
nesiu ir paskiau Sausio mėnesį kabino po šakomis.
stovai siūlo Kinijai sudary
Kadangi Amerikoje pas PRADEDA KOVĄ SU
rengsis prie tikros pavasarinės
ti draugingumą militarišku PAKILO 51,237 PĖDAS
taru laiku žmonių pagrobi
darbymetės.
MALARIJA
Paskutiniu galutinu pa
ir ekonominiu žvilgsniu. Už
Kaip plieno taip ir automo mas labai prasiplėtė ir paSuv. Valstijų valdžia pa tokią sutartį Japonija sako tikrinimu instrumentų ba
bilių industrija tikisi padidėji grobikai net nužudo savo skyrė $30 000,000 kovai su
nelaimingas aukas, Kalifor malarija’ir imasi didžiausio išsižadėtų savo sudarytos lione Amerikos kariškų la
mo pirkimų.
kūnų Settle ir Fordney, ku
Dabar, pradėjus imti į dar nijos gubernatorius pareiš pasikėsinimo tą plėgą nai Mančukuo valstybės iš se
rie pereitą savaitę kėlėsi į
bus šimtus tūkstančių bedar kė viešai kad jis paliuosuos kinti. Ta plėga siaučia dvy nos Mandžurijos.
Japonija labai susirūpi orą, pasirodo kad jie buvo
bių, ir jeigu iki Gruodžio 15 d. kiekvieną kas bus areštuo likoj valstijų.
nus Amerikos susitaikymu iškilę 61,237 pėdas.
bus paimta keturi milijonai, tas už tų žmogžudžių pa
Pradžia darbo bus nusau ir pripažinimu Rusijos. Ja Nors Rusai prieš kelias
kaip yra numatoma, tai bedar korimą, nes tas greitas jų sinimas pelkių kuriose vei
nubaudimas pasitarnaus ge siasi tą ligą nešiojanti uo ponija pagaliau turi gerin savaites Maskvoje pasikėlė
bių skaičius žymiai sumažės.
tis- prie savo pačios gelto kaip jie sako iki 62,000 pė
ru pagrasinimu kitiems vi
dai.
nosios rasės žmonių jeigu dų, bet oficialį aukštumo re
siems kurie nori iš žmonių
STREIKAS. Chicago j išėjo
nori būti tokia tvirta kokia kordą turėjo Belgas moksli
pagrobimo naudotis.
i streiką dalys skerdyklų dar
AUSTRAI IR VOKIEČIAI tikėjo esanti.
ninkas Picard, pakilęs 53,bininkų. Streikuoja apie 6,000
VĖL
SUSIBARĖ
153 pėdas. Rusai neprisi
Vokietijoj Nazi partija
ir tikima kad streikas palies ir (Hitleristai) pasiryžo palei
Vienna. — Tarp Austri UŽMUŠĖ 11 KAREIVIŲ deda prie Tarptautinės Ae
daugiau jeigu trumpu laikų ne sti iš nelaisvių stovyklų 30,- jos ir Vokietijos vėl kilo
Harbinas, Mandžurija. — ronautų Federacijos todėl
bus susitaikyta su streikuojan 000 suimtų politiškų nusi nesusipratimai del Austrų
Kinai banditai nuvertę nuo ta federacija neturi oficia t
čiais.
nušovimo
Vokiečio
kareivio.
kaltėlių.
bėgių traukini ir užpuolę lių rekordų apie Rusų pa
važiavusius žmones, nužudė kilimą. Amei»ikonai dabar
oficialiai užima pirmutinę
Ten Reasons Why Air Travel Is Popular
11 Japonų kareivių.
vietą.
Šiose dienose jūsų laikraštis “Dirva” paskilbo
PAMAINĖ AMBASADO
BIZNIAI EINA GERYN
skersai ir išilgai visą Ameriką iš trijų radio sto
RIŲ
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Washington. — Norėda
pradėjo
kilti
aukštyn,
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riuo
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atsibuna.
Chicagos
stotis
turi
mas padaryti taiką ir ra
du laiku: vakarinių valstijų 3 vai., rytinių 4 vai.
mumą Kuboje, Prez. Roose statistikų rinkėjai.
velt sutiko siųsti Į Kubą ki Daug gyvumo parodė išIš Cleveland—WJAY Sekmadieni 10:15 ryto
tą atstovą j vietą buvusio dirbystės automobilių, kur
gaminama
nauji
modeliai.
Welles, kuri Kubos politi
Iš Chicago—WJJD Sekmad. 3 (4) po pietų
kos vadai pradėjo neapkęs Taipgi pradėjo atbusti plie
Iš New Yorko---- -WHOM Trečiad. 7 vak.
ti po pereitos vasaros suki no industrija, kuri buvo at
kritus.
limų. Naujas atstovas pa
Klausykitės šių stočių nurodytu laiku tuose
siųsta Jefferson Caffery.
kraštuose gyvenanti Lietuviai, kuri jums arti
New Yorko mieste kas
mesnė stotis. Dar jokis Lietuviškas laikraštis
EKSPORTAS PAKILO metai laike gimdymo mirš
nepajiegė garsintis taip plačiai per radio! Dar
ta
2,0
d
0
motinų.
Pusė
jų
Suv. Valstijos per Spalių sako galėtų būti išgelbėta
jokis Lietuviškas laikraštis nebuvo taip atpigi
i mėnesi eksnortavo prekių ’ igv. Imtų suteikiama tinnęs prenumeratą kaip “DIRVA”! Skaitykit ir
"ž SUU 0C0 000, o importa ’ -na pagalba. Tą klausi
platinkit ją! (žiūrėkit skelbimą ant 2-ro pusi.)
vo už $151,000,000.
mą ištyrinėjo 36 gydytojų
Spalių
mėn.
eksportas
bu

komisija. Gydytojams pri
KAS PLATINA “DIRVĄ” TAS PLATINA APŠVIETĄ
šios panelės yra kelios iš 160 tarnaujančių United Air Lines lėktuvuose, kurie ve
vo $43,000,000 didesnis ne metama kaltė daugiau negu
žioja pasažierius. Jos afirnnma keleiviu reikalus lėktuvuose ir padeda keleiviams
smagiau praleisti laiką, šie lėktuvai yra smarkus, važiuoja 3 mylias i minutą.
gu Rugsėjo mėn.
už pusę tų mirčių.
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SLA. įstatų yra netvarkoje ir taičio draugas sako, šluos lau
pagal įstatus juos įvesdint kuo kan visus politikierius ir intri
gantus, kartu ir poną Vitaitį.
“VIENYBĖS” BENDROVEI
KAIP S. E. VITAIČIO CENZU RA UZURPUOJA S.L.A. NA jos viršininkais negalima, bet
S. B. Pikturna^
jis. situaciją gelbėdamas ir pa
RIŲ TEISES. VITAITIS SUSIV. DĖMORALIZATOPASKELBTA BANKRUTAS
SLA. 124 kp. Narys.
taikaudamas savo politikos kaužsiėmimo.
Tokių
mokytojų
RIŲ ŠALININKAS
marotams, aiškino kad Sekys
Seniausio Lietuvių laikraščio
reikės apie 800. Jiems mokės
kaltas,
nes neatliko savo pareiį mėnesi $52 iki $65, sulyg jų “Vienybės” bendrovė teismo ke
gų priderančiai, bet jis, Vitaira,
iš
to
piktinosi.
Tačiau
Če

(Nuo
“
Dirvos
”
Redakcijos:
—
SENAS ATSITIKIMAS. Lie gyvenamų distriktų didumo ir liu pasidavė bankrutan ir jos šį straipsnį mes buvome gavę kanauskas tą darė žinodamas tis, pasiremdamas Pild. Taryturtas paimta išparduoti iš var mėnuo laiko atgal, bet tuo pat su kokiais žmonėmis reikėtų bos precedentu padarytu panaipos 26 d., 1874 metais, šiauri pragyvenimo brangumo.
žytinių. Peticiją paskelbti ben laiku “Tėvynėje” p. Vitaitis iš -centre dirbti, kurie viską tik kinimu M. J. Viniko suspenda
nėje dabartinio Pittsburgho da
UŽMUŠTA 4 MOTERYS. Va
lyje ištiko keistas potvinis, ku KOMPANIJOS UNIJA LAI drovę bankrutijusia padavė jos rašė ilgą editorialą mokydamas trukdytų. Čekanauskas gi Su vimo, panaikino ir tų trijų 124 žiuojant per gelžkelio bėgius,
buvęs biznio vedėjas Rudnikas rasėjus ir visuomenę kreiptis į sivienijime politikauti nenorė kp. narių suspendavimą. . . .
riame prigėrė 124 žmonės.
MĖJO
Taigi Vitaitis savo išrokayi- pereitą savaitę ant automobilio
tą laikraštį su savo polemiko jo, priešingai, buvo tos nuomo
Nakties laiku, sprogimas iš
Uniontown, Pa. — Astuonio ir darbininkai Bukšnaitis ir mis iš kurio laikraščio viskas nės kad reikia politiką išvyti mais ir savo labui sulaužė SLA. užlėkė traukinis ir užmušė ke
vertė akmenines sienas kiaulių se ik 14 Frick Coke Co. kasyk Baniulis, šėrininkams rėmėjams prasidėjo, šį straipsnį pasiun iš SLA. Del šitų priežasčių jis įstatymus, ir už tai nieko nesi- turias moteris ir sunkiai sužei
skerdyklos ir iš sienos pasipy lų rinkimus laimėjo kompanijos tas labai skaudus įvykis.
tėme p. Vitaičiui su pastaba kad atsisakė kandidatūros, nes jam daro.
dė su jomis važiavusį vyrą. Vi
Bendrovę likviduoti griežtai prisilaikytų pats to ko kitus vietos nereikia, Susivienijimo
Del to kuopoje kilo ginčai ir si gryžo iš kapinių po laidotu
lė juodas vanduo, kuris užlie vardu vedama darbininkų bro
nereikalinga.
Vitaitis jie nesibaigia po šiai dienai.
jo visą, klonį. Pirm negu spė lija, kitose laimėjo United Mi siekė ir savo tikslo pasiekė jos mokina. Bet p. Vitaitis straip duona
snio “Tėvynėje” netalpino, nu turėtų būti dėkingas Čekanaus Protestai ir skundai pasiekė ne vių.
prezidentas
Strumskis,
Brook

jo gyventojai apsižurėti ir gel ne Workers unijos pusė.
DETROIT TRUST CO. prasiuntė jį autoriui, gerai išbar kui už tai, nes dabar turi išti tik kuopą bet ir SLA. Pild. Ta
lyn© sandariečių kandidatas Į damas. Dabar mes antru kar kimą sau kamarotą ir su jo pa rybą. Del šito kilo polemikos
bėtis, jie buvo apsemti. Nuo
Kompanija labai prieštarau
j dedant su Gruodžio 1 diena prastolių padaryta už milijonus ja Įsileisti formate darbininkų SLA. prezidentus. Jo tikslas— tu prašomi, jaučiama reikalą galba gali vesti kuoaršiausias organe, šmeižtai, tyrinėjimai, ir 1 dės išmokėti 10 nuošimtį savo
nušluoti šėrininkus ir su sauje šį straipsnį įdėti, nes žmonėms politikas.
tapo iškelta skandalai J. Sekio depozitorių pinigų. Tas bankas
dolarių.
uniją tarp savo darbininkų, ir
klastavimai čekių, jieškota prie
le savo klikos žmonių išleisti reikia duoti balsas pasiaiškin
Musų
kuopos
skandalai
to vietoj nori kad butų po kom
kabių prie Čekanausko, kaipo yra vienas iš uždarytų bankų,
laikraštį
grynai
savo
intere ti SLA. reikalais kilusiame ne
SLA.
124
kuopoj
buvo
ramu
.. GRYŽTA DIRBTI. Skerdyk panijos kontrole esanti savitar
susipratime, ką SLA. organo ir pavyzdinga tvarka tol kol jo kuopos pirmininko, kandidatū kur sulaikyta žmonių pinigai.
sams ir sandarietiškoj - liaudi- redaktorius nori užgniaužti.)
lų darbininkai kurie streikavo pinė unija.
ATSTATYS SENAS DALIS.
je pirmininkavo Čekanauskas, ros į Centro sekretorius ir tt.
ninkiškoj dvasioj. Specialiame
šie visi intrigų ir politikos Federate valdžia paskyrė Detkeliolika dienų, dabar pradeda
Laike balsavimų buvo muš
kol J. Sekio ir jo “leitenantų”
šėrininkų susirinkime Lapk. 9
tynių, šaudymų ir visokių kitų
Sąryšyje su tilpusią SLA. or politika nepasireiškė, kol Vitai sumetimai bei sauvaliavimai roitui tris milijonus dolarių at
gryžti dirbti.
d. paaiškėjo kad Rudnikas ben gane “Tėvynėje" (nr. 37) po čio intrigos nepalietė musų kuo dalinai priklauso Vitaičiui, vy
kvailavomijų.
statymui naujų gyvenamų na
drovę į bankrutą pavedė savo lemika del kilusių skandalų S. pą. Bet kuomet Čekanauskas riausiam nešvarios politikos še
ŠIOSE DIENOSE sukanka
mų
senose miesto dalyse.
fui.
Jis
atsakomingas
už
su

j ieškiniu $500 komiso, kurio, L. A. 124 kp. Hartforde, p. Vi išėjo iš kuopos valdybos, vis
Pats miestas rūpinasi sukėli
175 metai nuo Įsisteigimo Pitts RŪPINASI APTAKSAVIMU pasirodė, nežino nei buvus nei taitis lošia svarbią rolę. Jei ne kas virto “pragaru”. Nuolati kėlimą betvarkės musų kuopo
je. Jeigu jis butų kuopos vir
burgho miesto. 175 metai at
DEGTINĖS
esanti bendrovės valdyba. Pa jo politikavimas su musų kuo niai ginčai ir politika, kerštin šininkų suspendavimą pagal įs mu pinigų iki 30 milijonų do
gai
organizuotos
narių
klikos
larių tų darbų pravedimui.
gal Generolas Forbes užėmė iš
Harrisburg, Pa. — Degtinės klausus kokio komiso jis reika pos tūlais viršininkais, polemi
tatus bešališkai išsprendęs ne
PRIIMA DIRBTI. Iki Gruo
Prancūzų jų čia buvusi Duques bizniui tuoj prasidedant, bet ne lauja, jis atsakė kad tokio klau kų nebūtų. Vitaitis pradėjo in- veikia ir barasi, laužo ŠLA. įs- būtų įvykę tolimesni ginčai ir
trigavimą prieš 124 kp. narius status. Dabar kuopoje “meis
ne fortą ir užvadino ji Pitts- sant nustatymo kokius taksus simo nereikia klausti, taip rei pp. Čekanauską ir Januškevi teris” yra Sekys.
skandalų atidengimai 124 kuo džio 15 d. bus priimama į vie
borough. Dabar miestas vadi reikės už ją imti, daugelis deg kėjo, taip ir padarėm.
čių. Ne taip senai p. Vitaitis
Per J. Sekio sauvaliavimą ir poj. Kada Čekanauskas norėjo šus darbus bedarbiai. Detroite
išaiškint padėtį organe, Vitai
namas Pittsburgh.
tinės varyklų nelaukdamos il
Strumskis prie to nieko nesa labai gerbė p. Čekanauską ir neigimą įstatymų tapo paslėp tis su savo kamarotais pasi paskirta septynios vietos, kur
pageidavo
kad
jis
butų
nomi

ta suspendavimas dviejų kuo stengė teisti durnus SLA. na registruoja piliečius į darbus.
giau pradėjo parduoti degtinę. ko. Matomai tas padaryta su
JAU IR ATSTATO. Muske
RENGIANTIS prie degtinės Tą patyrę valstijos muitinin sitarus jiem abiem, nes Strum- nuotas ir išrinktas SLA. centro pos viršininkų ir vieno eilinio riams į akis, ir dar labiau vis
sekretorium, tačiau bėgyje 1932
gon, Mich. — Pačią pirmą sa
biznio, Pennsylvanijos valstija kai nusiskubino į varyklas su skis pasiryžo verčiau likviduo metų p. Vitaitis tapo atkakliu nario. Laike kuopos rinkimų ką maišė.
Sekys tvirtino kad Ona ir An
ruošia degtinės kontroliavimo laikyti degtinės išvežimą iki ti bendrovę negu atiduoti tau antagonistu p. Čekanausko, sa tanas šoliai, kuopos viršinin
Ko Vitaitis su savo kolego vaitę iš paimtų į viešus darbus
Bet bedarbių 25 tapo atstatyta už
Įstatymus. Tarp kitko yra pa nebus paruošta aptaksavimo Įs tininkų kontrolėm kurie suda vo intrigomis ir politika bando kai, yra gerame stovyje, kad mis siekia, mes žinom.
prie ko jie prives Susivieniji tinginiavimą. Yra tokių kurie
jį
žeminti
akyse
SLA.
narių
ir
kandidatas
į
kuopos
pirmininko
tiekta sumanymas uždrausti tatymas.
ro pie 90 nuošimčių balsų susi
mą tai dievai žino. Jei čeką-1
visuomenės. Vitaitis neleidžia
dirbti merginoms ir moterims
rinkimuose. Keliais atvejais šė- “Tėvynėje” Čekanauskui atsa vietą G. Levišauskas yra gera nauskas ar kas kitas iš narių ir gerais laikais nenori dirbti,
me
stovyje,
del
to
j
:
e
tapo
iš

tokiose vietose kur pardavinėja
rininkai reikalavo ekstra susi kyti net į nepamatuotus J. Se- rinkti. Vėliau gautame iš Cen parašo paaiškinimą tai Vitai todėl gavę darbą mano kad jie
ma degtinė. Tūkstančiai mer
rinkimo, bet jis per du mėnesiu kio ir jo “leitenantų” Levišaus- tro pranešime ’ sužinojome kad tis per organą ir per kuopose daro tik “loską” valdžiai.
NUŠOVĖ VYRĄ. Jackson,
ginų patarnautojų netektų dar
atsisakinėjo šaukti. Galiaus su ko1* ir Labanausko užmetimus. tie trys asmenys buvo visai ne savo pastumdėlius atakuoja ir
skleidžia melagingus gandus.
Neleidžia
per
“
Tėvynę
”
patiek

