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Burnley, Anglija. — Vie
nas aukštas Anglijos valdi
ninkas Sir Cripps sako kad
nebus nieko stebėtino jeigu
bėgyje šešių mėnesių kils
karas tarp Japonijos ir Ru
sijos.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAKO JAU DIRBA
2,398,360
Washington. — Vidaus rei
kalų sekretorius Irkes, viešų
darbų administratorius, prane
ša kad .šiose pastarose savaitė
se pradėjus vykdyti viešus dar
bus, remiamus federalio iždo
pinigais, visoje šalyje jau pa
imta "dirbti 2,993,360 bedarbiai
ir anie 86 nuoš. pinigų iš visos
S3.3jO,O0O,QO0 tam tikslui pa
skirtos sumos jau 86 nuoš. iš
skirstyta nustatytiems projek
tams.

•

PASAULĮ PADALINT Į TRIS GRUPES IR JAS HITLER NORI SUVIE
NYTI TIKĖJIMUS
PAVESTI TAM TIKRŲ VALSTYBIŲ
Berlinas. — Hitler pasi
KONTROLEI.
ryžęs prievarta suvienyti
visus Wkifecius, Katalikus
NORI KAD ĮSTOTŲ IR PROHIBICIJOS AT ir Protestbnus į vieną
krikščionišką tikėjimą.
SUV. VALSTIJOS
ŠAUKIMAS UŽ
Tokią mintį turi ir vys
TVIRTINTAS
kupas Mueller, kuris svajo

Roma. — Europoje eina
diplomatiški pasitarimai su
tikslu pertvarkyti tautų są
jungą, kad į ją galėtij ineiti ir Suv. Valstijos.
Norima atmesti Versalio
sutartį ir padaryti naujus
patvarkymus. Italija sutiks
būti tautų sąjungoje jeigu
ji bus visiškai pertvarkyta.
Taipgi manoma kviesti
į pertvarkytą tautų sąjun
30 VALANDŲ DAR NEBUS. gą Rusiją, Vokietiją ir Ja
NRA administratorius Jonhson poniją. Rusija visai nebu
kalbšaamas Philadelphijoj pa vo įstojus, so paskutinės dvi
sakė kad šiuo laiku agitavimas išsimetė.
už įvedimą 30 valandų darbo
Sulyg naujo plaho, nori
savaitės dar perankstyvas, nes ma padalinti pasaulį į tris
tą įvedus, daugybė mažų išdir- dalis: Europa butų po prie
bysciii neturėdamos iš ko mo-- žiūra Anglijoš, Praricuzijos
keti padidintam skaičiui darbi ir Vokietijos;1 Amerikos "po
ninkų algų turėtų" bankrutyti priežiūrą ' Suv. Valstijų;’ o
ir tada butų paleista iš darbų Azija — priežiūroje Rusijos
dar daugiau žmonių.
ir Japonijos.

Washington. — Gruodžio
5 d. Prezidentas Roosevelt
pasirašė proklamaciją pareiškiančią kad šioje šalyje
prohibicija kaipo federalis
Įstatymas pasibaigė.
Gruodžio 5 dieną dar trys
valstijos laikė savo specia
lius prohibicijos atmetimo
posėdžius ir kuomet tie po
sėdžiai atliko formalumus ir
davė žinią Į Washingtona
apie tai, Prezidentas užbai
gė federalę prohibiciją.
Tos trys valstijos yra:
Pennsylvania, Ohio ir Utah.
Utah buvo paskutinė suda
ranti 36; valstijas reikalin
gas prohibicijos atšaukimui.

ja padaryti iš Protestonų ir
Katalikų vieno tikėjimo se
kėjus.
Bet vargu kas bus atsiek
ta: sunku tos pačios tautos
dvi partijas suvienyti, o du
tikėjimu niekados nesusi
vienys.

|
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PRANAŠAUJA KARĄ PRANCŪZIJA JAU LI
Į ŠEŠIS MĖNESIUS
KO BE AUKSO
Paryžius. — Prancūzijos
valstybės iždas smarkiai ėmė tuštėti ir valdžia pradė
jo rūpintis užtraukimu pa
skolos padengimui šalies ve
dimo lėšų.
Nesenai dar Prancūzija
galėjo pasididžiuoti kad tu
ri aukso antra daugiausia
po Suv. Valstijų, bet trum
pu laiku iš jos iždo išplaukė
3,000,000,000 frankų ir iž
das susitraukė. Pradėta iš
traukti pinigai iš valstybės
taupymo banko.
Paskola bus sumoje pus
antro bilijono frankų (apie
$90,000,000).

Cleveland, O.