Mich.
— Susipešus su savo vy
gerame
stovyje.
bo jeigu tas sumanymas butų
šaukė tik vakare prieš Įvyksian
Tas aiškiai parodo kaip Vi
BEREIKALINGAS UŽSIKA
ti aktus ir dokumentus įrody
Bet Sekys su savo kamaro- taitis, tarnaudamas Susivieni ru, žmona nušovė jį. žmona
priimtas, nes degtinė bus par
tį bankroto teismą, taip kad mui tikrų kaltininkų už skan
davinėjama valgyklose ir šiaip BINIMAS. Lapk. 11 d. čia bu terininkams nebūtų jokios ga dalus SLA. 124 kp. Hartforde. tais, ruošdamas suokalbius, su jimui ir imdamas iš jo algą, tą tapo areštuota. Ji sako kad
užeigose kur merginos patar vo rodyta Lietuvos paveikslai limybės daryti žingsnius ben O neleidžia del to kad pats Vi siorganizavę atėjo į susirinki organizaciją griauna. Vitaitis šovimas ištiko kada jiedu abu
mą Sausio mėn. ir reikalavo
Surengime pasidarbavo S.L.A.
nauja.
drovę gelbėti. Susirinkimas bu taitis įveltas į musų kuopoje įvesdinti visus išrinktus kuopos vietoj savo darbais užsipelnyti susivaržė už revolverį.
garbę, narių prijautimą ir tuoNUŽUDĖ DU. Pontiac, Mich.
Be ginčų apie degtinės kon kuopa be jokios sau finansinės vo fiasko. Strumskls su savo politiką ir skandalus.
viršininkus. Pirmininkas Čeką-' mi susidaryti Susivienijime ilnaudos.
Užtai
ir
įžangos
mo

Visi
kas
žino
musų
kuopoje
nauskas,
turėdamas
iš
centro
Netoli
čia rasta nužudyti du žy
troliavimo Įstatymą, Harrisburorganizuota klika trukdė opozi
gametinę / tarnybai galimybę,
kestis
buvo
pigesnė.
Lietuviai
padėtį
ir
priežastis
nuolatinių
dokumentus
ir
žiūrėdamas
tvar-l
mus
Detroito
kriminalistų gau
ge eina Įvairus ginčai už pracijai kalbėti, pats skaitė ilgą ginčų, SLA. įstatymų laužymo,
vartoja aršiausias intrigas ir
vedimą minimum algų įstaty noriai ėjo pamatyti tų paveiks propagandos ir melų prieš opo politikavimo ir demoralizacijos, kos, patarė pavesti ginčą išsprę-' tokiu budu prieš kiekvienus jos nariai. Jie matomai buvo
sti SLA. Prezideųtui.
.- . , . Kilo . ter rinkimus ir seimą, sudarydamas jų priešų paimti, išvežti ir nu
mo ir panaikinimą tokių darba lų, savo tėviškių. Bet ant ry ziciją paskaitą, ir visą laiką jo už tai kaltina Vitaitį ir jo “lei mas, i1
kuopos susn-inkimas tapo kombinacijas ir §aiininkus sau,
tojaus
klebonas
iš
ambono
net
žudžius išmesti laukuse.
viečių kurios darbininkus laiko
kių skaitlinių neduodamas tik tenantus’.’. Vijtąitjs turėtų rau I’aleistas. I išsnaikė
išsilaikė “Tėvynės” redakcijodvien^ atvejais rūsčiai barė tuos
tik vergais.
v
r
rino kad negalima bendrovę sti iš gėdos, beį jis matyt gė
Tuo laikų , SI>A.-centro ,sek- jjee. Ęet tokiems
_______ ponams
_ _____ visada
dos nesuprantą^' ,Jeįgu jis tą retoryštė
Valstijos seimo atstovas Kiau kurie1 ėjo matyti Lietuvą, o ap gelbėti ir reikia likviduoti.
retoryšte patelio
pateko Vitaičiui, ir ateina liūdna pabaiga, ir juo
supratimą turėtų jis laikytų vi
silenkė, nenuėjo į kortavimo
ne padavė sumanymą visiškai
Tačiau jo planai, nušlavus sus SLA. narius lygiais ir SLA. kitame 124 kp. susirinkime S.jaukščiau jie keliasi tuo sunkiau
Klauskite Katalogo, iš Kurio
vakarą bažnytiniame skiepe.
Gegužio įgaliotinis, einąs SLA.j puoja. Ar ilgai dar SLA. naPasirinksite Visokių
panaikinti Pennsylvanijoje an
šėrininkus pasiimti “Vienybės” organo redakcija nebūtų poli
Kaipo Lietuvis ir katalikas kas
sekretoriaus pareigas Vitaitis, rjaj bus j0 intrigų aukos? Ma- ĮfiNflC KERDiE^JUS
glies ir geležies kompanijų pri
turtą ir leisti savo klikos laik tiškų intrigų centras.
gerai dalyką_ žinodamas, rado nau kad s^A. nariai susipras.
gs3 FOURTH ST?
tik atsilankė visi paveikslais
vatinę policiją. Kaip dabar yra,
raštį, nekokį pasisekimą tetu
Kodėl Vitaitis kerštauja
kad viršmineti asmenys sulyg sugebės orientuotis ir, kaip ViS. BOSTON, MASS., U.S.A.
pasigerėjo, nes matė savo gim
Iš paties Vitaičio pareiškimų
gubernatorius Pinchot turi su
ri. Nuskriausti šerininkai la
tinės parapijos bažnyčias, baž
varžęs tos policijos veikimą, bet
bai pasipiktinę ir nežiūrint jo per “Tėvynę” ir jo korespon
nytines procesijas per atlaidus,
dencijoj ryškiai pasireiškia ker
prie kito gubernatoriaus, kuris
nuolatinio kaulinimo pinigų iš štas p. Čekanauskui ir nepasi ©
ir net “cudaunas vietas”, kaip
tik pataikautų kompanijoms, tą
biznierių ir profesionalų, nau tenkinimas Čekanausko garbin ©
tai šilavos ir Vilniaus Aušros
policiją vėl kompanijos gali įsi
jos uždarytos korporacijos iž gai neįvertintų Vitaičio žmonos
Vartus, matė Lietuvos gyveni
vesti ir nėra įstatymo kuris tą
das kaip tuščias taip tuščias. Zosės muštynių šu p-le Jurgemą ir kaip valdosi.
uždraustų.
Iš kitos pušės, daugelis biz liute SLA. centre. Vitaitis ti
Neišrodo kad klebonas turėtų
nierių ir profesionalų patys ra kėjosi moralinės paramos nuc ©
rūstauti del paveikslų turinio,
Čekanausko, šis gi nedavė, ne
gina tautininkų grupę pasisku kaltino Jurgeliųtės. bet neigia
bet jam pikta darėsi kam žmo
PENNSYLVANIJOS nės ėjo kitur, o ne į bažnytinį binti pradėti organizuoti ben mai įvertino Vitaitienės žemą ©
drovę, atpirkti iš teismo “Vie darbą. Apie tą atsitikimą la
skiepą.
ŽINELĖS
nybę” ir vėl leisti tikrą tautinį bai plačiai visuomenė buvo in
Musų tautinė srovė, kuri pa
laikraštį,
tarnaujantį
Lietu formuota.
ANGLIS IR KADA JI IŠSI
rengė paveikslų rodymą, nėra
Pirm to, pats Vitaitis save
viams.
BAIGS
priešai bažnyčiai ir net paremia
rašytame laiške išsitaria Čeka
“Vienybės” didelė šėrininkų nauskui kad jis bijo idant Pa.
Penn. valstijos vidaus reika
parapijos naudai parengimus.
grupė Spalių 29 d. susirinkime valstijos apdrąudos departjnenlų sekretorius paduoda apskai
Taip pat nemaža dalis SLA.
išrinko komisiją apginti šėri to komisijonierius nesužinotų
čiavimus kiek Penn. valstijoje
kuopos narių kurie yra parapininkų teises prieš Strumskio tikros SLA. padėties, nes gali
yra anglies ir iki kolei jos už
ionais. O klebonas visada nei
užmačias. Ta komisija vėl lai būti blogai. Vitaitis tada reiš
teks.
giančiai atsineša į tautininkų
kė pageidavimą kad Čekanaus
kė susirinkimą Lapkričio 26 d. kas butų išrinktas SLA. sekre
Kietos anglies kurią galima
kulturiškus Lietuviškus paren
Kai kurie šėrininkai energin torium ir tt. ir tt.
prieiti iškasti esama 8,979,474,gimus. Klebono tokie išsišoki
gai žada reikalauti Strumskį
000 tonų kietos anglies srityse.
Vėliau, kada p. Vitaitis stai
mai neneša naudos niekam, ži
nubausti už neištikimą ir išda ga pakeitė savo nuomonę ir pa © Prašome skaitytojų jsitėmyti kad prenumeratos turi būti visos metinės
Iš to anglies, apie 3,907,900,noma nei pačiam klebonui.
vikišką bendrovės prezidento siryžo pravesti į SLA. Sekreto ©
000 tonų bus išimta iš žemės
Iš širdies patarčiau klebonui
naujos, nes šis vajus yra gavimui naujų skaitytojų. . Prisilaikykite šito
rius savo draugą M. J. Viniką.
šios gentkartės bėgyje, per 40 permainyti savo taktiką, vietoj pareigų ėjimą. Vietoj ginti jos kuris sutiko “pražiūrėti” visą
interesus, jis su pašaliniais ne- p. Vitaitienės sukeltą centre © patvarkymo ir išvengsite bereikalingo susirašinėjimo ir gaišinimo laiko.
.metų. Likusią anglį turės išsi
=
ardyti Lietuvių tarpe vienybę,
šėrininkais Viniku ir kitais su skandalą ir abu juos “tiešijo”, © miniiisiniinniHniiiEiiminimmimniiiiiiiinirmiiHiiimHiimi tiiiiiiiiiiiiĮiiJiiiHiiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiigiiiiiiiiiiiiiii©
krapštyti businti gentkartė.
stengtis būti tolerantišku vyru,
'
Minkštos anglies yra suvirs ugdyti broliškumą, veikiant iš- tarė likviduoti bendrovę ir jos Vitaitis pradėjo intrigauti ir ©
Ta pgi iki galo metų pigiau gaus “Dirvą” išrašantie
laikraščio vardą ir turtą palik politikuoti prieš Čekanausko ©
10,000,000,000 tonų, kurios kas
/ien tautiškai Lietuviškus kul
met iškasama po apie 150,000,- tūrinius darbus, ir nekenkti bet ti savo kontrolėje. Labai gali kandidatūrą laike rinkimų ir po
ji i Lietuvą arka Į kitas šalis — tik už $2.00 melams.
p-lės JurgeliutėS pasitraukimo
ma tikėtis kad bus padaryti iš sekretoriaus vietos. Būda
000 tonų. Ji išsibaigs už apie
padėti tiems Lietuviams kurie
Kahadoii irgi hUtiigihama iki $2.00 mėliams.
žingsniai Strumskį teisme ant mas laikinu SLA. sekretorium ©
70 metų.
veikia tokius darbus. Jei žlugs
karpote pastatyti ir paklausti Vitaitis neigė Čekanausko kan ©
Laiškus su pinigais siųskit šiuo antrašu:
BEDARBIAMS MOKYKLOS Lietuvybė tada žinoma nebus ar jis prezidento pareigas pri didatūra asmeniškais ir politiš- 1 ©
reikalinga nei Lietuviška para
Harrisburg, Pa. — Valstijos
imdamas prisiekė bendrovės kais sumetimais. Vitaitis a’š- '
pija ir nebus vietos klebonui.
kiai žinojo kad Čekanauskas ne i
valdžia užvedė darbą sugrąžini
interesus ginti ar prieš jos gy geidė būti kandidatu ir išrink- ,©
Mes Lietuviai turim gana iš
©
mo į mokyklas daugelio bedar
vybę suokalbius daryti. Tikslą tu SLA. sekretorium, ir kandi- (©
6820 Šiiperior Avė.
Cleveland, Ohio
gamų kurie graužia Lietuvybę
©
bių, ir mokyklų palaikymui pa
jis pasiekė, bet pasekmės jam datavo tik SLA. narių prašo
’r sykiu tikybą. Todėl klebo
naudos pinigus gaunamus iš fe
dar gali būti labai, labai nepa mas. Vitaitis ir,jo kolegos ta ©
nui nepridera talkininkauti to
derates valdžios. Mokytojai bus
vydėtinos.
Tą nujausdamas, čiau įsikalbėjo sau kad čeką- 1
Lasirupinkit kad jusiį draugiai ir gįitiihės neliktų be “Dirvos”. Jiems
kiems gaivalams.
kritikuoja Vitaitį ir jo '©
paimti irgi tokie kurie neturi
Strumskis
bando tautininkų nauskas
visiems galite išrašyti “Dirvų” ir jliriis kaštuos tik puse pinigų. Kaina
negerus darbus tik todėl kad i
Dar pakartoju, kviesdamas
frontą sulaužyti. Bet ir tos jis buvo priešingas jo kadida- <
—M11,11 I
Im
niėtains: Amerikoje $1.0(k KA nadon arba Lietuvon — tik $2.00.
kleboną
permainyti
taktiką,
©
pastangos nieko jiems neduoda. turai.
(©
varde
labo
ir
gerovės
Lietuviu
MONTREAL CANADA
“DiiiVA” DAKAR YRA PlGiAUSIAS DARBININKO LttlOsLAlKlO
žinoma yra kad čekanaus- .©
Tautininkai supranta jų tik
tautos ir bažnyčios, kaip daro
slą. Brooklynas yra gana, są kas patyręs Vitaičio ir jo kole
DiUtihAš — SRAitVkiT r pLAtlNKit jąi
vietomis kiti rimti Lietuviai
J. M. ROSENFELD
moningų
tautininų
kolonija
ir gų politiką, kuomet Piki. Tary
kunigai.
Airiogalietis.
ba net tris kartus laįkė pose- <
Lietuvis Advokatas
liaudininkų-sandariečių pastan džius, kuriuose , nesusitaikyta (
I NORI SUSIRAŠINĖTI. Rim gos pakreipti ją kairėn nedau del sekretoriaus kandidatų, su- (
zaar a
ir -i 4 i t i t i m sii t ir ts < r 1
’ Šri
rkr A
©
BEN GERSOVITZ
ta inteligente Lietuve mergina giau seksis kaip 1925 metais ir prasdamas kad Vinikui būtinas (©
Notaras
j nori susirašinėti su prasilavi kaip šį pavasarį, kuomet Strum- reikalas gauti užsiėmimą, iš- j
,
nusiais Lietuviais Amerikonais. skis veidmainingai įsiprašė į traukė savo kandidatūrą ir da- ©
©
vė Vinikui proga būti išrinktu. J©
20 Št. James East
■ Prašau rašyti:
vadovybę.
........................
_............ ...
.
Tūli SLA. veikėjai ir nariai re- ©
(
V. Apon.
Kaunas
Tel. Harbour 3424
Tautinu žinių Biuras. mūsieji Čekanausko kandidatu- ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
(
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
Musų Jaunimo Raštų Skyrius
Chicagos Žinios
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KAIP SLA. PONAI ELGIASI
Nors dabar sunkus laikai,
nors del bedarbės ir kitų nege
rumų iš SLA. išsimetė arti aštuoni tūkstančiai narių, tačiau
nekurie SLA. centro ponai ne
pažysta blogų laikų nei depre
sijos. Priešingai, jie iš SLA.
iždo ima riebius atlyginimus už
mažinusį savo pasijudinimą.
Pažymiausius atlyginimus iš
SLA. nuolatos ima organizaci 
jos prezidentas Gegužis ir iždi
ninkas Gugis. Tai brangiau
si ponai kokius kada Susivie
nijimas turėjo. Gaila tik kad
yra Susivienijime dar tokių
baudžiauninkų kurie nori tuos
ponus sau ant sprando turėti,
nežiūrint kad jie ar jų pagelbininkai ruošia nariams naujus
įstatymus ir juose įrašo dar
didesnius mokesčius eiliniams
nariams ir didelius atlyginimus
ponams už jų “keliones ir su
gaištis’’.
Paveizdan, šiose dienose “Tė
vynė” patalpina atskaitas už
Liepos, Rugpjūčio ir Rugsėjo
mėnesius, kuriuose išmokėta
algų, “pagelbininkui” algų, ke
lionių ir sugaiščių sekančiai:

Prez. Gegužiui
Ižd. Gugiui

$441.26
$858.40

Nors nariai neturėdami iš ko
mokėti turi išsimesti, nors jau
pinigų SLA. ižde trūksta apmo
kėti lėšas ir nori didint na
riams mokestis, tačiau tiedu

ponai nuolat didesnius atlyvinimus pasiima ir visai neraus
ta iš gėdos.
Jau laikas butų nariams pro
testuoti kad butų panaikinta
algos “pagelbininkams”, kurių
tikrai žinome jie nelaiko, o tik
patys ima sau ekstra duoklę iš
SLA. Jie stojo organizacijai
tarnauti. del idėjos, o ne pasi
pinigavimui. Jeigu jie dabar
laiko organizaciją tik melžiama
karvute, nariai visgi turi atida
ryti sau akis ir pasakyti kad
jau gana taip daryti. SLA. yra
broliška savišalpos organizacija
ir jos tūkstančių narių tarpe
yra gana rimtų, tikrų idealis
tų, kurie mielai pasidarbuos la
bui visų narių su mažu atlygi
nimu už tikras sugaištis.
Laikas nariams išvaikyti iš
SLA. centro tą kliką kuri ten
suėjus tik savo reikalais rūpi
nasi.
SLA. Pild. Taryboje yra ke
turi prieš tris, kurie visą maši
ną suka savo naudai. Jų se
niau buvus kombinacija pasi
darė sau “pagel’bininkus”, ir
pavelijo daryti visokias “kelio
nes ii- sugaištis”, ir dabar ketu
ri prieš tris viską daro.
Tie keturi yra: Gegužis, Vinikas, Gugis ir Mockus. Jų už
tenka užtvirtinimui visokių pa
daromų išlaidų, ir jos išmoka
mos. Jeigu butų keturi prieš
tris iš priešingos pusės, aišku

illllllillllllllilllllllllllillllllllllllllllli.