LITUANICA BUS ATSTA
TYTA KAIP BUVO
Atminčiai Musų Narsių Lakūnų
Kaunas. — Lėktuvo “Litua
nicos” liekanos Lapkričio 15 d.
buvo rodomos karo muzejuje
paskutinį kartą. Sekančią die
ną visi “Lituanicos” daiktai ir
liekanos nugabenta į aviacijos
dirbtuves. Ten “Lituanica” bus
sudėliota panašiai kaip ji atro
dė prieš skridimą. Lakūnų dra
bužiai, žemėlapiai ir kiti daik
tai bus sudėti Į speciales stikli
nes spintas kad negestų. Nau
jame Vytauto Didžiojo muzeju
je paruošus pirmo Transatlanti
nio skridimo patalpos skyrių,
viskas bus pergabenta ir išsta
tyta publikai.
Jauna dailininkė Tarabildaitė padirbo medalb kurio abiejo
se pusėse vaizduojama Dariaus
ir Girėno skridimas per Atlantiką.
Skulptorius Aleksandravičius

pabaigė dirbti lakūnų atvaizdus
(barjelefus), kurie bus atlieti
iš bronzos, įtvirtinti į paminkli
nes lentas ir pastatyti Dariaus
ir Girėno tėviškėse.
Skulptorius Rimša dirba pro
jektą paminklo kuris bus pasta
tytas Kaune.
Tokį pat projektą daro dar
Grybas ir Zikaras, šie pasku
tinieji bus įteikti Dariaus ir Gi
rėno paminklui statyti komite
tui peržiūrėti.
Be to, keli dailininkai piešia
“Lituanicos” skridimą, katastrofą ir šiaip vaizdus turinčius
kai ką bendra su tuo didžiu žy
giu.
Rašytojas Vienuolis žada pa
rašyti apie “Lituanicą” roma
ną, o poetas Binkis — poemą.
Lakūnų garbei musų muzi
kai parašė pora maršų.
“D.”

REIKALAUJA GUBER
NATORIŲ ATSISTA
TYDINTI
Berkely, Calif. — Po di
delio sumišimo prieš savaitę
laiko atgal, kada išplėšė iš
kalėjimo du žmogžudžius ir
pakorė be tėįsmo, o guber
natorius Rolph tokį darbą
pagyrė, pasakydamas kad
tas pagąsdins kitus žmog
žudžius nuo tokio darbo, Pasmerkia Socialistus už Naudojimą Dariaus ir
Girėno Vardo savo Bizniui.
Kalifornijos univers i t e t o
profesorių grupė ir kiti įstatynlų užtarėjai išleido at Chicago. — Lakūnai Kapito klais, o paskiau tiks kitus lakū
sišaukimą į piliečius reika nas Steponas Darius ir Stasys nus lėktuvais aprūpinti.
Lietuvių tautos garbei
Augustina Degutiene,
laudami kad gubernatorius Girėnas
perskrido Atlantiko vandenyną
(Kapt. Dariaus motina
atsistatydintų. Sako, “Kali ir staiga žuvo netoli Lietuvos,
A. Darienė-Degutienė)
fornija tapo apgėdinta jos Soldine. Kaip žinom, jie savo
W. B. Jucius
gubernatoriaus, kuris pasi žygį aukojo Jaunajai Lietuvai,
(Kapt. Dariaus brolis)
reiškė užtarėju lynČlavimo bet ne kuriai hors1 partijai.
Stanley Jucius
įstatymo.” '' ■>
Prieš skrisdami, jie atsišaukė į
(Kapt. Dariaus brolis)
Prez. Roosevelt savo1 kal Jaunąją Lietuvą (tai yra, Į at
Katherine Stulpin
(Kapt. Dariaus sesuo)
boje Washingtone Gruodžio gimusią, tautiškai susipratusią
J. Girėnas
6 d. pasmerkė lynčiavimą. Lietuvių tautą) kad, jiems ne-

LAKŪNU GIMINIŲ
PAREIŠKIMAS

BANKŲ DEPOZITAI SU
MAŽĖJO
Visoje šalyje nuo Birže
lio mėnesio iki Gruodžio 1
dienai bankuose laikomų
pinigų suma sumažėjo virš
dviem bilijonais dolarių.
Birželio mėn. buvo ban
kuose $21,424,226,000 varde
39,267,733 asmenų. .
Tas reiškia; kad daugiau
pinigų
išimta irr randasi po
SCOTTSBORO NEGRAS
žmones
apivartoje.
RASTAS KALTU
Decatur, Ala. —- Trečiu
YOUN.GSTOWN, O. — Plie
kartu teismas pripažino kal UKRAINIEČIAI NORĖJO
no darbai šioje srityje; eina apie
SUKILTI
PATARIA NESKUBINTI tu jauną negrą, H. Patter
35 nuoš. normalio ir žada taip
Maskva.
— Ukrainos ko
perskridus Atlantiko, kiti Lie
(S. Girėno brolis)
SU PASKOLA RUSIJAI son, išgėdinime baltos mo
pasilaikyti tūlą laiką.
munistų
partijos
vadas
S.
tuvių
lakūnai
mėgintų
tą
žygį
New York. — Amerikos teries. Jis yra vienas iš sep
ITALIJA IR RUSIJA SU įvykdyti.
CINCINNATI, O. — Rengia Darbo Federacijos vice pre tynių apkaltintų tame dar Kossier, Maskvoje komunis
VYTAUTO MUZEJUS
SITARĖ
Bet dabar atsirado, tokių ku
ma projektai išbūdavo) imui prie zidentas Woll pataria Ame be. Šie negrai labai ginami tų centralinio komiteto po
Roma. — Sovietų atstovo rie nepadoriai išnaudoja Da KAUNE DŽIUGINS
Miami upės milžipiškos elektros rikos valdžiai susilaikyti komunistų kaipo “nekalti sėdyje pasigyrė kad jam pa
Litvinovo
apsilankymu Ita- riaus ir Girėno pasiaukojimą.
stoties, ko visko įrengimas at nuo skolinimo Rusijai pir darbininkai”. Tą byla pra sisekė “likviduoti” ruoštą
AMERIKIEČIUS
lioje,
tarp
fašistų ir sovietų Kitoms Lietuvių visuomenės
sieis apie $26,000,000. Reikės kimams reikmenų, iki nebus garsėjo kaipo “Scottsboro Ukrainiečių sukilimą atsi
metimui nuo sovietų Rusi vyriausybių padaryta susi grupėms neprisidedant ir net Mums teko patirti kad Vy
išstatyti tris tvenkinius, prie paskolinta tiek kad užtektų jaunuolių” byla.
“Naujienos” be tauto Muzejaus statymo darbas
upės 40 mylių protarpyje.
jos. Tas reiškia kad daugy tarimas bendrais Europos protestuojant,
pačioje Amerikoje. Ameri
veik kasdien naudoja Dariaus, Kaune sparčiai žengia prie ga
taikos
klausimais.
STREIKAS. Philadelphia, koje reikia didelės pagalbos
FORDAS GAVO VAL bė tapo areštuota, daug su Spėjama kad Mussolini Girėno ir “Lituanicos” vardą, lo. Muzejaus nekantriai lau
Pa. — čia streikuoja taxi šo atsigaivinti ir nereikia sku
DŽIOS TROKŲ UŽSA šaudyta. Sako sukilimas gavo Rusijos pažadą remti lakūno James-Janušausko skri kia visa Lietuva, taipgi ir Ame
buvęs ruoštas su pagalba
feriai, ir kadangi kompanija į bėti gelbėti kitą šalį.
KYMĄ
Italijos pastangą išrazgyti dimo naudai ir geresniam aukų rikos svečiai, nes ir Amerikie
jų vietas ima streiklaužius,
Toliau Woll ragina Tei Washington. — Nors ne kitų Europiečių. Buk buvę dabartinį Europos nusigin rinkimo pasisekimui. Kada pla čiai dedasi savo aukomis prie to
čioji Lietuvių visuomenė Ame gražaus ir brangaus kultūrinio
streikeriai smarkiai kovoja už singumo departmentą tėmy- pats sau, Henry Ford lai- Įleista Į Ukrainą šimtai koklavimo mazgą.
votojų-agitatorių
sukelt
tą
rikoje ir Lietuvoje rengiasi pa paminklo Lietuvoje.
savo darbą.
mėgo
prieš
N
R
A
admi

ti ir sekti komunistų veiki
minklus statyti karžygiams,
pietų
Rusijos
dalį
prieš
Ma

TOLEDO, O. — Buvo apšau mą tarpe musų. Kolei ko nistratorių bylą ir valdžia
Pradėjus pereitą pavasa daug dirba ir aukas deda tam Dabartinis “Karo Muzejus”
skvos
sovietus.
pasenęs ir nesaugus, ne
kę streiką trokų vežikai, sulai munizmas yra komunizmas turi priimti Fordo trokų
rį po miškus dirbti valdžios reikalui, tai “Naujienos” sten Kaune,
trukus
bus
nugriautas ir viskas
duotą kainą
kydami išvežiojimą įvairių pre jo kova su demokratija ne pristatytojų
miškų armijai, per 10 mė giasi kenkti tam darbui, nepri bus patalpinta
puošniame Vy
NUTEISTAS
MIRTI
siliaus ir dviejų žmonių pa pirkimui valdžiai 700 trokų
kių.
nesių šymet miškų gaisrų sideda prie paminklo propagan tauto Muzejuje, kuris, kaip ži
Benton,
Ark.
—
Advoka