kad tokių didelių “kelionių ir ŽMOGAUS KŪNO GALINGA MAŠINERIJA
sugaiščių” nebūtų pavelyta da
ryti, nes nebūtų užtvirtinama
Pasaulį šiandien stebina tek- kęs.
išmokėjimas.
nikos mokslas, kaip tas elektra,
žmogus kvėpuoja vidutiniai
Mes žinom kad Gegužis jau aeroplanai, automobiliai, trau apie 60 kartų į minutą. Vienu
nekandidatuoja (jis davė žodį kiniai, įvairios industrijų ma įkvėpimu žmogus į plaučius
apie tai pereitame seime). Jo šinerijos, kurios sudaro nepa Įtraukia oro tiek kad per 60
vieton reikia išrinkti žmogų ku prastai didelę jiegą, spartų dar metų
(vidutiniškas žmogaus
ris turi nors kiek daugiau ide bą ir tt.
amžius) per žmogaus plaučius
alo organizacijai dirbti.
Tačiau nežiūrint kokią ma pereina milijardai kubinių met
Gugis turi būti išmestas, nes šineriją nepaimsi kaipo pavyz rų oro, nes jis padaro suvirs
jis perbrangus iždininkas, ne dį, ant kiek tekniškai ji butų 500,000,000 įkvėpimų.
žiūrint jo visų pasigyrimų apie tobula, kaip ji nedirbtų, — bet
Visas žmogaus organizmas
“finansų žinojimą”.
nei viena mašina negali pasi- susideda iš 8 bilijonų cėlelių,
Vinikas, kuris buvo tos kli lyginti žmogaus kūno mašine neskaitant raudonų ir baltų
kos įsodintas, irgi moka dary rijai.
kraujo rituliukų. Viename kuti “keliones *ir sugaištis”, nes
žmogaus kūnas yra tokia biškame milimetre yra 8000
nors Susivienijimui tarnauda mašina kurios jokis teknikos baltų ir 5,000,000 raudonų
mas už algą visą darbą atlieka mokslas dar nepralenkė — ir kraujo rituliukų. Jeigu tie
SLA. laiku, dar moka paimti ne tik ką nepralenkė bet toli rituliukai butų sudėti vienas
“kelionių is sugaiščių” $32.02. gražu neprisivijo. Tiesa, mes šalia kito vienoje eilėje, butų
Mockus įkištas į SLA. valdy labai mažai žinome apie žmo apie 87,000 mailių ilgumo.
bą pasirodo ne visų narių rei gaus kūno sudėjimą. Papras
Raudonieji kraujo rituliukai
kalų sargu bet gumine antspau- tai mes žinome kad žmogus yra pagrindinė musų kraujo
da klikos, kurios visus skymus turi dvi kojas, dvi rankas, dvi dalis, nes tie raudonieji ritu
užtvirtina.
akis ir kitokius organus. Bet liukai išnešioja kraują po visas
Jeigu vyrai tik tiek garbės abelna kūno mašinerija yra kūno dalis. Kraujas po kūną
turi, jeigu tik tokius norus tu skiriama žinoti tik gydytojams. vaikščioja greitai.
ri visuomenei tai jų visas dar-! Kad bent paviršutinai susipaJeigu žmogaus kūno kraujas
bas kiek liečiasi pagarbos už tai žintume su žmogaus kūno ma tekėtų tiesiu keliu tai butų
šina, pirmiausia mes randame jo šniūras 350,000 mailių ilgio.
iš visuomenės, lygus 0.
Jeigu nariai nori būti bau kad žmogus turi 224 paskirus
džiauninkais, jeigu nori kad jų kaulus, kurie yra judinami 750
vadai butų ponais diktatoriais, jungiamųjų muskulų, čia dar
Kaip pernai taip ir šiais
o ne darbininkais, lai palieka nėra nieko nostabaus. Bet štai,
metais, daugelis Lietuvių ko
jeigu gerai išlygintume liežu lonijų galit pasiklausyti gra
tuos pačius.
Geriausia narių reikalus gy vio' pavirsi, gautume plotą apie žaus Lietuviško programo iš
nė ir rūpinosi dabartinis vice 130 ketvirtainių metrų didumo, Chicagos Stoties W J J D
prezidentas Mikalauskas, iždo kur lengvai galėtų sustoti 160 1130 kyloc.) 3 vai. po pietų
globėjas Januškevičius ir Dr. žmonių. Liežuvis yra vienas (4 vai. po pietų rytinių val
stijų laiku). Programą duo
J. Stanislovaitįs. Reikia dau iš tų organų 'kuris nuo pat gi da
“Margutis”. Pasakykit
giau tokių.
čikagietis. mimo iki mirties nenustoja vei ir kitiems tą žinią.

RADIO

Ne tik iš mūsų pačių pietų krašto —

DARBAI CHICAGOJE
Chicagoj plieno pramonė šio
mis dienomis pradėjo žymiai
kilti, nes plieno išdirbystės per
eitą savaitę gavo daug naujų
užsakymų.
Taipgi lentų-medžio išdirbys
tės gavo didelius užsakymus.
Chicagos miestas padarė 40
distriktų bedarbių registravi
mui į viešus valdiškus darbus.
Kiekvienas norintis gauti dirb
ti turi registruotis savo distrikte. Diduma bedarbių tiki
ma bus aprūpinti darbais, o ku
rie negaus darbo tiems bus su
teikta pašalpa, taip kad žiemą
badu mirti nereikės.
Nežinia prieš ką, visos Chi
cagos didesnės firmos taiso sa
vo įstaigas, budinkus, mašine
rijas ir tt. Atrodo kad numa
to ateityje daug darbo.

YPATINGA ŽMOC
ŽUDYSTĖ
Apkaltinta 62 m. sei _
Daktare už tai

Chicagoj iškilo didelis skan
dalas kuomet prieš savaitę aty'l
moteris daktarė Alice Wy: koop, virš 60 metų senė, pr'
pažino nužudyme savo suna s
jaunos žmonos, ši jauna mo*
riška buvo rasta negyva a ’ t
daktarės operacijos stalo, ’}
veik nuoga, nušauta vienu k
kos šuviu.
Policija įieško motivų ko-’
ta jauna marti buvo nužudyk
Sakoma ji buvo nesveika, si)’
nėjo, ir jos vyras jos nemy!
jo. Sakoma jis susidėjo su
ta, o kadangi jo žmonos gyv .
tis buvo apdrausta, motina su
sunum susitarė jos atsikratę
ir gauti pinigus.
Daktarė sako norėjus mr •
RAGINA KOVOTI PRIEŠ KO čia gydyti, uždavus chlorofc
MUNISTUS
mo, neišegzaminavus jos š
Edward A. Hayes, Amerikos dies, ir ji paskui neatsipeikėju
Legiono komandierius, savo kal Tada tik paėmus revolverį i
Policija nori tikėt
boje pareiškė kad federalė val nušovus.
kad
ji
pirmiau
buvo nušaut'
džia privalo imtis priemonių
tik
paskui
chloroformas
duo
suvaržyti komunistinę propa
Sūnūs
užtardamas
motiną
r
gandą šioje šalyje, kuri kursto
rėjo
pats
prisiimti
žmonos
n
žmones prie revoliucijos. Sa
žudymo kaltę, bet policija suse
ko kad yra net mokyklų moky
kė kitokius davinius ir kaltę
tojų kurie ir kurios pašaliais
primeta daktarei. Dabar sVrružsiima mokymu komunizmo bu išrasti ar viena daktarė h greta savo pareigų.
sunaus žinios tą žudystę pay
dė, ar ir sūnūs prie to prisi
DOLARIO vertė vis dar puo jo, kad nustačius kaltini"1
la žemyn ir galimas dalykas butų galima teismo keliu L :
kad nupuls iki 35 centų norma ti.
lės vertės.
Gyvasties apdrauda buvo
rašyta daktarei ir ji už s:
Aukštos Kokybes Žyme marčią mokėjo. Gal ji pasų
dėjo pinigų ir padarė tokį k
Lepus rūkytojai žino kad il
viną
darbą.
gi, stiprus balti pelenai ant jų
cigaretų yra ženklas puikaus
tabako galutino degimo.
NAUJAS 1MTIKAS. C
Tai yra ypatinga aukštos ta goję turėjo imtynes i
bako kokybės pobūdžio žymė
Lucky Strike cigaretuose. Il vardu Dorna Ostapavich
gus metus šie cigaretai buvo senai atvykęs iš Europos
garsus savo tabaku. Tik rink- soj Amerikoj populiarus
tiniausis tabakas patyrusių pir
klių superkama didžiose pasau vadinasi Lietuviu, nors jo
lio rinkose tabako prekyvietėse stas vardas yra visai ne L:
del Lucky Strike.
viškas.
Lucky Strike išdirbime, be
to, išdirbėjai naudoja tik pa
čius puikiausius vidurinius la Dirva” Pigiaus:as I i'
pus. Maždaug aštuoniasdešimts Naujai išsirašantiej .
šeši nuošimčiai ištiso tabako skubins iki galo šių metų, g
augalo išdirbimo eigoje atme “Dirvą” už $1 visam met
tama. Iš tos priežasties jūsų
Luckies pasiekia jus pilnai pri KAS TURI atliekamą Dol:
kimšti nunokusiu, pasendintu, tas per ištisą metą sk
rinktiniu tabaku.
“Dirvą” jeigu dabar iš ’
Tik del to kad Lucky Strike
cigaretai yra pilnai prikimšti
pasaulio puikiausiu naminiu ir
turkų tabaku, jie traukiasi len
gvai ir dega vienodai su ilgais,
REGULIARIAI IŠPL' ’’
baltais pelenais, kurie neklai
SMAGI KELI’)'- dinančiai parodo tabako žino
ŽEMOS KAINOS
vui šio mėgstamo cigareto au
kštą kokybę.
Paskutinis Išplauki
Prie tos visos priežiūros ir
rūpestingumo parenkant tik pa
mieš TL?lčd',s ’’ T'T
tį rinktiniausį tabaką, Luckies
York
išdirbėjai įvedė spraginimo pro
į
Ur<
d
rk
VIII
( r■
cesą jūsų gerklės apsaugai ir
geresniam skoniui.
iLucky cigaretuose jus visuo Išplaukimų sąrašą 193-1 n
met puikiausi apdirbimą. Ir iš kainas ir kitas informacija
tos priešasties Lucky Cigaretai
teikia agentai arba ofisą
yra visuomet lengvi ir švelnus,
štai kodėl šie cigaretai lepių
rūkytojų visur labiausia mė
giami. Atsiminkite jog ilgi,
balti, tvirti pelenai yra 'Luckies
požymiu puikios tabako koky
27 Whitehall St. New Yorl
bės. (Advertisement).

Į LIETUV ‘

bet iš Turkijos — iš Graikijos — iš
viso pasaulio — pati tabako derliaus

grietine yra surinkta dėl Lucky Strike.
Ir tik viduriniai lapai tenaudojami —

be kotelio — be kamieno. Kiekvienas
Lucky Strike yra pilnai prikimštas —
drūčiai susuktas. Net cigaretų galai
pilni — iki krašto kupini rinktinio

tabako. Be liuosų galų—štai kodėl

Luckies traukiasi lengvai ir dega
lygiai.

į
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POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA

Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio Bernier havene, užtikrina labai greiti} patogią kelionę i LIETUVĄ.

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

VISUOMET Zuckies^atenkina!

DEL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave.

Cleveland
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rie taip pat atsargiai dirbdinami.
Tą teleskopą padirbdinus,
jokia žvaigždelė danguj ne
galės pasislėpti.

PONAS TYSLIAVA ĮSIŽEIDĖ
Straipsnis “Dirvos” nr.
45-me, “Kur ‘Vienybė’ Nu
vesta”, iššaukė “Vienybės”
redaktoriaus p. Tysliavos
pasipiktinimą. Tame straip
snyje kalbama apie Strumskio nusilenkimą socialis
tams ir pavedimą laikraščio
“išgamoms savo privatinei
politikai varyti”.
Lai p. Tysliava nemano
kad tame straipsnyje buvo
jis vadinamas išgama, nors
jam pavesta “Vienybė” re
daguoti. Ten kalbama tik
apie musų tautos išgamas
socialistus, kuriems tūpčio
ja ir Vitaitis, ir Vinikas, ir
Strumskis, ir pagaliau pats
p. Tysliava.
Socialistai išgamų vardą
pilniausia užsitarnavo visą
laiką nuo Lietuvos nepri
klausomybės kūrimosi dirb
dami griežtai tik už save
partijos, už savo kamarotų
siaurus interesus, o kur tik
apėjo bendras tautos reika
las visur jie pasirodė griež
ti raudoni internacionalis
tai Marksistai.
Tas padaro musų socialistus lygiais komunistams
visais atžvilgiais. Komunis
tus pasmerkia ir pats Tys
liava, bet jis pats bandė pa
daryti socialistų papą Gri
gaitį “dideliu patriotu”, tik
“kitaip į tuos pačius dalykus
žiūrinčiu”. Taip Grigaitis
p. Tysliavai pasakė, taip p.
Tysliava skelbia.
Tysliavai atleistina, nes
jis nežino skirtumo ir ko
kius darbus atliko socialis
tai tarp musų Amerikoje
užsitarnavimui sau išgamų
vardo.
Nei “Vienvbė”, nei Tys
liava nei Strumskis nieko
neatsieks tupčiodami Vinikui ir Vitaičiui nei Grigai
čiui. Grigaitis turi savo nu
sistatymą ir jiems nei per
colį neužsileis. Reiškia, jie
jam užsileidžia. Grigaitis
turi savo kandidatus į SLA.
valdybą ir iš socialistų nė
ra ko tikėti paramos. Vis
kas ką galima, tai tik duoti
daugiau paramos socialis
tams ir pagelbėti jiems lai
mėti. Jeigu manoma kitaip,
tai visgi nebuvo daroma.
Užtai tame straipsnyje ir
buvo privesta kad Strumskis sudarkė “Vienybę”, nuvesdamas ją nuo rimto tau
tinio kelio.
Jeigu naują “Vienybę”
giria Grigaitis, ir Vitaitis,
ir “gelbsti” Bagočius tai ar
reikia geresnio įrodymo jos
nusilenkimo tiems elemen
tams ?
Jeigu Strumskis norėjo
kandidatuoti į SLA. prezi
dentus jam nereikėjo tartis
nei su Grigaičiu, nei su -Vitaičiu ar Viniku.
Strumskis gerai žino ko
kis visų SLA. narių pasi
piktinimas sukilęs prieš da
bartinius SLA. ponus. Reikėio išeiti atvirai prieš juos
ir butų gavęs jei ne daugiau
tai antrą vietą nominacijo
se.
Dabar gi, ačiū tokiai tak
tikai, prieš Bagočių yra jau
trys kandidatai, o ką tas
reiškia supranta ir Strumskis ir Tysliava.
Lietuvoje rabinams įsaky
ta išmokti Lietuviškos, vals
tybinės kalbos. Kurie rabi
nai nemokės Lietuviškai ne
bus švietimo ministerijos
užtvirtinami ir negalės už
imti vietų, o dabar esan
tiems sinagogose rabinams
įsakyta į metus laiko išmok
ti Lietuviškai.

Pavardžių Tvarkymas
Lietuvoje pavardžių su
lietuvinimo darbas varoma
visu smarkumu: valsčiuose
jau baigta surašymas nau
joviškų pavardžių ir pasių
sta vidaus reikalų ministe
rijai. Ministerija pavar
džių turi apie 300,000. Iš
sulietuvintų pavardžių bus
sudarytas Lietuviškų pa
vardžių žodynas.
Lietuvoje šymet per pir
mą pusmeti pastatyta 402
mūriniai namai (194 gyve
nami ir 208 negyvenami);
medinių 1,090 (gyvenamų
1,026 ir negyvenamų 1,064).
Gimimai ir Mirimai
Lietuvoje
Pirmą šių metų pusmetį
Lietuvoj Įvyko 11,953 jung
tuvės. Pereitais metais tuo
n°čiu laiku buvo sujungtos
11.043 poros.
Gimė šymet per pirmą
p-Tmetį 32,242 kūdikiai —
16.868 berniukai ir 15,374
mergaitės.

Tuo pačiu laiku mirė iš
viso 17,622 žmonės: 8,997
vyrai ir 8625 moterys.
Šymet gimimų buvo 14,620 daugiau ne kaip miri
mų.
Tačiau šymet gimimų ir
mirimų skaičius mažesnis
kaip pereitais metais.
Vis toms žvaigždėms
Neduoda Ramybės
Clevelande, Warner and
Swasey Co. dirbtuvėj, dirbdina naują teleskopą, kuris
bus išvežtas i McDonald obzervatoriją Texas valstijoje.
Tas teleskopas bus naudoja
mas žvaigždžių skaitymui.
Teleskopas bus 26 pėdų
ilgio, taigi nusitęs nuo apa
tinių grindų iki trečio aukš
to. Bus 45 tonų sunkumo,
todėl turės būti paremtas
ant dviejų cementinių stul
pų. Pats teleskopo stiklas
bus 80 colių skersai ir svers
5,000 svaru. ■ Tą stiklą nutekyti iki reikalaujamo ma
tematiško tobulumo ims du
metu laiko.
Be didžiojo stiklo dar bus
kiti penki reflektoriai, ku-

Ksavero Vanagėlio 70 m.
Šymet sueina 70 metų nuo
gimimo Lietuvių rašytojo
Ksavero Vanagėlio. Jis da
bar gyvena ir vargsta Len
kijoje, stengdamasis palai
kyti Lietuviais ten esančius
Lietuvius. Ksav. Vanagėlis
kilęs iš Kalesnykų k., Sim
no vai., Alytaus ap. Aly
tuje šymet baigta statyti
moderniška pradžios mo
kia. kurią siūloma pavadin
ti Ks. Vanagėlio vardu. Jis
liaudžiai geriausia žinomas
iš dainos “Kur Banguoja
N emunėlis”.
Dr. K. Grinius, Kaune,
kovai su džiova draugijos
suvažiavime, paskaitoje iš
kėlė kad Lietuvoje džiovos
liga serga 72,000 žmonių.
Sako, Lietuvoje jau išnai
kinta drugio liga, baigiama
kova su dėmėtąją šiltine,
bet džiova dar vis senu sa
vo smarkumu. Apie 72,000
žmonių Lietuvoje serga ta
liga, ir iš 10,000 mirimų 16
miršta del džiovos.
Tuo tarpu dar Lietuvoje
neturima gana pinigų kovai
su ta pikta liga.

JUODO
KARŽYGIO
SŪNŪS

Apysaka

”

Rašo K. S. Karpius

LIETUVOJ
MUSU

JOJIMAS — LIETUVIŲ TAUTINIS
Tas naujas vaistas vadinasi phenyl
SPORTAS
mercuric nitrate. Jis yra žinomas nuo 1870
Senovėj Lietuviai buvo garsus jojikai, metų, bet kaipo vienas iš 300,000 organiš
mylėjo žirgus-juodbėrėlius ir net juos dai kų kemikalų sudėčių, nors buvo atrastas
nose gražiai apdainavo. Vergijos amžiais bet nebuvo išbandytas ir niekas nežinojo
Lietuviai kaipo jojikai sumenkėjo, sunyko. kokia iš jo yra nauda.
Dabartinių dienų Lietuvių kariumenės
Prie tos substancijos išbandymo ir iš
raitelių pulkai, per kuriuos perėjo tūkstan tobulinimo darbavosi daktarai Ecker ir
čiai bernužėlių, jojimą pusėtinai atgaivino. Weed.
Kūno Kultūros Rūmai nusistatė jojimą pa
daryti Lietuvių tautos tautiniu sportu.
LIETUVIŲ PATARLĖS
Taisyklingai mokančių joti, buvusių raite —Ožio daržininku niekas nedės.
lių pulkuose vyrų, jau galima rasti kiek —Merga ne šeimyna—ožka ne galviją.
viename kaime, o visi Lietuviai labai myli —Pakėlė kaip šunį ant girnų.
arklius. Taigi yta pagrindas plačiai orga
nizuoti ir plėsti jojimo sportą.
PILIGRIMAS
Šymet Spalių 7—8 dienomis visuose
apskričių miestuose buvo organizuojama
Aš piligrimas mažasai
sujojimai, kuriuose buvo kviečiami daly Su misijom einu Į kaimą žalią —
vauti visi ūkininkaičiai su savo arkliais, su
Užsupt pilkus vargus visai,
savo balnais ar net ir be balnų. Tuose rai Daina paguost kaimiečio dalią.
telių sujojimuose dalyvavo tūkstančiai ūki Pievos žalios—man Mezopotamija,
ninkaičių. Nuo to pradėta pirmas plates Ir kalvose arimai—man šventoji žemė.
nis raitųjų sporto bandymas.
Meldžiuosi kai gailiai kalė skalėja,
Raitelių sujojimo sportui išsiplėtus, Himnus kurių kai klostos nykumas
šių dienų Lietuvoje prasidės atsibūti kas
aptemę.
metai, tam tikroje vienoje vietoje, didelė
metinė raitelių iškilmė, kaip skaitome K. Mykia pūdyme galvijai,
S. Karpiaus “Menine” iš gyvenimo Lietu Sartis pančiais žvangina paraistyj.
vių virš tūkstantis metų atgal. Karpius Niekas piligrimo ten nebijo,
atvaizduoja mums iš savo fantazijos anas Niekuomet'skruostai tenai iš gėdos
neįkaista.
senovės Lietuvių karžygystės dienas, jau
nimo susijojimą iš plačių sričių į garsią Mano—piligrimo misija—po kaimus
tų laikų vietą — Daugupius, kurie auto Lodyti sultingu juoku kvatojančias
mergas.
riaus vaizduotėje buvo šių dienų Kauno
vietoje. “Menino” autoriaus nuodugnus Mano malda—nešti žalion lušnon laimę.
išstudijavimas senovės Lietuvių gyvenimo Gaivinti jautriai kloniais virpančias
‘ dainas.
ir jo taip vaizdžiai perstatymas skaityto
Vainis Dainoras.
jui daro tą apysaką patraukiančia skaity Pajuostė.
ti ir auklėjančia Lietuvos jaunime karžygiškumo dvasią.
Reikia tikrai spėti kad Dr. Pietario
ARTOJO LAIMĖJIMAS
‘•'Algimantas” ir K. S. Karpiaus “Meninas”
Pasidairai —
ir jo keli kiti istoriniai kuriniai bus ilgiems
artojui linksmą'
laikams vienatiniai jaunosios kartos dva
akai suversta ne tik jo vieno,
sios žadintojai prie karžygystės.
bet ir jo draugų kaimynų
“Menino” Skaitytojas.
užuoganų desėtkas.
Galuose varsnų varnos kranksi;
IŠRADO NAUDINGUS VAISTUS
palietkuose
žalsvai žaibuoja pasėliai,
Po penkių metų tyrinėjimų, Cleveleno
iš
laukų
ir
pievų
de, Western Reserve Universiteto labora
kaimiška, dar nesunokus,
torijoje tapo išrastas naujas ligų perams
duona kvepia.
naikinti vaistas, 1,202 kartų stipresnis ne
, Pasidairai —
gu karboliška rukštis.
artojui' linksma,
Šis naujas vaistas nėra nuodingas kaip
kai suversta ne tik jo vieno,
yra karboliška rukštis, neėda odos, bespal
' bet ir jo kaimyno
vė soliucija, be skonio ir negadina instru
užuoganų desėtkas.
mentų. Atvirų žaizdų nedegina, bet gy-į
Overtas.
do odos negerumus iš viršaus ir iš vidaus. Į

mis dabar rengėse Nemune parodyti savo
smarkumą.
Vaišės Daugupiuose
Antrą dieną vaišių pilį pasiekė links
ma žinia — kad krivės jau išrinko vyriau
Iš Aleksoto šventinyčios visi nusimi si krivę, vardu Rastenis. Neužilgo jis iškil
nę skirstėsi. Minios paprastų žmonių išsi mingai buvo atlydėtas į vaišes, kurį žmo
vaikščiojo į visas šalis, tik kunigai su savo nės sutiko labai prielankiai ir prideramai.
šeimomis ir palydovais traukė iš kalno že Visi pamatę naują vyriausi krivę, užmir
myn ir per Nemuną vyko į Daugupius, į šo vakar ištikusį liūdną prietikį — Alpio
Ardžio pilį, kur jų laukė didelės vaišės ir susideginimą.
daug kas įvairaus, ką jaunimas turėjo pa
Rastenis, senas vyras, bet stiprus ir
ruošęs.
augalotas, išrodė orus ir įspūdingas. Iš
Dabar pažiūrėsime kas Daugupiuose Alpio, į jo žinią perėjo dievų žodžiai, pa
lalyvavo: pirmiausia, buvo kunigas Bru.te- tarmės ir pageidavimai žmonėms, ir visi
lis su vyriausiu savo sur.um, su jais atvy jo klausė.
ko kunigas Vydūnas su savo sunum ir dukNeilgai viešėjęs, vyriausis krivė su satere; buvo “baltas karžygis” Borkus-Ner- zo palydovais gryžo atgal į Aleksoto pusę.
gis, kurie apie Alpio pasiryžimą mirti nie
Daugupiai buvo linksmi — ir del nau
ko nežinojo, tik atvyko į iškilmę. Buvo vai- jo vyriausio krivės, ir nuo midaus, kurio
dylos Geluonis ir Viliušis; buvo kaimyniš nekurie svečiai buvo perdaug prįsitrazikę,.
ki kunigai: Sarpis, Karpis, Kalnys, Vaup- Vikingai sugryžėliai, vaišėse būdami, tarp
ša, Liepėnas, Urbšys, Šernas, Udrys, Re savęs juokavo-kuždėjosi kažin kada prasi
meika, ir buvo keletas tolimesnių: buvo dės traukimas laimikių kuris vyras su ku
Širvys, buvo keturi smarkuoliai broliai nuo ria merga turės stoti gerti midų, kaip bu
Merkinės, buvo Trabas, Bartenis, Eimutis, vo paprasta pas vikingus, bet to DaugBružas, du broliai Parojus ir Tauras; pri upiuęse nesulaukė. Dar daugiau, jie matė
Plaukė Merunąs, plaukė Gaižys, plau
buvo ir Baniutė nuo Punios; atvyko iš toli jaunimą pirm žaidimo susilaikant nuo per mune ir kitose upėse atsirado valčių, ko
Alinos tėvas Gendrys su jos jaunu broliu sivalgymo, ir visai negeriantį midaus. To pirmiau nebuvo. Valtys galima buvo dirb kė Šarkis, plaukė Borkus-Nergis, plaukė
Geruliu, kurs jau buvo suaugęs į jaunikai ir jiems prisiėjo laikytis, nes midų buvo ti didumo sulyg noro, ir buvo saugesnės Liepėno sūnūs Gurklys, plaukė Švarno sū
tį ir Alina jo net nepažino; ir pagaliau ne- apspitę senieji, o prie jų lysti jauniems ne negu apvalus luotai. Nekurie kunigai tuoj nūs Tauras; plaukė Vaupšos sūnūs Raižys,
ikėta ir nelaukta — Algė ir jos vyras Ku- pritiko.
įsigijo iš vikingų valtis, bet atsirado ir to plaukė Zubrys, plaukė Skaisgiris; plaukė
as. Algė kitados Daugupiuose gyveno,
Pirmą kautynių dieną parodė savo ga kių kurie valtims prieštaravo, sakydami Karpio sūnūs Giedrius; plaukė Masys, Stums jos tėvas tą pilį valdė, po jo užėmė jos bumus Lietuviai vikingai: du vyrai kovė kad luotai buvo geri jų tėvams, bus geri ir kas, ir pagaliaus mums žinomas nerangus
bet labai pakantus vyras, Gužas.
brolis, Laukis, o nuo jo atėmė Ardys. Tai si mažame aprėžtame rate, kurio nebuvo jiems.
Smarkiu Nemuno vandeniu, vienas ki
gi Algė turėjo ko ant Ardžio py kauti, bet valia peržengti nei viena koja; kuris pir
Antra diena rungtynių buvo bendra
šį kartą pasiryžo savo gimtinę pilį aplan miau iškels koją iš rato tas skaitysis pra visiems- narsuoliams, vikingams ir vieti tą lenkdami, vyrai plaukė į kitą pusę.
Pirmiausia ’kitą Nemuno krantą pa
kyti.
laimėtoju. Kiti keli vyrai tąsėsi su naujai niams. Dabar dalyvavo Dąugupių narsuo
Su kunigais kartu atvyko jų palydo nulupta veršio oda. Kiti vėl ėmėsi vande liai, aplinkiniai svečiai ir vikingai, o su jais niekė Merunąs; veik sykiu su juo perplau
vai, jų sunai ir dukterys, suaugę ir dar te nyje pasinėrę, ką nuo pilies sienų' matė tik Merunąs, Gaižys ir visi kas tik norėjo ii kė Gužas, kurs nebandė Meniną pralenk
ti, tik tankiai žiurėjo atgal į kitus kad ku
beauganti, jų žmonos su savo tarnėmis. vieni vyrai. Kiti paskiau surengė kauty buvo prisirengę.
Svečiams privalgydinti reikėjo didelio miš nes valtyse, kas pridavė daug juoko vi
Prieš pietus buvo plaukimo lenktynės ris vietinių nepralenktų. Tuoj po jų iš
ko gyvulių mėsos ir prigirdyti gero upelio siems, kuomet surišę po kelias valtis šo per Nemuną ir atgal. Jose dalyvavo tie kaukė Gaižys ir Nergis, o kiti visi vienas
midaus. Nedykai Ardys per žiemą medžio nais, du tokie rišuliai vienas prieš kitą nu vyrai kurie prie platesnių vandenų augo ir oo kito išėjo į krantą vėliau.
jo ir krovė mėsą, sūdė ir džiovino; raugė siplaukė ir darė tikrą vikingų karišką už turėjo progos plaukime lavintis.
Gryžti plaukti nebuvo reikalo, nes val
midų ir kitokius gėrimus, nes jų šį pavasa puolimą. Vieni krito į vandenį nuo valčių
ys
atsekė
perkelti atgal, bet radosi du kil
Plaukimo lenktynėms radosi virš de
rį daug daugiau reikėjo.
iems
reikėjo
padaryti galutinas išbandybriaunų, kiti valtis skandino, kiti vandeny sėtkas jaunų vyrų, kurie smėlyje išsirengę
Daugupiuose virė nepaprastas gyvu je pilnai ginkluoti kovėsi, kiti badė padeg tik laukė ženklo bėgti į vandenį.
nas už plaukimo viršenybę: Nergis iššau
mas, kokio ta pilis dar niekad nematė. Vi ti “priešų” valtis. Vikingai savo kautynes
Ženklą davė pats Ardys, kurs vėl ture kė Meniną plaukti atgal. Meninas ne tiek
są tą minią sukvietė Ardys pamatymui to baigė valčių lenktynėmis. Šios lenktynėms io noro su jaunuoliais maišytis tuose žais :š privalumo kiek juokais sutiko plaukti su
ką rengėsi parodyti jaunimas — savas ir valtys buvo siauros, bet tokios didelės kad luose kuriuose jis pats kitados pasižymė Mergių į Dąugupių pusę. Paėję aukštyn
iš Danų gryžę vikingai.
tilpo po šešetą vyrų, kurie irklais abiem davo. Duotu ženklu, visi plaukikai subė įaupiu, kartu jie Šoko į vandenį ir pradė
Moterys tarp savęs ergeliavo, šneku pusėm varydamiesi, lyg paukščiai skrido TO į vandenį, o juos matydami pilies sienai jo plaukti.
čiavosi, seniai, prie midaus, ūžė, kalbėjo; vandens paviršiu. Meninas pats tame vi ir krantą apstoję vyrai, seniai ir vaikai,
Valtyse buvusiems nei vienam neužėjo
mergaitės tarp savęs kuždėjosi, kalbėjosi same nedalyvavo, tik aiškino kitiems apie klykavo, kožnas norėdamas kad jų geriau į minti plaukti paskui juos lydėti: visos val
apie puikiuosius vyrus; ir vaikai ir tie tu vikingu žaislus ir kautynes.
sia žinomas, draugas ar giminė, pralenktų tys buvo jau sag,ryžusius prie pilies, kaip
plaukikams esant apie vidurį upės, staiga
rėjo savo draugiją ir gėrėjosi vyrais kurie
Vieną ką gera Daugupiai ir jų svečiai visus kitus.
rengėsi ka nepaprasto parodyti.
iš vikingų-parėjunų išmoko tai daryti ir
Nors vikingai visi buvo pratę plaukio pasigirdo vieno šauksmas:
Raiteliai žiurėjo-ruošė savo arklius, naudoti valtis iš tašytų medžių, vietoj kaip ti, bet Šarkis parinko tik gabiausius, kurie
— Gelbėk! skęstu!
kiti valtis, per žiemą padirbdintas, kurio iki tolei išduobtų rąstų. Nuo to laiko Nct su kitais vyrais galėjo lygintis.
(Bus daugiau)
(Tęsinys iš pereito num.)
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si per rinkimus vai
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cialistų partijos likt
lioja n- šmeižia visus
ra socialistas, nieki
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tautiniams darbams,
Bet vis dėlto kai 1
vos socialistai sunl
Tėvynei momentais
prie visos tautos kov
priklausomybės, žyi
listų vadai adv. Poi
nis ir keli kiti su gin
je savanoriais stojo
nu eiles kada Rusų
vijus musų kariumen
kovoti su Bermontinii
Požėla liko “trenfas
pernai jis pašalintas
demokratų partijos.'
prof. A. Janulaitis, br
fasonai Biržiškos, Paki
tavos Banko valdytoje
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MELAS II? TEISYBĖ
APIE LIETUVOS
KARIUMENĖ