CLEVELANDE per Lapkri sirašymas Washingtone su del miškų užžiurėjimo <darir net reikalavo užmokėti noma, yra statomas visuomenes
tas Mark Shank, iš Akron, buvo pusiau mažiau negu dos
čio mėnesį žinios iš 100 įvairių tarties komunistų veikimo bų. Tie trokai nesipirks tieuž paminklo naudai rengiamos aukomis.
pernai.
siog iš Fordo dirbtuvių. bet O., atrastas kaltu nunuodiAviacijos Dienos garsinimą. O
išdirbysčių, didelių ir mažesnių, nesulaikys, sako Woll.
jime keturių asmenų iš Ak- VALDŽIA JAU DAUG IŠ- kad lakūnui James galėtų dau- Muzejaus statybos vadovybe
iš pardavėjų.
parodė kad darbai padidėjo ir
kviečia ir Amerikos Lietuvius
rono, kurie čia buvo persi
giau pinigų surinkti, beveik j įamžinti savo organizacijas Mu
buvo paimta daugiau darbinin NULYNČIAVO NEGRĄ
SKOLINO
St. Joseph, Mo. — Lapk. ŽUVO 27 MEDŽIOTOJAI kėlę gyventi, ir nuteistas Washington. — Vienu ar kasdien mini Dariaus, Girėno zejaus marmj'o sienoje arba
kų. Darbininkų skaičius tose
Prasidėjus briedžiij me užmokėti savo gyvastimi kitu budu valdžia per Re ir “Lituanicos” vardą.
dirbtuvėse pakilo nuo 54,815 28 d. minia iš 7,000 žmonių
“Aukso Knygoje’.
Aukas su
Mes, žemiau pasirašę, šių did
atėmė iš apskrities valdžios džiojimo sezonui, Michigan elektriškoje kedėje.
iki 56,946.
konstrukcijos Finansų kor vyrių giminės protestuojame draugijų adresais ir nutarimais
reikia pasiųsti per Lietuvos
Nekurtos išdirbystėse tačiau globos jauną negrą, kuris valstijoje nušauta 8 medžio
Nusišovė. Vienna, Aus poraciją per porą metų iš- prieš tokį negražų darbą ir iš Konsulatus, o šie pastarieji pa
prisipažino užpuolime ant tojai.
dalbai apmažėjo.
skolino
šalies
industrijoms
savo pusės nuoširdžiai dėkoja siųs Muzejaus Statybos Komi
Maine valstijoje nušauta trija. — Paleistas iš kalėji net $3,543,913,394.
Clevelande eina nesutikimai baltos moteries, ir nakties
me visuomenei, kuri rūpinasi
tetui į Kauną.
ir streikai įvairių kompanijų laiku pakorė po šaka prie 13 medžiotojų. Kitose val mo socialistas, kuris buvo
Lietuvoje ir Chicago j e pamink
bedarbis,
įsivyniojęs
į
rau

Panašu kad šią *žiemą yra
pat
teismo
namo.
stijose irgi neteko gyvasčių
trekų vežikų, kurie dirba prie
Automobilių šymet paga lus pastatyti pirmiems Lietu paskutinė
proga prisidėti su sa
doną
vėliavą
nusišovė.
Pa

6 medžiotojai.
išvežiojimo reikmenų ir prekių.
minta Suv. Valstijose 208 vių Atlantiko nugalėtojams. vo aukomis,
kad vasaros laike
liko tokį raštelį: “Gyvenau nuoš. daugiau negu pernai. Mes manom kad pirmiausia rei
MIRĖ 100 VAIKŲ
STIKLO išdirbystės gavo už
tuvykus
į
Lietuvą
butų galima
NUŽUDĖ
KETURIAS
SA