PER TVORĄ

teligentų ir kt. Be tikybos ar
idealogijos skirtumo, jįe ėjo į
steigiamus Lietuvių pulkus ir PASIDAIRIUS
karui visai neparengti jauno
mis savo krūtinėmis pastojo
priešui kelius į Lietuvą. Ir lai
Rašo Kapt. P. JURGĖLA.
mėjo! Naujai įsteigta Lietu
LIETUVOS KARIUMENĖ — riotiškumo suderinti su inter- vos valstybė puikiai gyvuoja
ir visa tauta džiaugiasi savo
MUSŲ TAUTOS DALIS
haciolistinės socialistų partijos
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
karo vyrų istorišku darbu.
Amerikos Lietuvių visuome siekimais ir jau senai išstojo
Lietuvai laisvę suteikė ne
nėje yra įvairių srovių. Gali iš socialistų partijos. Jie yra
ma turėti įvairių pažiūrų. Ga pasiaukoję savo tautai ir po svetimos valstybės ar tautos
lima kritikuoti priešingos sro puliarus visų, gerbiami žymus bet Lietuvos kariumenė. O ji
vės ar veikėjų darbus. Paga vyrai. Amerikoje Lietuvių so buvo sudaryta ne iš kokių sam
Prez. Roosevelt turbūt ei
liau galima kritikuoti valdžios cialistų partija kitados turėjo dinių bet iš savanorių Lietuvių na Į komunistus: pasikvietė
I
darbus. Kiekvienas turi teisę trejetą tūkstančių narių; bet kurie nebijojo rizikuoti savo j svečius Finkelsteiną, išsitai daryti, čia nieko blogo nė kai kurie iš jų gryžo į katalikų gyvybę. Jaunutė Lietuvos ka gėrė su juo arbatos, ir pri
ra, jei tik su geru noru kriti ir tautininkų eiles, o daugumas riumenė per 1918-20 metus da pažino sovietų rojų.
kuoji. Tas netgi naudinga. Bet atsidūrė komunistų globoje. Li lyvavo net trijuose karuose:
Pavasarį Rooseveltas bu
be jokios gėdos skelbti neteisy kę be partijos keli socialistai karas su Rusais, karas su Ber
Ši žavėjanti “Dirvos” Re
vo
pasikvietęs pas save An
bę apie Lietuvos kariumenę, ku veikėjai atkakliai drasko akis montininkais ir karas su Len
daktoriaus K. S. Karpiaus
glijos
cicilistą
MacDonaldą,
ri Lietuvos Nepriklausomybę savo Tėvynei Lietuvai drumsčia kais. IŠ tų karų negryžo 28 ka
istorine apysaka jau ruošia
iškovojo ir daug aukų karo lau tautišką Lietuvių susipratimą rininkai ir daugiau kaip 2000 su juo išsigėrė arbatos, ir
ke paliko tai bjaurus darbas. ii' ardo Amerikos Lietuvių vie kareivių. Be to, 177 vyrai vi panaikino auksą iš pinigų.
ma leisti knygon ir kiek nu
Dabar galim laukt kad po matoma, bus užbaigta anksti šią žiemą. Jau apie metai laiko kaip skai
Tačiau Chicagos socialistų dien nybę. Kada atgaivinimui Lie sam gyvenimui liko invalidais.
raščio redaktorius nieko nepai tuvos valstybės buvo reikalin Tauta brangina tą brangią, di pasikalbėjimo su Finkels tei
so: atrodo kad jam net malo ga visos tautos talka ir parama džią savanorišką laisvės išsipir nu tuoj Rooseveltas visai tote “MERUNĄ” ir gerejates šia apysaka, tačiau jos bus dar daugiau,
kadangi dar toli nedaeita prie apysakos čiukuro, prie kurio einama.
nu kolioti ir šmeižti Lietuvos kūrybiniam darbui, musų Ame kimo auką — gerbia žuvusius panaikins pinigus.
ir
gyvuosius
Nepriklausomybės
laisvės gynėjus, kurie jam nie rikos socialistų vadai, sako,
Amerikoj pirmiau ateis
Ar visi atsimenat apie ką “ME
ko blogo nepadarė. žinoma, uoliai šaukė, “Lietuvai nei cen iškovotojus. Bet Amerikos Lie tikras komunizmas.
kaip internacionalistui, jam ne to!” Dar gerai kad tokių niek tuvių socialistų vadai niekina tą
RUNAS” einasi? Nagi apie APUO
brangi Lietuvos Nepriklauso šų balso paklausė tik tamsuo Lietuvos auką.
LĘ, kurios griuvėsius 1931-32 metais
Tysliava “Vienybėje” pa
mybė arba Lietuvybė, nes Ka liai, socializmo apsvaiginti ir
šių metų Lapkričio 23 d. su
prie Skuodo atkasė Gen. V. Nagevi
rolio Markso raštai jam išplė subolševikintieji.
kako 15 metų kaip Vilniuje bu sijuokia iš “Dirvos” šitaip:
čius, kuomi sujudino ne tik Lietuvą,
šė tautinį jausmą ir išugdė fa
“Ha, ha, ha! Ana va ta
Amerikos Lietuviai su dide vo išleistas pirmas įsakymas
natišką pagarbą socializmui ir liu entuziazmu sekė Lietuvos Jaunosios Lietuvos kariumenei. ‘Dirva’ sakė kad Bostono
bet Latviją ir Švediją, ir kitas šiaurės
ypač
internacionalizmui.
Jis kariumenės žygius karo lau Tai svarbi sukaktis. Ją gra katalikai neremia cicilikų
Europos tautas.
gali kiek tik nori pykti ir plūs kuose 1918-20 metais ir džiau žiai paminės visa tauta.
Ir kermošiaus, o Bostono ka
tis kad Lietuvių tauta yra tau gėsi kad j savanorių pulkus su Amerikos Lietuviams pravartu
Kas ta APUOLĖ buvo? Tai bu
talikai remia cicilikų ker
tiškai susipratus ir labai atspa sibūręs Lietuvių karo jaunimas tai įvertinti ir prisiminti Lietu
vo
garsi
senovės Kuršių-Žemaičių pi
ri K. Markso idėjoms. Tokie ryžosi žut-but iškovoti tautai vos valstybės atstatymo pra mošių.”
lis — ji turėjo būti garsi ir galinga, —•
Mat, kai žmogus guli li
plūdimai Lietuvai nieko nepa laisvę, nepaisydamas daugybės džią. Apie Lietuvos kariume
goninėj
tai
mano
kad
visas
kurią
853 metais užpuolė ir plėšė Da
kenks.
priešų ir kruvinų aukų. Reik nės įsteigimą ir jos darbus ra
svietas
serga....
nai vikingai, ir jiems vos spėjus pasi
Bet kadangi skelbiamas me šdami savo meilę ir pagarbą šiau keliuose laikraščiuose per
las apie Lietuvos kariumenę ga jaunai ir drąsiai Lietuvių ka- nai Lapkričio mėnesį, šiuo at
traukti, ant nusilpnintų gynėjų atėjo
li kai ką ir “įtikinti” ir tuo bu- riumenei, Amerikiečiai Lietu veju noriu tik priminti patrio
Lietuvių patarlė: Seniams
Žuvėdų vikingas karalius Olavas ir
du įkvėpti neteisingą pažiūrą į viai siuntė jai ir sveikinimus ir tiškai Amerikos Lietuvių visuo
besmegeniams
dabar
nei
sumušęs
Apuolės
gyventojus,
pilį
apiplėšė, išgriovė, o tą Lietuvos dalį
ginkluotąją Lietuvos jiegą. kai dovanų. Tą ginkluotąją musų menei tą reikšmingą sukaktį ir
pavergė. Taip sako istorija, taigi apysaka paremta ant istorijos.
po buvęs Lietuvos Nepriklau tautos jiegą sudarė tūkstančiai atsakyti į bjaurius, begėdiškus paukštytės negieda.
somybės dalyvis noriu čia at drąsiausių Lietuvių — ūkinin priekaištus Lietuvos kariume
Bet kaip matote “MERUNĄ” skaitydami, visas tas didis veikalas
remti melagingus gandus apie kų, darbininkų, moksleivių, in nei.
(Bus daugiau)
Filosofija
smuklėje
apgaubtas gražiais, įspūdingais, maloniais, žiauriais ir visokiais kitokiais
tą musų kariumenę, per kurios
eiles pere jo jau apie 200,000
Svetys atėjęs Į vieną kar- nuotikiais ir prietikiais, iš tų laikų musų bočių gyvenimo, bet viskas tas
KASLINK BAIGIMO DARIAUS IR GIRĖNO čiamą prašo alaus stiklą.
vyrų.
apysakoje sutalpinta tiktai tam kad į pabaigą visi tie kurie iki šiol “Me
Lietuvos kariumenė nebuvo
Gavęs alų, pažiūrėjęs į stik nine” ką nors veikė, ir dar veiks, sukuopę savo spėkas stotų Apuolės iš
SKRIDIMO
ir nėra kokia samdinių organi
lą, klausia savininko:
zacija.
Ją sudaro geriausia
— Ar gerai sekasi parda vadavimui. Tai bus nuotikis kokio
Rašo JONAS JARUS.
Lietuvių tautos dalis — tautos
dar iki šiolei jokis musų autorius jo
vinėti alų?
žiedas — rinktinis sveikas jau
Jau daugelis išsireiškė savo Lietuviai neremia naujo aviaci
— Nekaip. Parduodam kioje Lietuviškoje knygoje nėra ap
nimas, kuris yra pasiryžęs sa nuomones kąslink baigimo to jos rengimo.
kokią
dvyliką kibirėlių per rašęs nei atvaizdinęs. Tai bus mu
Mes rėmėm ir remsim visuo
vo jiegas, sveikatą ir net gy darbo kurį Darius ir Girėną?
parą,
—
sako smuklininkas.
nepilnai atlikę prarado savo gy
vybę aukoti beginant savo kraš vastis. Gerai žinoma kad dar menei naudingus darbus. Bet
—
Mažai.
Galėtum kur šis į kurį bus sutraukta visi tie kar
kur aiškiai matoma suruoštas
to laisvę. Tokius pasiryžėlius skausmas iš Lietuvių širdžių tam tikras planas visuomenės kas daugiau parduoti, — žygiai apie kuriuos iki šiol “Merugerbia visa musų tauta, žuvu- nėra išėjęs ir sumanymas pa išnaudojimui mes atsisakome sako svetys.
ne” skaitėt, ir dar skaitysit, — tai bus
siems gynėjams paminklus sta statyti jiems Chicagoje pamin remti.
Smuklininkas
akis
stulpu
didžiausias apysakos autoriaus Kar
Tačiau
Gaila kad yrą tokių politikie
to, jų kapus puošia, didvyrių klą dar neįvykdytas.
pastatęs, nudžiugęs sako:
rių
kurie
per
naktį
gali
pasikei

štai
atsiranda
naujas
pasiūly

vardus įamžina. Gyvieji karo
— Na tai kaip, gerbiama piaus vaizduotės tvarinis kokio iki šiol
mas — rengimas kito lakūno į sti : vieną dieną buna tautinin
vyrai taip pat gerbiami, nes jie tą kelionę kurioje aniedu žuvo. ku, kitą bolševiku, o trečią vi sai, sakyk!
nei jis pats neturi jokioje savo kny
budi laisvės sargyboje ir visa
Tas sumanymas butų geras sai bevardžiu; puola prie vienų,
— Pripilk painesnius stik goje išdėjęs.
da yra akivaizdoje mirties; jie jeigu butų laiku ir visuomenės puola prie kitų, nežinodami ko lus ir daug daugiau išeis.
pasirengę už kitus mirti savo o ne vienos partijos savo biz j ieško. Paveizdan kad ir vie
Tam garbingam mušiui kuris prie
nas Clevelando drukorius, kuris
niui rengiamas.
krašto gerovei.
Apuolės įvyks, jos išvadavimui, apy
Apie patį lakūną James-Janu- laikas nuo laiko daro užpuoli
Tik deja, Lietuviai socialis šauską aš daug nenoriu kalbė mus ant ypatų, jas išranda vi
Persenas mokytis
tai su savo sėbrais komunistais ti, kadangi ji? yra geras ir pa sokiais baubais, jeigu buna
Sumenkęs, silpnos sveika sakos autorius išaugino Meruną ir ei
išsiskiria iš visos musų tautos tyręs lakūnas, jo norai ir pasi tautiški parengimai jis priešta tos žmogelis užėjo pas gy lę kitų karžygių, kurie sukasi aplink
ir įvairiomis progomis stengia ryžimas yra pagirtini, bet šiaip rauja (net bando ardyti Dar dytoją pasitarti ką daryti Daugupius iki ateis laikas eiti vaduo
si pajuokti Lietuvos savano jis musų visuomenei nebuvo ži želio darbą), bet kada atsibala- kad nors kiek atsigavus kū ti Apuolę iš žiaurių užpuolikų nagų.
rius, jų sudarytą kariumenę ir nomas ir negirdėtas, todėl aš ir dojo cicilikų agentas savo biz niškai.
Daktaras apžiūrė
nenoriu jo maišyti tarpe viso niui tai tas drukorius mielai jį
Merunas tik tam ir buvo patekęs
tuo budu paniekina musų kar kių partijų, nors atsirado vie remia ir nebijo kad cicilikų jęs sako:
žygių kapus. Bet busimoji ir na partija kuri sumanė juo pa agentas išves iš kelio katalikus.
— Daug vaikščiok, gerk tarp Vikingų kad išmokti jų karia
Dėlto tai taip dalykai čia eina daug pieno, valgyk gerai
vėlesnės kartos tokio niekšiško sinaudoti.
Kiek matyt, jį prisikalbino h' nėra vienybės nei sutarimo, pagamintus steikus ir prie vimo būdų, ir kada ateis laikas Apuo
darbo neužmirš.
JUODO KARŽYGIO ŠEIMA
Nesuprantamas reišk i n y s : Chicagos socialistų dienraštis o tas vis kyla iš tų kurie per visko užsitrauk gerą ciga lę vaduoti jis mokės kaip priruošti
ir visą jo skridimo rengimą da naktį persiverčia į kitą “tikėji
savo žmones kovoti su tais priešais, kurie, nors žiaurus ir galingi, buna
musų socialistai palankiai atsi ro su tikslu pasidaryti sau vi- mą”.
rą.
liepia apie Amerikos ir kitų sokiariopą biznį: platinti savo
Porą mėnesių praėjus tas iš Lietuvių žemių visiškai išnaikinti ir jų pėdsakų šiandien nelikę.
ATIDUOKIM PRIKLAUSO
valstybių kariumenę! Nieko ne laikraštį, platinti socializmą po
pats
žmogelis vėl nueina
MĄ GARBĘ
“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių,
padarysi: išgamų kiekvienoje tas kolonijas kur tik prisišlieja.
pas
tą
patį gydytoją ir dė
Dariaus
ir
Girėno
skridimas
tautoje yra. Betgi kitų kultū Mes žinom kad Grigaitis siun per Atlantiką atnešė Lietuvių kodamas sako:
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
ringų kraštų socialistai tik skel čia savo atstovą į kolonijas pir tautai garbę. Lietuvių vardas
— Daktare, jūsų patari jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai popumiau lakūno arba kartu su juo, pakilo; Lietuvių vardą minėjo
bia socializmo idėją ir stengia ir apmoka tam atstovui algą iš
mas veikė kuopuikiausia.
liariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
si per rinkimus valdžion patek surenkamų pinigų, kurie turėtų viso pasaulio spauda. Ir musų Pažiūrėk kaip aš pasitai
ti. O ištirpusios Lietuvių so eiti į skridimo fondą. Didesnė žuvusių lakūnų šiandien gaili siau. Tik pasakysiu kad tas
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” butų iš
viso pasaulio Lietuvai, apver
cialistų partijos likučiai tik ko- se kolonijose gal kiek ir atlie kia jų Jaunoji Lietuva. Lietu cigaras tai mane ko nenu
leista knygoje. Iki šiol dar negalėjome žinoti kolioja ir- šmeižia visus kas tik nė ka, bet mažesnių kolonijų avia va jiems suteikė garbę kokios kankino iki išmokau rūky
cijos programe surinktas aukas
ra socialistas, niekina tautybę, sunaudoja pragyvenimui ir nie dar nei vienas Lietuvių didvy ti... .
tautos nepriklausomybę, kenkia kas nelieka. Aišku, kad jeigu ris nėra gavęs. Jų skridimas
Mat, daktaras nežinojo
tautiniams darbams, ir tt.
iš to nedarytų biznio tai socia sukėlė kitų lakūnų energiją, kad tas žmogelis nerūko, o
pridavė
jiems
drąsos,
ir
šian

Bet vis dėlto kai kurie Lietu listai skridimu visai nesirūpin dien jau vienaš ir kitas nori žmogelis manė kad cigaras
vos socialistai sunkiais musų tų.
jų keliais skristi ir dar garbę yra būtina dalis prie dakta
Visos knygos duosis tvirtuose audimo viršeliuose.
Tėvynei momentais prisidėjo
KUR ATSKAITOS?
gauti.
ro patarimo.
Kurie pasiskubins išsirašyti “MERUNĄ” dabar, tie
Kaip cicilikai visokius biznius
Bet klausimas ar antras skri
prie visos tautos kovos del ne
priklausomybės. Žymus socia varo turime pavyzdį iš Pasauli dimas bus toks garbingas, ar
visi gaus knygą už $1.50, ir jų vardai, kaip ir kitose
nės Parodos Lietuvių Dienos: antrus lakinius tauta taip pa
listų vadai adv. Požėla, Bieli Diena įvyko, turėjo būti ir bu gerbs, ar Jaunoji Lietuva juos minėti tik kad perskrido ir vis
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus įtalpinti atminčiai
kas.
nis ir keli kiti su ginklu ranko vo kokios nors ineigos ir išlai taip priims? Pagaliau, ar gali
Taigi reiktų mums pagalvoti
kaipo knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę
je savanoriais stojo į partiza dos, bet jau praėjo keletas mė kas užtikrinti kad nauji lakū ar antras bandymas bus nau
knygą išleisti sunku, be prisidėjimo iškalno tų kurie
nų eiles kada Rusų pulkus iš nesių, o visuomenė dar jokios nai nulėks, geriau padarys už dingas iš kurio nors atžvilgio,
nori “Meruną” turėti, taigi už jūsų prisidėjimą mes
ar tik rizikaviimąs gyvasties
vijus musų kariumenė pradėjo atskaitos nematė. Visi žino pirmuosius?
Mes turim pavyzdį iš Lind- pamėgdžiojant Darių ir Girėną.
kad
ineigos
buvo
didelės,
bet
norime atiduoti jums prideramą kreditą.
kovoti su Bermontininkais. Bet kokios išeigos buvo ir kam ant bergho: kada jis pirmutinis
O jeigu jau ir šis darbas no
Požėla liko “trenfas”: rodos garbės tas viskas nuėjo tai nie perskrido Atlantiką visas pa rima varyti tolyn ir reikalauti
(Klaidų išvengimui, užsisakant knygą, užsakymą pa
pernai jis pašalintas iš social kas nežino. Jie į tą darbą ne saulis jį garbina ir Amerikos visuomenės pagalbos, tai reikia
rašykit
ant paskiro lakšto ir ant jo parašykit savo
demokratų partijos.' Istorikas įsileido tautininkų. Vos vienas valdžia jį paaukštino. Jis buvo varyti taip kaip jis buvo pra
pilną
vardą
ir antrašą, taipgi uždekit pilną antraša
prof. A. Janulaitis, broliai pro kitas katalikas inėjo. Tas pats pagerbtas istorijoje kaipo pir dėtas, o ne kad kokią partija
mutinis
Atlantiko
nugalėtojas.
ir
su
naujo
skridimo
organizapasiimtų ir iš to sau naudą da
ant laiško voko (konvento).
fesoriai Biržiškos, Paknys (Lie [vimu: jie vieni pasiėmė viską
Po jo daugiau skrido ir kaip ku rytų. Šitokį pasikėsinimą vi
tuvos Banko valdytojo padėjė r į savo rankas ir darys ką norės. riems pasisekė nugalėti Atlan suomenė greit permato ir ap
“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
jas) ir kiti negalėjo savo patMERUNO AUTORIUS
Tai matote del ko Clevelando tiką, bet jie buvo spaudos pa- sistoja rėmus.

MERUNAS
JAU LEIDŽIAMA KNYGA
KNYGA BUS
500 PUSL. DIDUMO
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44.000 GAUS DIRBTI. Pra
dėjus vykdyti viešus darbus,
kuriems federalė valdžia pasky
rė daug milijonų dolarių, Clevelando srityje, Cuyahoga ap
skrityje, iki Gruodžio 15 d. bus
duota darbų del 44,000 bedar
bių. Pirmiau buvo paskirta
kvota 35,000, bet dabar padi
dinta.
Pirmą savaitę jau dirbo apie
8,000 darbininkų ir visi jau ga
vo savo užmokesti už darbą.
Kur nepasisuksi, ar parkuose,
ar gatvėse, ar šiaip vietose, vi
sur pamatai šimtus darbininkų
dirbant.
, ’
Lietuviai kurie buvo maitina
mi miesto labdarybės Įstaigų
dabar gauna dirbti ir užsidirb
ti patys sau. Taipgi gali gauti
dirbti ir šiaip bedarbiai kurie
dar be labdarybės išsilaiko.
Apie 2,200 bedarbių maliavotojų ir pagelbininkų pastatyta
nuvalyti ir apmaliavoti 76 Cle
veland© publiškas mokyklas iš
lauko ir iš vidaus.
Clevelande šiose dienose pa
sklinda apie $100,000 daugiau
pinigų, kurių iki šiol čia nebu
vo, nes apie tiek išmokėta be
darbiams už pirmą savaitę dar
bo. Kada pradės dirbti visi 44
tūkstančiai, mieste atsiras mi
lijonai naujų pinigų, kišeniuose
tų kurie daugelis jau po metus
ir daugiau nieko neturėjo.

“MOTINOS MEILĖ” scenoje.
SLRKA. 142 kp. stato scenoje
veikalą su dainomis ir giesmė
mis, vardu “Motinos Meilė”.
Vaidinimas įvyks sekmadienį,
Gruodžio 10 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėje, 2:30 vai. po pie
tų ir 7:30 vai. vakare.
Kom.

EDITORIAL

WEAKENED BY WEEK-ENDS

*HEALTH*

MIRĖ. Lapk. 25 d. vakare
mirė Kazimierina Vegienė, 60
By Peter Skukas.
I touch of blooming romance, over
By Dr. A J. Kazlauckas
flowing at the brim, suddenly ceased
m. amžiaus, nuo 6802 St. Clair Relief
when
the
eternal
fate
sounded
its
Cleveland, Nov. 28.—Cleveland, in
avė. Laidojama trečiadienio ryTalaremia, is a disease which was
President asks politics to be for
death knell. The survivors stricken
tą iš Šv. Jurgio parapijos, Pa- gotten and the nation unite in drive order to keep abreast of times and by a sorrow more than painful and recently discovered in the past few
not be outdone by the two other
years; it is known to be widespread
ėjo nuo Bauskės. Paliko dvi to put men back to work.
great metropolitan centers, built it’s more lingering than that which' in the United States among certain
“1 want to tell you very, very own tall building housing its only would have been caused by a sharpdukteris ir sūnų.
animals, especially rabbits and is
simply that your national government is not trying to gain political
advantage one way or the other out
of the needs of human beings for
relief. We expect the same spirit
on the part of every Governor of
every one of the 48 States and on
the part of every Mayor and every
County Commissioner and every re
lief agent.
“I would like to have the general
rule adopted that no person con
nected with the administration of
this $400,060,000 will in any single
case....ask whether a person need
ing relief is a Republican, Democrat,
Socialist, or anything else.”
This v?as the send-off that Pres■ident Roosevelt gave last week to
500 Governors, Mayors and local of
ficials who had come to the White
House seeking their share of Federal
employment funds.
The President wants to find jobs
for 4,000,000 unemployed Americans
by Dec. 15. The Public Works Ad
ministration, with its $3,300,000,000
fund, aims to reduce unemployment,
but the character of the projects it
sponsors, such as public buildings,
etc., makes the process of passing
on these projects slow. Therefore,
two weeks ago Mr. Roosevelt es
tablished a Civil Works Adminis
tration, which will immediately pro
vide all kinds of small jobs, from
grasshopper trappers to museum
guides.
Two million of the 4,000,060 it is
hoped to put to work are now on
relief rolls, or the “dole”, as Mr.
Roosevelt expressed it in his speech.
■‘When any man or a woman goes
on the dole”, he said, “something
happens to them mentally, and the
quicker they are taken off the dole
the better it is for them for ths
rest of their lives.
“We hope”, he went on, “we can
recruit 2,000,000 from the ranks of
people who perhaps ought to have
been on the dole—perhaps people
who were too proud to ask for as
sistance.”

subway in-the-miniature—the Rapid
Transit system. Several flights below the ground level is the Station
proper, with but one turnstile and
one overseer,
Gloomy-like, free
from the current of human cargo
that flows through New York’s tubes
of human-like veins with its burly,
hussling and almost ceaseless drive
to keep life astir, places Cleveland’s
subway in a nebulous catagory.
Undoubtedly Van Sweringers’ phantastic dreams will never become a
reality. ‘Twas only a gorgeous filmy
bubble to be admired, then to dis
appear into the nowhere, like a
punctured romance.
---------- o----------

nešta, Valstybės k
kiirį laiką patyrė
tralinių pašto sand
■ vališkai imami paš
j aikvojanu, o jų vi

edged lance driven through the heart,
’
hastily sold the contents of the once
happy domicile in order to escape
from the tempting memories knit
ted in them. Others liquidated their
belongings in spite of the fact “that
what God hath joined together let
no man put assunder”.
Romance
wiped out of existence like excess
grease from a bearing. Above all,
it is as it should be. Possibly not
even heavenly charms could master,
the combination that exists today. A
multiplicity of aims, ambitions, de
sires and emotional behaviors cannot be allayed or sanctified by mere
words like, “marriages are made,
in heaven”. They may all be made,
in heaven but none are ever “busted”.

sustained while cleaning and dress
ing the rabbits. The hands are us
ually scratched by the bones in the
process of dressing the animals,
contamination sets in and a serious
systemic disease results. If the rab
bit is to be dressed for food gloves
should be worn.
A large group of diseases are due
to local infections; that is they are
due to dissemination through the
blood stream, and localization in
distant parts of the body, of an infection origination in some relatively
small and often unnoticed focus,
such as the tissues about the roots
of the teeth, the tonsils, vocal sinuses, gall bladder on prostate gland.
SVEČIAS. Šiose dienose Cle.
It has been only in recent years
Payne and 55th street for some there.
velande vieši buvęs Clevelando
that medical science has realized
--------- o--------curious reason has been for some
veikėjas Andrius Lapė, kuris
One word description pf the two. that a hidden focus of infection such
time the center of a market for
gyvena ir turi biznį New Yorko
as an abscessed tooth may give rise
used furniture.
Recall that 55th A. Kulbis sisters—regal.
valstijoje, Stony Brook, L. L
to a disease unlike it and remote in
street was also the outpost of civil
---------- o---------Apsilanko pas savo senus pa
ization and known as Wilson street
A local boy who made good In( location as lumbago or rheumatic
žystamus. Clevelande prabus
about a quarter of a century ago.
his own home town—Jos Luiza, mas trouble in the foot. Many conditions
keletą dienų ir po švenčių ke
Woven into the some-time hur ter musician at the new Willes’ beer. including rheumatism, chronic arth
liaus atgal. Kelionę atliko au
ritis, heart disease)" wear of the
riedly discarded furniture are many salle just east of Cleveland.
tomobiliu.
stomach, nephritis, arteris scluons,
a “blasted romance”.
Some even
--------- o--------Iš Baltimorės lankosi Cleve
. and numerous other troubles, have
truer
than
fiction.
Flood
walker
to
a
novice
sales
lande Pranas Lengvis, žada šio
Do, been attributed in some instances
Rooms that were softly covered clerk in a department store:
se dienose gryžti atgal.
with carpets and bathed with a not expect-“ta”- rate on this floor. apparently to such infections.
DARBAI PADAUGĖJO? Be
Efforts are made at prevention
darbių Clevelande vis dar yra,
LIETUVIŲ DARŽELYJE šį
and treatment based on the belief
bet sprendžiant iš užsikimšimo ketvirtadienį, Padėkavonės die
in such an origin as focal infection.
tramvajų kuriais žmonės važi noje, bus iškilmingas padėjimas
Some people believe that their teeth
nėja iš vienos miesto dalies Į vainiko prie Dr. Basąnavičiaus
and tonsils were needlessly lost, but
kitą, pasirodo kad smarkiai pa paminklo. Visi prašomi susi
in many instances and cases the
We Lithuanians should enjoy the of India, from which derived the
kilo važinėtoji! skaičius. Ne tik rinkti 2:30 vai. lygiai.
removal of a focus of infection has
privilege o having our native tongue, modern Aryan tongues of that coun given splendid results.
kad tas matyt, bet tramvajų
However,
Vainiką atveža Chicagiečiai NIEKADOS TAIP NEBUVO ir
a language that has its import- try.
kompanija praneša kad savai nuo Chicagos tautininkų.
investigtion and thorough exam
NIEKADOS DAUGIAU TAIP
Lithuanians,
have
now
place
or
ance as an indispensable aid to the
tinių pasų pirkimas nuolati
ination of these infections necessitate
NEBUS!—“Dirva” tik $1 me
study of comparative philology and near relationship to the Slavs or
niam važinėjimui viršija visų “STREETS OF PARIS” BUS
the work of a physician and dentist.
tams -naujai išsirašantiems.
Long before
unanimously recognized by all for the Germanic races.
What causes' chronic arthritis and
kitų savaičių paskiras skaitli
GRUODŽIO 2 IKI 16
eign scholars for its beauty and rich the Slavs or the Germans appeared rheumatic pains or the disabilities
nes. Savaitė pirm pradėjimo
Tarp kitų daugelio patrau
ness.
Without a dispute, it also in the historical arena, various kin
due to joint disease in later years
imti Į viešus darbus bedarbių, kiančių aktų kokie bus persta RENGIAMA SCENON OPE
carries the privilege of being one dred tribes, settled on the shores of of life ?
tramvajų kompanija pardavė tyme “Streets of Paris” Gruo
RA “BIRUTĖ”
of the oldest living languages in the Baltic Sea, between Dvina and
The answer is simple, and many
60,278 pasus. Gi dabar prasi džio 2 iki 16, bus Lottie Mayer
Europe. Perhaps the oldest of all. and Vistula rivers forming an en verify it; it probably is bad teeth
Pirmą Lietuvių liaudies ope
dėjus darbams tūkstančių kitų su savo sensacingais vandenin
The Lithuanian is classed as the tirely separate branch of the Indo- sinus trouble, chronic appendicitis,
žmonių, važinėjimas dar dau naiMymosi aktais, kurie pasiro rą “Birutę” išleisti prisidėjo ir
oldest of the Indo-European langua- European family. Here, they were chronic gall bladder disease or disClevelando Lietuvių me
giau pakils.
dė labai įspūdingi kur tik ji da buris
ages, from which family it comes. protected by forests and impassable
trubance of some organ in the feno mylėtojų, kuriems vadovavo
Lithuanian also resembles both Latin swamps. From all sides a natural
lyvavo.
male.
Qf course it is a process
Dr.
J.
T.
Vitkus,
o
kurių
vardai
MIRĖ. Lapkričio 17 d. mi
fortress
protected
them.
They
lived
and Greek, it is even older than
Šis aktas, su visais savo pa bus paskelbti “Dirvoje” vėliau,
which
persists
in an individual for
rė Valerija Andrijauskienė, 36 vojais, bus vienas iš daugybės
Sanscrit, the ancient Aryan language in peace for long centuries trading
some time, years perhaps in time,
žodžius
šiai
operai
parašė
Žem

m. amžiaus, žmona Prano An kokie yra surengti laike persta
with their neighbors, products which
feeding the blood with it’s poisons
drijausko, nuo 5206 Harlem st. tymo “Streets of Paris” mies kalnis, o muziką sutvėrė Mikas
they produced from the fields. Just
and toxins which eventually attacks
Petrauskas
1906
m.,
kuomet
jis
Palaidota Lapkričio 21 d. su to auditorijos parodų salėje.
a simple, peace loving, agricultural
the joints or some other organ.
baigė Petrapilio konservatoriją.
bažytinėmis apeigomis iš šv.
people, deeply attached to their an
Dalis pelno skiriama Cleve
Then again if these so called focal
Jurgio parapijos, Kalvarijos land Press rengiamam šelpimui Tais pačiais metais jis ją pir
cient language and customs, and es
infections are cleared up and healed,
ABOUT A DRESS
By AUNT ANNE.
kapinėse. Iš Lietuvos paėjo iš maistu biednų šeimų per Kalė mu kartu pastatė scenon Vil
pecially to their religion, they wor
the results are not miraculous and
niuje, kur Birutės brolio rolę
Alytaus.
Clevelande išgyveno das.
shipped forces of nature, with Per
Dear Aunt Anne:
terminate instantly but sometimes
vaidino
M.
Petrausko
brolis
Is it selfishness on a mother’s part
apie 20 metų. Liko du sunai
“Streets of Paris” atvyksta į Kipras, dabartinis Lietuvos ope in trying to prevent and even for
1. I am invited to attend a party kūnas, god of the sky and thunder, takes a little time before healing is
ii dvi jos seserys, šiuomi iš Clevelandą gerai išgarsinta, nes
and I do not know whether .to wear as the chief deity.
complete. The medical as well as
bid her son martying in these hard
Lithuania has been a gold mine
reiškiame padėką visiems kurie tai buvo vienas iš daugiausia ros žvaigždė.
a formal gown or a more or less
(the dental profession is fully aware
Pirmu
kartu
Amerikoje
buvo
times?
One
mother
writes
and
says:
for
dalyvavo šermenyse ir laidotu publiką traukusių dalykų Pa
every imaginative ethnologist
i
afternoon dress?
/of the importance of this subject
and religious philosopher.
With a
vėse, taipgi už gražų pasitarna- saulinėje Parodoje Chicagoje. statyta Chicagoje 1908 metais.
“I have a son 25 years of age who in
several
2.
Just
lately
I
have
had
and the general public is also in
Anot paties autoriaus žodžių,
very
invention
little
boldness
and
vimą Klebonui Vilkutaičiui ir
sists on marrying a girl who he has blotches appear on my face, what is
formed but negligence on their part
“
Birutė
”
labai
mėgstama
Lie

Pranciškonams.
chummed around with for the last the cause of them and how can I they managed to find every pos- accounts for future disabilities. On
AUTOMOBILIŲ PARODA
tuvoje, kur ji jau buvo sulošta
sible primitive idea peculiar to the
Pranas Andrijauskas
three years. My husband died five make them disappear soon ?
ly a professional adviser can make
Metinė Clevelando Automo net 40 kartų.
Lithuanian.
ir sunai.
years
ago,
and
although
I
myself
Connie
’ A
the diagnosis in tese cases.
bilių paroda bus suruošta nuo
Clevelandiečiai tą darbą pra have a steady position, I still feel
These tribes just appear in writSausio 13 iki 20, puikiausioje dėdami gal nei nežinojo kokį
ten
history
as
Aestians
or
Baltis
1.
I
would
suggest
that
you
get
PAKELS TAKSUS. Apskri miesto auditorijoje. Paroda už jie sau nemirtiną paminklą pa that he should wait until at least
ties taksų nustatytojai sako tu ims abu auditorijos aukštus ir sistatė prisidėdami išleisti “Bi after the depression, when I have in touch with the hostess of this and later as Lithuanians, Barussians
NOTICE
and find out just how elabor and Lettes.
Tacitus (1st centuryrės pakelti tamsus ant namų, bus puikiausias išstatymas 1934 rutę”, pirmutinę musų operą. become a little more firmly settled. party,
The
newly
formed backetball team
D.) in his, “Germania”, calls them,
nes miesto valdžia neturės iš ko metų modelių motorinių karų. Bet jie ir visi kiti Clevelandie And too, I do not think the girl ate the affair will be, then use your A.
of the Lithuanian Democratic Club
Aestiu,
he
calls
their
country
“
the
own
judgement.
vesti miesto reikalų.
Clevelande paroda prasidės už čiai pamatys “Birutę” pirmu comes up to expectations since she
2. Probably you have eaten some land of amber” and says that their hold their weekly workouts at the
Dabar mokama $2.76 nuo sidarius New Yorko parodai ir kartu Clevelande scenoje Sau has not had half the education and
thing
that did not agree with you. language is entirely distinct from St. Clair Bathouse, Thursdays from
šimto dolarių vertės nejudamo daugybė puikių modelių bus at sio 14 d. 1934 m. Lietuvių salė experience that he possessess, and
5 to 6 p. m.
I feel they could not be very happy Watch your diet carefully and be German and that they are better
turto, o nori įvesti $3.34.
gabenta čia.,
There are at the present time
je. Taigi, malonus viengenčiai, with this difference.
agriculturists than the Teutonic tribes.
as
to
the
various
facial
careful
Naujas miesto mayoras ne
fifteen
good men who are working
ateina Kalėdos, o su jomis ir
Later
writers,
Jordanes
(6th
century)
creams and cosmetics you may be
A Mother.
galės sugrąžinti miestui “gerų
OHIO VALSTIJOJ trijų mė Nauji Metai. Ateis ir vėl pra
characterizes these Aestians as a hard to get their uniforms. The
using.
laikų’’ kaip žadėjo prieš rinki nesių begyje žadama duoti eis, o kitą metą vėl ateis, bet
I find that it is merely selfishness
peace loving race and Adam of Bre- uniforms will represent most of our
mus. Turės pabranginti taksus darbų del kokių 250,000 bedar Birutė taip kaip ir kitos Pet on your part, and the sooner you
man (11th century) calls them a business men, who are backing up
ir tuos “gerus laikus’’ užkrau bių, nes valstija gauna apie ke rausko operetės ateina tik sy grow accustomed to your son’s mar
A SLEEPY BOY FRIEND
humane people. The name Lithuania the team.
ti gyventojams ant sprando.
turis milijonus dolarių iš fede- kį į musų gyvenimą ir daugiau riage the better it will be for all
First game will be played the first
(Lietuva) just appears in the Sl&v
ralės valdžios viešų darbų va negryžta. Todėl rengkitės visi concerned. Secondly, you should feel Dear Aunt Anne:
chronicles of the (11th century) week in December. Those of you
I am about to present to you a
JAUNIMO KULTŪROS DR- rymui. Tam tikslui federalė iškalno pamatyti savo pirmos that your son owes something to
recording the first important armed who are interested in this team and
JA sekmadienį, Lapkričio 26 d., valdžia skiria apie $400,000,000 operos “Birutės”, kuri nesitęs this girl, who’s time he has spent very important problem which will conflicts between Lithuanians and wish to play, come out and try out.
Lietuvių salėję turėjo gražų ir nori duoti darbo del keturių visą savaitę, kaip yra daroma for such a long period The depres have' much to do with my later life, Ruthenes.
From then, Lithuania The class they have signed up with
frequently figures in Slav and Ger has no age limit. The class is the
vakarą su įvairiu programų ir milijonų bedarbių.
su pasaulinėmis operomis, bet sion is no excuse for your son’s I am sure.
Of course you have guessed, it man chronicles and later in the rec- Senior B.
šokiais. Atsilankė gražios pub
bus pastatyta tik vieną kartą. marriage, and if you try to forbid
likos.
OHIO VALSTIJOS kolegijose Jau du mėnesiai kaip dedama it, you will only cause enmity and is my future-to-be. It seems that ords of travelers from many lands,
šį rudenį įsirašė 11,764 nauji daug truso prie jos pastatymo. in the end your son will gain his I do not see him too often and to Her own written records begin with
not keep him up late but still, when the famous “Lithuania Chronicle”,
Rep. side.
PRIBUKIT ANKSTI. Padė- studentai, 1,566 daugiau negu
ever he comes over he asks for a kept from the 15th century.
pereitą
metą.
Viso
šios
valsti

kavones dienoje, Lapkričio 30,
few minutes in which he may take
(To Be Continued)
“Dirvos“ iškilmingame vakare jos aukštosiose mokyklose šią
SLA. 14 KUOPOS susirinki
a nap.
žiemą
lankosi
52,904
studentai.
publikos bus perpilnai, todėl vi
mas atsibus trečiadienio vaka
What can I do?
I feel that this
Valstijoje yra 47 aukštosios re, Gruodžio 6 d., nuo 7:30 vai.,
C. F. PETRAITIS, Prop. <;
A giri is a minor until she’s
sus raginame pribūti anksti ku
will effect us in later life.
mokslo
įstaigos.
6702
Superior Ave.,* ;>
eighteen; then she becomes a gold
rie norit gauti sėdynę. Salėje
Lietuvių salėje. Susirinkime
Didžiausia ir Gražiausia
He is so wonderful in every other
digger.
sėdynių skaičius yra apribotas
privalo atsilankyti visi nariai,
way but this,
Don’t you know of
CIEVELANDAS yra vienas nes tai bus nepaprastas susirin LIETUVIŠKA VALGYKLA a remedy that will cure him ?
ir pavėlavusiems tankiai prisi
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eina visą programą prastovėti. iš 15 Suv. Valstijų miestų kur kimas. Bus nominacijos SLA.
A Loveress

MARIJONA GARIJONIENĖ
atsilankius į Clevelandą su sa
viškiais, kartu su Adele Bakliene apsilankė “Dirvos” admi
nistracijoje ir išrašė tris meti
nes “Dirvas” savo giminėms ir
draugams.
Ačiū jai už tai, ir ačiū vi
siems kitiems kurie pasinaudo
dami proga išsirašo “Dirvą”
sau arba giminėms ir draugams.
Del daugybės užsirašančiųjų
negalime visų vardų sutalpinti,
taigi garsinsime tik tuos kurie
išrašys “Dirvą” keliems.

DR. A. J. KAZLAUCKO pagerbimo pokilis. Sekmadienį š.
Jurgio parapijos salėje atsibuvo
iškilmingas pokilis pagerbimui
musų naujo Lietuvio gydytojo,
Dr. A. J. Kazlaucko, kuris ne
senai baigė mokslą ir pradėjo
praktiką.
Dalyvavo apie pora šimtų
svečių, tarp jų kunigija ir veik
visa vietos inteligentija. Dr.
J. T. Vitkus, pirmutinis Lietu
vis gydytojas Clevelande, kurs
čia gyvena jau virš 10 metų,
buvo ceremonijų vedėjas. Pa
sakęs įvairių įdomių dalykų iš
savo pusės, vėliau perstatinėjo
svečius, kurie pasakė kalbas ir
gražius linkėjimus jaunam dak
tarui. Prie garbės stalo vaka
rienėje sėdėjo ir Dr. Kazlausko
senukai tėvai, kurie džiaugėsi
savo sunaus atsiekimu mokslo
ir jam suteikiamu visuomenės
gražiu ’priėmimu. Dalyvavo ir
jo dvi sesutės.
Dr. Kazlauskui nuo vakarie
nės rengėjų buvo suteikta dide
lė kašė gyvų gėlių, kurias jis
padovanojo sago motinai.
Dr. Kazlauckas turi savo ofi
są 6902 Superior avė. Be jo.
Clevelande turime dar tris Lie
tuvius daktarus: Dr. Vitkus,
Dr. Kamesis ir Dr. Matulaitis.
Rep.

netikri. Patikrinus
j kad pašto ženklų
; 2,600,000 litų.
Tokia tarptautinu
ra, pirmutinė savo
j tuvpje, sukėlė ant
tardymo Įstaigas,
kad pašto ženklus į
roti tiktai žmonės
žinioje paštų veikin
ti kada norėdami 1
sandėlius. Įtarimas
j aukštesnių pašto
Paaiškėjo kad įtarirr
pagrindo, jie visi bi
j iš tarnybos. Afera
| buvo paskirtas spec
j ma tardytojas.
Teismo tardytojas
ė; keltą savaičių, n

š visų įtariamųjų
ra jau anksčiau atli

tu valdybos direktorių
ga. Šiomis dienom
į tardytojo parėdymu .
suareštuotas ir padėta
mą.
j Visi įtariamieji s<

A GLIMPSE AT LITHUANIAN HISTORY
And Contributions to Civilization

gyveno labai plačiai.
j tus tuo tarpu nieko
• tačiau,. reikia tikėtis, 1
,ninkai bus susekti ir
Į užsipelnytos bausmės.NEPAPRASTA LĖI
KATASTROF.
Kaunas. — Neperse
aas Miliūnas pakilo
įvirs Kauno ir 1000 me
ištumOje pradėjo daryti
• kilpas. 'Besi'vartant, st
žo lėktuvo sparnai ir 1
su lakunu pradėjo kristi
Susirinkusieji aerodrom
kad jau po lakūno. Tat
krisdamas, vargais nega
sirito iš sėdynės ir iššok

ADVICE TO THE LOVELORN

LIET. MOTERŲ KLUBAS
rengia kortavimo vakarėlį tre
čiadienio vakare, Gruodžio 6 d.,
nuo 7:30 vai., šv. Jurgio para
pijos salėje. Pelnas skiriamas
sušelpimui pavargusių per Ka
lėdas. Įžanga bus tik 25c., o
kožnam stalui bus dovana ir
dalyviams užkandis.
Kom.

negrų-juodukų gyventojų skai
čius viršija 50,000. šio mies
to negrų tik 1,451 turi nuosa
vus namus, kurių lygmalė ver
tė išeina po $6,400. Dešimts
negrų šeimų turi namus vertės
$20,000 arba daugiau.
Kitų
visų namai verti nuo $1,000 ir
aukštyn.

LIETUVIŲ DARŽELIO Sąj,
reguliaris susirinkimas bus lai
komas penktadienio vakare, 8
d. Gruodžio, Lietuvių salėje,
nuo 7:30 vai. Visi atstovai atsilankykite.
Komisijos prašomos parūpinti visus raportus.
Vald.

6824 Superior Ave.

Piki. Tarybos ir rinkimas kuo
pos valdybos 1934 metams.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
Taipgi nariai kurių mokestys
1310 Russell Road
užvilktos malonėkit atsiteisti,
jus tokiu budu sutaupysit lai
ką kaip SLA. centro sekreto
riaus taip ir kuopos.
Ofiso telefonas
Jonas G. Polter, sekr.
ENdicott 1378
966 Ida street.
Namų

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO reguliaris susirinkimas iš
priežasties šventės perkeliamas
į kitą dieną ir bus laikomas šio
penktadienio vakare, Gruodžio
1 d., Lietuvių salėje, nuo 7:30
vai. vakare. Bus nominavimas
valdybos 1934 metams.
Vald.

CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
6902 Superior Ave.
Valandos:

1—3 ir 7—8 p. p.

Pinigus Lietuvoje,
tus per “Dirvą” i

ypatos:
Pranas Pampikas
Marė Banionienė
Tintose šukytė
Momas Deimontas '
Etanas Skrupskis
Mas Kazlauskas
jirbora Raškauskienė
glorija Jokūbai te
eva Jūostaitytė

If the young man in question has
long hours at work, it would be well
to excuse him. But if on the other
hand he has a lazy disposition, I
would advise you, that at least for
a week, send him home at about
9:30 or 10 o’clock, and if he demands
an excuse, give it, to him. That
should cure him forever.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

ARTĖJANT KALĖDOMS
IŠPARDAVIMAS!

Naudingų ir Reikalingų Dalykų Dovanoms
Marškiniai 75c ir brangiau
Kaklaraikščiai 25c
Kojinės’
15c
šalikai
50c
$1.25
Sveteriai
Vaikų 2 Kelnėm Siutai 4.95
Vaikų Lumberjacks . $2.95

: 7002-04 Superior Avenue

Kampas Giddings Rd.
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ADDISON I

Į
i ’100 Wade Park Ave.
Į
ĖNd. 9773
j

PIRKIT NAUDINGAS,

pt’lfcios MoUnžs tfe
i Su gražiais gobturais už
»
i ŠIMONI) ĖLEkTRišKl
; $ laiką rodo

kaina $2.t
i ^fekTRišKl

TOASTER

SAWlčlA»

Prieinamo!

^NlNlAl PEILIUKAI

u

Patogus, gražus. Iro 25c

^ĮĮĮĮiiiiiiiiniji!!Įiiiiiiiiiiiiiiiniiniii

i

Skrybėlės $1.95 ir brangiau 3
65c
Kepurės
**
79c
Apatiniai
z
50c
Petnešos
>>
—
$1.50
Kelinės
99
E
10c
Nosinaitės
$10
Vyrų Overkotai
$5.00 !1
Vaikų Overkotai

THE KRAMER & REICH CO.

S

"Dirvos” Agenturi

O ROSEDALE O;
Dry Gleaning Co.:

K. STONIS

Atminkite: salės durys bus at
daros nuo 4, programas prasi
dės 5 vai. Šokiai — 8 vai.
Programas bus labai įdomus,
nes turėsime įžymių dalyvių iš
Chicagos ir iš Youngstowno ir
eilę gabiausių vietinių.
(žiū
rėkit pusi. 8-tą.)

GAVO

IVILKĖL1S FU]
Licensed Fiir

6522 Supet
p NOkiNTIEMS KAMBARĮ!
kaštai priklauso nuo
Patarnavimas, užjauta, simp:
p ' isižvelgimo į kaštus,
.į^^dinas greitas, aukščiausio

HEnderso

Gruodžio 1, 1933

MUSŲ VALDININKŲ Didžiai Gerbiami Lietu
YDOS
viai Amerikiečiai

Išleisti kaip yra leidžiamos mu
WESTERN UNION TELE AKMENS DARBAMS 300,000
sų gerbiamo ir mylimo rašyto GRAPH Company per savo ve
LITŲ
jo p. Karpavičiaus knygos. Jus dėją vietinio skyriaus, Mr. B.
visi kurie mane atjaučiat, kurie J. Ross, praneša kad Kalėdų ir
Kauno miesto savivaldybė
PAŠTO ŽENKLŲ IŠ rašiutui išsiskleidus, vėjas jį “Gana jau mokslo, uždaryki
mėgstate
mano
eiles,
ypač
Jus,
Naujų
Metų
linkėjimus
į
LieSESĖS
IR
BROLIAI!
daug
gatvių grindžia tašytas
nunešė ant medžų, kur jis pa
broliai ir mylimos se-'tuvą
1— kabeliu >—
1:--------------  akmenimis. Iki šių metų pava
bus —
galima
pasiųs
VOGIMAS AIŠKĖJA kibo, o lėktuvas tuo tarpu atsi me gimnazijas, nes pas mus Jau eilė njetų kaip aš bendra jaunieji
perdaug priaugo inteligenti darbiauju visų mylimame laik sutės, siųskite po vieną dolarį ti giminėms papiginta kaina, sario akmens buvo perkami
trenkė
į
žemę
ir
subiro
į
smul

VIENAS KALTININKAS JAU
jos!” — taip jau šaukiama Lie- raštyje ’“Dirvoje”. Jau daug “Dirvos” redaktoriui p. Karpa tik už $1.
Vievyje, gabenami į Kauną ir
vičiui, ir jęi susiras nors 100
kias
skeveldras.
Miliūną
iš
me

SUIMTAS
tuvoje.
mano eilių, daug dainų-dainelių prenumeratorių tada pridėjęs
IŠSINUOMOJA
čia tašomi, šį pavasarį miesto
džio
išnarpliojo
jo
draugai.
Vė

..............
Kaunas. — Pašto ženklų iš
”. Nežinau kaip dar savo lėšų galėčiau išleisti Penki kambariai, su furnasu, skal- savivaldybė’ 160 akmens tašyTiesiog juokinga kuomet Lie tilpo “Dirvoje
jas
lėktuvo
sparnus
nunešė
ko

vogimas sukėlė Lietuvoje nepa
bynėmis ir kitais įrengimais. Apa
tuvoje dar labai jaučiama ti-u- jums, mylimi skaitytojai, pati- dainų knygą.
tojų perkėlė į Kretingos apieir patinka mano eilės, UžKnygą išleisčiau Lietuvoje, čioje. Kaina prieinama. Kreipkitės
prasto susidomėjimo. Dalykas kį kilometrą į šalį.—Tsb.
kūmas inteligentijos, ne per- ko
tai norėdamas sužinoti ar daug kurią gautumėt per “Dirvos” tuoj.
1459 EAST 93 ST. linkes, kur akmenų yra nepa
jau aiškėja. Kaip buvo pra
teklius, o šaukiama kad jos jau ,užuojautos
__
____________________
užsitarnavau
Jūsų
prastai daug. Iki šio laiko ak
redaktorių p. Karpavičių. Vi
nešta, Valstybės kontrolė prieš KANALIZACIJA IR VANiiEN- perdaug.
širdyse drystu kreiptis į Jus že sų prenumeratorių vardai ir
mens
tašyklose akmenų prita
TIEKIS KAUNĖ
kurį laiką patyrė kad iš cenToks šauksmas eina dėlto kad miau sekančiu reikalu.
KAMBARIS DYKAI
pavardės tilps toje knygoje,
šyta
apie
10,000 kub. metrų ir
Kauną, buvusį Rusų tvirto
Jau jus visi žinot iš tilpusių kaipo man ir Jums brangus at
tralinių pašto sandėlių yra saumes dar nemokame atskirti in
priskaldyta
skaldos apie 4,000
prižiūrėtų
Vyrui
kuris
vakarais
kelių
straipsnių: minimas, kad mes šiais sunkiais
vallškai imami pašto ženklai ir vės skurdų miestą, Lietuva ga teligentą nuo žiuponiečio. Vien “Dirvoje”
šildymo pečių (furnasą).
Susižino- kub. metrų.
“
Kaip
Vargsta
Lietuvos
Rašy

aikvojami, o jų vieton dedami vo net be vandens ir srutoms tik apskrities mieste įvairių tojai”, kad Lietuvoje tikrai laikais padarytume tokį gražų ti laišku arba asmeniškai tarp 9—12
Išviso Kaunas akmens tašydarbą.
vai. sekmadienio rytą.
netikri. Patikrinus buvo rasta pašalint kanalų (kanalizacijos). valdininkų ir raštininkėlių rasi sunku
jauniems
rašytojams
j
mo
darbams išleido apie 300,000
Jei
Jus
paremsite
mane
šia

J. P. Garmus
kad pašto ženklų išaikvota už Taigi, nebūta net paprasčiausių me apie porą šimtų. Bet ar prasiskinti į spaudą kelią, nes me darbe, busiu Jums dėkingas
I litų.
“M.R.”
(Madison car)
žmonių
sveikatai
apsaugoti tas jau yra inteligentas kuris ją laiko geležiniame glėbyje se ir džiaugsiuos kad ten toli už 209G W. 105 St.
2,600,000 litų.
Jomis susirūpinta nešioja portfelį, akinius, skry nieji Lietuvos literatai, kurie, plačių jurų turiu tiek daug savo 'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Tokia tarptautinio masto afe priemonių.
nuo
1924-28
metų. Iki šiolei nelę, lazdelę ir baltas kelines, o iki mirtis užspaus jiems akis, mylimų bičiulių ir draugų!
|
TUOJ GAUSIT PINIGUS
ra, pirmutinė savo didumu Lie
nenori matyti daugiau rašyto
Jei atsirastų ir Lietuvoje
Kaune
yra
išvesta
kanalizacijos
tuvoje, sukėlė ant kojų visas
sėdi karkiamoje, kelia skanda jų bei poetų. Išviso jie norėtų manęs prijaučiančių prašau pri 1
LIETUVIŲ TAUPYMO ĮSTAIGOS
tardymo įstaigas. Buvo aišku <analų 45 kilometrai ir vanden- lus ir lenda pas svetimas mote kad ir jiems mirus Lietuvoje sidėti prie šio darbo tokiomis
|
KNYGELĖS
Į
kad pašto ženklus galėjo išaik- tiekio vamzdžių išklota 56 kilo- lis? Ar tas inteligentas kuris nebūtų daugiau kitų rašytojų. pat sąlygomis kaip ir Amerikos
“Gražus” tai jų norai, bet, de
Atsineškite jas pas mus.
voti tiktai žmonės turinti savo metrai.
net neturi išsirašęs nei vieno ja, neįvykdomi, nes mes jauni Lietuviai, tik skirtumas tame
kad Lietuvoj su prisluntimu
pradėta
Kanalizacija
Kaune
žinioje paštų veikimą ir galin
aikraščid? Ar tas inteligentas rašytojai, poetai nenorime bū knyga kaštuos 3 litus, Pini
Liquidating Finance Corp.
ti kada norėdami landžioti po vesti 1924 metais, o vandentie kuris ištolo kratosi savo gimti ti grumstais ir kad jie mus gus siųsti šiuo adresu:
750
Prospect
Ave.
Room 211
CHerry 7477
=
mindytų ir tyčiotųsi iš musų
sandėlius. Įtarimas krito ant kis 1928 m. Į abi šias įmones nio kaimo ir kaimiečio?
Jonui Morkūnui,
TitiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihmiiiiiiiiiHijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
Baisogalos paštas.
aukštesnių pašto valdininkų. dėta kapitalo 8,260,000 litų. Iš
Ne. Tai šiaudinis “inteligen šventų jausmų ir musų kūry
bos! Užtai mes su didžiausiais
Su tikra pagarba
£11111IIIIIIIIIIIIIHISE III 1 lllllll III I IliHlIII 11!! llllll>llllIinilllEilll III IIIIIHIIIIIIII llllllilin!^
Paaiškėjo kad įtarimas nėra be ;os sumos vandentiekio tinklui tas”, kuriam dar tiktų pas mo- sunkumais nugalime mums sta
Jonas Morkūnas.
io
trobesiams
ir
kitokiems
įren

pagrindo, jie visi buvo atleisti
ulę pasimokyti ir daugiau su tomas kliūtis ir vienas-kitas pa
iš tarnybos. Aferai išaiškinti gimams tenka 3,900,000 litų, o bręsti.
sirodomą į pasaulį su savo raš
Kurie turite Lietuvių
i (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
buvo paskirtas specialus teis kanalizacijai 4,320,000 litų.
Ne tik pas mus bet ir visame tais.
Vidurinėje
miesto
dalyje
apie
Banke pinigų ir norite
Taip
išleidau
ir
aš
1932
me

mo tardytojas.
pasaulyje yra įprasta vaišintis
t Lithuanian Funeral Home
Į
tais knygą “Nežinomo Karei
juos paskolinti ant na
Teismo tardytojas, padirbė- 30 nuoš. visų sodybų dabar vyu, degtine ir alumi. Geria vio Kapas”, kurios keli desėtVisiems Lietuviams norintiems naudoti musų
=
raudojasi šiais patogumais.
mų ant 1-mo mortgage
ę; keltą savaičių, nustatė kad
prasčiokai, geria ir inteligentai kai egzempliorių, dėka ‘Dirvos'
kambarius leidžiame dykai.
Priemiesčiuose ir žaliajame
.3 visų įtariamųjų kalčiausias
.r aristokratai. Bet tikras in redaktoriaus p. Karpavičiaus
Kreipkitės
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
ra jau anksčiau atleistas paš Kalne kanalizacija ir vanden teligentas kiekvieną dieną 'kar pastangomis tapo išparduota
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tiekis dar tik vedami, žaliam
P. P. MULIOLIS
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligoĘ
tų valdybos direktorius A. Sruo
kiamo j nesėdės ir išsigėręs ne- Amerikoje, šių knygų dar tu
riu ir jei kas norėtų susipažin
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
ga. šiomis dienomis teismo Kalne darbų sąlygos yra labai sivolios ar lys žmonėms į akis. ti su ja ir palaikyti mane, kai
6606
Superior
Ave.
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų paĘ
r.dytojo parėdymu A. Sruoga repatogios, del to ir patys dar Vtusų įstaigose daug užeini to po jauną rašytoją, kad ir dau
bai ilgai nusitęsė.
;
sirinkimo.
Reikale
telefonuokit.
:
kių “inteligentų”.
suareštuotas ir padėtas į kalėji
giau galėčiau išleisti, jau spau Išrašykit “Dirvą” Kalėdų Do
Kanalizacijos
tinklas
numato6621 Edna Avenue
ENdicott 1763 Ė
mą.
Paimkime sau koks bemokg- dai paruoštų kriygų-romanų, vanų savo draugams, nes iki
na amortizuoti per 40 metų, o is bernas keno tai malone pa tesikreipia į p. Karpavičių pa
galo šių metų bus tik $1.
umiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiuiiiur Yiiniiiiiiuiiiiiuin'
Visi įtariamieji savo laiku
vandentiekio per 35 metus. Pri- tapo policininku ir ilgainiu da- siųsdamas vieną dolarį ir kny
gyveno labai plačiai, Apie kiskaičius visų tų įmonių remon- sikraustė net iki nuovados vir gą tuojau gaus.<
tus tuo tarpu nieko nesigirdi,
Bet ne čia šio mano rašymo WIETINIAI kurie neskaitėt “DIRVOS”, labai daug nustojai: nežinot kas pašau*
tą, eksplotacijos išlaidas ir pašininko. Iš tokio bemokslio tikslas ir ne čia mano nuošir
tačiau, reikia tikėtis, visi kaltilukanų nuošimtį už įdėtą kapižmogaus inteligentiško apsiėji dus į Jus prašymas. Aš neno ’ lyje, Lietuvoje, Amerikoje ir Cleveland^ dedasi — neskaitėt puikių raštų kurie
niakai bus susekti ir neišvengs
talą reikia gauti kasmet gryno
mo negalima laukti: neribotas rėdamas kad mano eilės, mano ‘Dirvoje” telpa, ir bendrai neinat su progresingais savo broliais ir seserimis gy
užsipelnytos bausmės.—Tsb.
pelno nemažiau kaip 1,500,000
dainos veltui žutu, kreipiuos į
“Dirva” aprašo ir pati atlieka didelius visuomeniškus
“unaras”, puikybė, pats neži Jus, mielo "sesės ir broliai, pra venančius po jūsų langu.
litų, Pelno ikšiol buvo gaunadarbus,
kaip
tai
duoda
radio
programus,
ir tt. Kada jus skaitysit “Dirvą”, busit to
no ant ko jis stovi. Liuoslai- šydamas padėti man išleisti.
NEPAPRASTA LĖKTUVO
ma daugiau negu reikia, Turėviso rėmėjais. Taigi, nors žiemai, užsirašykit sau “Dirvą”, užsimokėdami $1.00.
kį praleidžia ne j ieškodamas
KATASTROFA
dama tai galvoje, miesto savi
Kaunas. — Nepersenai lakū valdybė mokesčius už vanden sau dvasinio peno, ne bendra
nas Miliūnas pakilo lėktuvu tiekį sumažino 10 nuoš. ir už darbiaudamas su liaudimi.
Tokioj nuovadijoj atmosfera
virš Kauno ir 1000 metrų auk
kanalizaciją 33 nuoš.—Tsb.
yra nejauki, jaučiama betvar
štumoje pradėjo daryti mirtieskė, paprastieji policininkai ne
kilpas. Besivartant, staiga lū
PRIVERTĖ VOKIEČIUS IŠ disciplinuoti. Bet vos tik nuo'VEDŲ
žo lėktuvo sparnai ir lėktuvas
TAISYTI NETIKSLIAS IN vadijon aikelia mokytą žmogų,
-Amerikoj
su lakunu pradėjo kristi žemyn.
FORMACIJAS APIE
tikrą inteligentą, ten viskas
Susirinkusieji aerodrome manė
LlMJA
LIETUVĄ
kad jau po lakūno. Tačiau jis,
urnai pasikeičia, ir liaudis į
Prieš trejetą metų Vokiečių
nuovadiją pradeda žiūrėti ne "BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’
krisdamas, vargais negalais iš
knygų leidykla ‘Brokhaus’ pra
sirito iš sėdynės ir iššoko. Pakaipo į baisią įstaigą, bet kaipo Greita kelione į Lietuvą per Švediją
dėjo leisti didelę 20-ties tomų
Laivai išplaukia iš New Yorko
į reikalingą.
Pier 97, gale W. 57th St.
enciklopediją, šių metų pava
Girtuokliui, storžieviui įstai
------ o-----sarį išėjo jau 12-tas tos enci
gose neturi būti vietos. Daug
Kalėdą Ekskursijos į Lietuvą
klopedijos tomas, kuriame bu
Gruodžio 9
yra tokių kurie bemoksliai už ML. GRIPSHOLM
vo informacijos ir apie Klaipė
Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
ima valdininkėlių vietas, turi
ir gerai ventiliuoti kambariai.
tus per “Dirvą” S1OS dos kraštą. Tačiau šios infor jie neblogus ukius, kurie yra vus
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
macijos buvo tiek vienpusiškai
apleisti ar išnuomoti. Valdi- tai ir šokiai. Keliaujant "Baltuoju
ypatos:
iškraipytos kad Lietuvos val
Laivynu” kelionė buna perturėtų -susidėti tik iš Švedų
ninkija
J IE JAU MARŠUOJA .
$20.00 džios organai 12-tą encikpolediPranas Pampikas
rumpa.
mokytų
ir
apsišvietusių
žmo------ o-----$8.00 jbs tomą nutarė neįsileisti.
Marė Banionienė
Kreipkit į vietinį agentą, arba:
nių.
$12.00
Antosė šukytė
Kadangi
“
Brockhaus
’
ą
”
užsi

ši telefono darbininkų armija. .. .suvedanti į
Swedish American Line
$5.00
Adomas Deimontas ‘
Sveiku protu galvojant dar
$10.00 sakė Lietuvoje gana didelis negreit Lietuvoje bus pertek 21 State Street. New York, N. Y.
Antanas Skrupskis
namus, krautuves ir ofisus bei dirbtuves tele
$10.00 žmonių skaičius (nes Vokiečių
Juozas Kazlauskas
lius
inteligentijos,
reik
tik
įstai

fonus kaip tik prasidėjo komanda iš Generolo
$50 kalba iš visų Vakarų Europos
Barbora Raškauskienė
$10 kalbų Lietuvoje yra prieina gos perkratyti, pertvarkyti, o
Viktorija Jokubaitė
Publikos, “Sudekit juos atgal”. Kasdien rei
$15 miausią), Vokiečių leidykla bu tikrai inteligentijai didelė spra
Jie va Juostaitytė
kalavimai greito, pasitikėtino, žemais kaštais
ga atsiras.
Kreipkitės vėl:
vo priversta informacijas apie
Valdžia
šį klausimą net jau
telefono didėja. Bizniai taipgi jų reikalauja.
Klaipėdą atitaisyti. —Tsb.
“Dirvos” Agentūra
turi omenyje. Mokslas mums
Socialiam gyvenimui jis labai naudingas. Mes
k'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dar labai reikalingas, nes kaiesam pasirengę jus aprūpinti juomi. Musų
mas mokytų žmonių neturi, o
jam kaip tik labai ir reikia.
išgalės yra tam paruoštos ir įdėjimas galima
P. Kriukelis.
atlikti trumpu laiku. Biznio Ofisas
7400 Wade Park Ave.
. .
11912 Lake Shore Blvd.
priims jūsų užsakymus jeigu tik
ENd. 9773
KĖn. 1089
Išsirašydami nauji skaitytojai
pareikalausi!, ar atsiųsim žmogų.
“Dirvą” prieš pabaigą šių me
pirkit naudingas, Reikalingas dovanas
tų, mokės tik $1 visam metui.
puikios molinės lempos pc/a eiki i en
KOKIOS JOS NEBŪTŲ, RAS
Su gražiais gobiniais už tą kainą*-^^
Vieta
Atdara kasdien
G R EITĄ
8803 Superior Avenue
PAGALBĄ
HAMMOND ELEKTRIŠKI LAIKRODŽIAI — tykus ir ge
Cleveland, Ohio
naudojant ant odos
rai laiką rodo
pragarsėjusį
The Samson Tonic &
kaina $2.50 ir aukščiau.
PORTES ODOS
Tea Co.
MOSTJS
ELEKTRIšKI TOASTERIAI, WAFFLE KEPTUVAI
Jau atidarytas ofisas del informa
kuris buvo naudoja
SANDVIČIAMS TOASTERIAI
cijų
Medikalius vaistus kaip
mas tūkstančių vy
Prieinamomis kainomis.
rų ir moterų su ge

GAVO

ADDISON HARDWARE C°

ODOS LIG Ų

riausiomis
pasekmė
Europiška Arbata
mis gydyme odos iš
nuo sekančių ne
siveržimų, pučkų ar
gerovių:
Vidurių
dėmių ant veido, neį
pirm to
ir Inkstų Gėlimo,
gyjamų skaudulių,
ruiiiiiiniiiiiiiiniuiiD»iiiiHiiiniiiiiiimniiiiii!iniii5iiii!iiiiiitiii!!ii?ii»imitiiHiih'
Reumatizmo, Ner niežų-eezemos ir plėtmų. ši mostis
;!iiiiuiiniHi>iiiiiiiiliiiiiiiii!hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii!iiiiii!ii»iiiiiiiiiiniiit;
viškumo, Dusulio, gydo, švelnina ir graKataro, Skaudėji gina odą. Didelis jaras
parsiduoda
po
mo galvos, Diabe $1.50 su garantavi
to, Dropsy ir Ilay mu kad jeigu nebus
Fever. Valo krau gauta tikėtų pasek
ją ir suteikia gerą apetitą. Taipgi: mių, pinigai bus su
grąžinti.
Jums ne
Skystimai nuo niežų ir odos užde reikia
Ė
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
siųsti
nieko
gimų, ir daugybes kitų niežų, etc. kuomet reikalaujate,
ž Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
Jokių niekai ar exzema daugiau tik savo vardą ir pa
z musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
nevargins jus po naudojimo šio vai vardę ir adresą su
ž lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
š Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mir
sto kaip nurodyta. Jeigu šis vais užsakymu. Už mostį . .po to
užmokėsit kuomet ji bus pristatyta
= derniškas.
tas nepagelbėtų mes noriąi grąžin jums į namus.
(48)
sime pinigus,
Pasekmės stebėtinos | p0RTES DRUG CO..
Dept. 8
^miiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?- už mažą kainą.
1608 Milwaukee Ave.
Chicago, Ill.

Į KIŠENINIAI PEILIUKAI .....................
Ė
Patogus, gražus, po 25c ir brangiau

I
=
Į

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue

=

HEnderson 9292

|

9c į dieną
įdės telefoną
i jūsų namus

THE

O II I O
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T E L E P II ONE
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GRAŽI PATRIOTINE
IŠKILMĖ LIETU
VIU DARŽELYJE
Padėkavonės dienoje, 30
d. Lapkričio, Lietuvių Dar
želyje (Rockefeller Parke)
nuo 2:30 vai. po pietų įvyks
graži trumpa patriotinė iš
kilmė — padėjimas vainiko
prie Dr. Jono Basanavičiaus
paminklo.
Gavome žinią iš Chicagos
kad Chicagos svečiai kurie
atvykšfa dalyvaut “Dirvos”
, ••"koncerto programe, atveža
iš pat Chicagos gražų vai
niką, kurį pasinaudodami
savo atsilankymu, padės
prie Dr. Basanavičiaus pa
minklo.
Kuomet Darželį atidarė
me, buvo mintis kad visų
koloffijų Lietuviai turės tą
progą — atiduoti pagarbą
savo Tautos Patriarkui, ir
štai Chicagiečiai yra pirmu■---- - tiniai kurie tą prisiminė ir
būrelis patriotų atvažiuodaj mi į svečius pas Clevelan—---- diečius, apsilankys pas pa
minklą ir nusilenks Basa
navičiui.
Ta iškilmė tuo bus svarbi
kad dalyvaus Lietuvos Kariumenės Kapitonas P. Jurgėla, kuris su Chicagietėmis
Lietuvaitėmis tą vainiką
padės ir pasakys pritaiky
tą kalbą. Kapt. Jurgėla
yiu ^vienas iš -ankstyvųjų
Jaunosios Lietuvos karinin
kų, tos Lietuvos kurią Dr.
Basanavičius sukurė.
Publika kviečiama nepa
vėluoti, nes iškilmė bus ne
ilga iiv pavėlavusieji nema
tysit jos.

P I R V A
KIEK DARŽELIS PADARĖ
PELNO IŠ VAKARIENĖS
Lapkričio 8 d. rengta Lietu
vių Kultūrinio Darželio vaka
rienė paminėjimui Vilniaus už
grobimo, buvo Darželiui pelnin

Gruodžio 1, 1933

Nuo banketo liko
$88.95 dingai ačiū biznieriams kurie
ga ir galime rengtis prie toli
mesnių darbų.
Aukų surinkta
83.45 gausingai prisidėjo parėmimu
Vakarienės rengimo komisija
Viso labo pasidaro
$172.40 šio musų darbo, taigi ir pelno
padarė galutinas atskaitas savo (Aukų neatiduota dar $10.00) galėjom padaryti.
posėdyje P. P. Muliolio ofise iri žinomi dar kartą visiems au
Ačiū p. D. Jarienei už tortą,
gavo tokius davinius:
kotojams tariame ačiū ir šir-l p. Bazevičienei ir M. Mišeikie

nei už gėles. Ir dar prie visko ačiuoju bendradarbiams Adelei
ačiū muzikui R. Adomaičiui, Jakubauskienei, L. Baltrukoniekuris laike vakarienės pasitar nei, Nikodemui Wilkeliui, p. Mi
navo pagrojime Lietuvos Him liauskienei ir kitiems.
’ Kurie dar turit tikietus, grąno.
Už padėjimą išplatinti tikietų Jžinkit.
P. Glugodienė.
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DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ
TELPA ANT 6 ir 7 PUSL.
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CICILIKAI SKELBIA
NETEISYBĘ

Daugiau žinių pasiekia “Dir
vą” kokiais negražiais, žemais
ir nekultūringais budais vietos
cicilikėliai dirba parėmimui čia
cicilikų kermošiaus, štai kaip
vietinio komiteto nekurie nerimti nariai elgiasi:
1. Net musų profesonalams
pril'.dę meluoja buk jų tą dar
bą remia “Dirva” ir viskas eina
išvien.
2. Buk “Dirvos” redaktorius
ir kiti tūli vietos inteligentai
dalyvaus jų rengiamoje vaka
rienėje.
3. Buk cicilikų agentas pra
šęs ir siūlęs atlyginti išlaidas
“Dirvai” kad tik butų užleista
jiems Lapk. 30 diena, bet “Dir
va” nesutikus.
Tie visi jų pareiškimai yra
klaidinimui visuomenės, ir vei
kėjų, nes nieko panašaus nebu
vo “Dirva” ir jos redaktorius
graž’ai atsakė cicilikų agentui
kad laikosi išvien su vietos Da
riaus ir Girėno paminklo fondo
komitetu ir pasidarbavę pager
bimui žuvusių lakūnų, toliau jo
kio aktivumo neima niekame.
Su cicilikais. kurie yra musų
tautos priešai ir kurie nori įsi
versti i musų tarpą ir suardyti
musų vienybę, “Dirva” ir jos
redaktorius niekad nesidės jo
kiu darban.
Jeigu tie meklioriai bėgioda
mi pasakoja kad tas ar tas su
' jais susidėjo iš katalikų ar tau
tininku. lai jie sau buna, bet
jie NEATSTOVAUJA CLEVE
LAND© TAUTININKŲ IR KA
TALIKŲ VISUOMENĖS, TIK
TAI SAVE, ir už visus neturi
teisės kalbėti ir pažadus daryti.
Pagalinus, niekad nei vienas
nei iš kitur atvažiavusiu agen
tų, nei vietinių, neužsiminė nie
kam iš “Dirvos” štabo kad bu
tų užleista jiems “Dirvos” kon
certui naimta diena, ir tą pasa
kodami jie skelbia žemiausią
melagystę kokią tik nedoras
žmogus gal* išgalvoti.
Prie to. “Dirvai”., kaipo vie
tiniam laikraščiui, veikiančiam
vietos Lietuvių kulturinį darba,
nėra reikalo trauktis ir užsileidinėti jokiems kermošininkams
kada iš kur kokie pasisuks.
Šituos faktus žinodami, ger
biami Clevelandiečiai žinosite
kaip atsinešti į cicilikų mekliorių skleidžiamus melus musų
mieste ir žinosite ką jiems atsa
kyti.
“Dirvos” Redakcija.
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ĮŽANGA PRCGRAMUI

25c —

ŠOKIAMS 25cKELETAS VIETŲ BUS PO 50c.

Šis Pokilis-Koncertas bus tokis kokio dar Clevelande neturėjome, nes atvyksta yisas buris žymių
svečių iš Chicagos: Kapt. P. Jurgėla, Lakūnas A. Kiela, Lakūnas J. Urbonas, P-lė Julė Pajodytė,
“Liaudies Tribūnos” redaktorius B. F. Simons-Simokaitis ir dar keletas Chicagiečių.
Kapt. P. Jurgėla

30 VA
NRA Jid
kalbėaarr
sakė kad
už įvedii
savaitės
tą įvedus,
bysciii ne
keti padi
nirtkų ai

ir tada it
dar daugi
YOUN.C
no darbai
35 n uos. i
pasilaikyti

Iš Youngstowno programe dalyvaus soliste Lietuvaite Rože Lukoševičiutč.
Be svečių iš kitų miestų, programe dalyvaus vietiniai: Sesutes Salasevičiutės, Antanas
Zdanis, Broliai Luizai, Zuzana Garbenčiutė, Jonas Drasutis, Adelaide Miliauskaitė ir
kiti. ŠOKIAMS GROS LUIZOS ORKESTRAS.

' CINCIN.
ma projekt,
Miami upės
stoties, ko
sieis apie f
. išstatyti ti
uj)ės 40 myl

PUBLIKA PRAŠOMA ATSILANKYTI I PROGRAMĄ LAIKU.

STREI1
Pa. — čia :
feriai, ir kai
jų vietas i
streikeriai sn
savo darbą.

Julė Pajodytė

TOLEDO, C
kę streiką tro
kydami išvežk
kių.

CLEVELAN]
čio mėnesį žini
išdirbysčių, did
parodė kad dai
buvo paimta d;
kų. Darbinink
dirbtuvėse pak
iki 56,946.
Nekurios išdi
darbai apmažėjo
Clevelande ei
ir streikai įvai
trokų vežikų, ki
išvežiojimo reikn

Julijonas Urbonas

STIKLO išdirb
sakymų pagam
niams gėrimams
kad turės dirbti
čių visu smarku:
hibicijos panaikii

Bronius F. Simons-Simokaitis

Adelaide Miliauskaitė

Antanas Zdanis

Lakūnas Antanas Kiela

CHEVROLET
išdirbystė pradėjo
minti 1934 metų
visose savo dirbi
(laibus daugiau i