socialistu ir mirštu sociaCristobal, C. Z. — Tarp
kia žuvusius didvyrius pagerb
sakymų
pagaminti
alkoholi
pasigerėti
savo
pastangų
vai
VO
ŽMONAS
listu. Palaidokit mane prie Devyni užmušta. Meksi ti ir jų kapus papuošti paminIndijonų ant Ustupu salos
niams gėrimams stiklelių tiek
siais.
praplito epidemija nuo ku Albuquerque, N. M. — mano draugų.”
koje, Yerucaro miestelyje,
kad turės dirbti per 20 savai
Muzejaus Statymo Komitetas
-----------1,200 DINGO
rios kelių pastarų dienų bė Vaistininkas Carl Wickman!
kaimiečių demonstracijoje,
čių visu smarkumu. Tai pro
per
Generalinį Konsu
giu mirė 100 vaikų. Pasių teisme prisipažino kad jis Keturi užmušta. Spoka- susirėmime su policija už Montreal, Kanada. — Per latą Lietuvos
hibicijos panaikinimo vaisius.
New Yorke yra išsiuntinė
nužudė savo žmoną kelios j ne, Wash. — Traukiniui at- mušta devyni kaimiečiai. 10 šių metų mėnesių šiame jęs įvairioms draugijoms pa
sta gydytojai gelbėti.
CHEVROLET automobilių
dienos atgal. Klausinėja- i simušus į ant bėgių užgriumieste buvo dingę 1,200 asknygutes su paragi
i’dirbystė pradėjo smarkiai ga
Ohio valstijoj penki ban jmas apie mirtis jo pirmes-vusį skalos šmotą, lokomo- Japonija siūlo Rusijai su- nJemL vaikų ir suaugusių, aiškinimo
nimu dėtis prie sukūrimo Lietu
minti 1934 metų modelius hi kai gavo leidimus atsidaryti nių trijų žmonų, jis irgi ne-Įtivas nušoko nuo bėgių, nudaryti parubežio sutartį ir F jų 1152 buvo vienur ir ki- viškos kultūros židinio — Vy*
visose savo dirbtuvėse ima į ir pradėti bankines operaci randa pateisinimo kaip jos,krito į upę, ir keturi lokosusilaikyti nuo ginklavimo tur surasti, kiti visai neat- tauto Muzejaus Kaune.
' d.iiuus daugiau darbininkų.
jas po senovei.
į mirė.
iTictivo vyrai užsimušė.
Mandžurijos parubežio.
sirado.
Lietuvos žmogau,
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KORESPONDENCIJOS

tienė gerai žinoma kąipo sandariečių darbuotoja.
Lapk. 28 d. pasimirė Adomas
Butkus, irgi nesirgęs nei biskio. Sako išgėręs Sloan Lini
ment bonkutę, nežinia ar per
klaidą ar norėdamas. Buvo su
virs 50 m. amžiaus. Paliko vie
ną moterį, vaikų neturėjo.
Tautietis.

“DIRVOS

VAJAUS EIGA

BROOKLYNO ŽINIOS

Liudvisė Venaitienė iš Ak
“VIENYBĖS”
ŠĖRININKŲ
AR KLAUSOTE LIETUVIŲ
ron,
O., išsirašė sau “Dirvą” ir j SUSIRINKIMAS. Lapkričio 26 RADIO PROGRAMŲ?
Taipgi nei biznyje nesusilygins
Laik
išrašė vieną prenumeratą j Lie d. Lietuvių Jaunų Vyrų Drau raštininko Jono Valaičio veda
Dargis, nors ir giriasi kad Lie
tuvą.
tuvoj universitetą baigęs. Kad
gijos salėj įvyko “Vienybės” mas Lietuviškas radio progra
AVIACIJOS DIENA čia nu- ne brolis J. Dargis, kuris atsi
Jonas šaulis iš Pittsburgh, šėrininkų susirinkimas. Pirmi mas jau ketvirto mėnesio am
isekė vidutiniai; žmonių atsl traukė jį iš Lietuvos ir dar čia
Pa., kuris kas metas prisiunčia ninkavo p. Vyšnius, sekretoria žiaus. Per tokį trumpą laiką
inkę gražus būrelis. Jeigu ne bandė leisti į mokslą, kas iš jc
“Dirvai” po kelis naujus skai vo p. Sagys. Dalyvavo apie 30 programas išvystyta į rimtą,
rip šaltas oras be abejo butų butų išėję? Girdėt kad ir bro
tytojus metų pabaigoje, dabar įžymių šėrininkų. Ilgai kalbė kiekvieno Lietuvio laukiamą
uvę daugiau.
prisiuntė keturis naujus, iš jų tasi kas daryti kad “Vienybę” programą, su muzika, dainomis,
liui labai “gražiai atsilygino”,
Vakare Lietuvių salėje buvo Antra jo laimė tai kad rado ge
PENNSYLVANIJOS
vienas į Lietuvą.
numarino Strumskio vadovau naujienomis ir įdomiais skelbi
urengta programas, salė buvo rą mergaitę, kuri jį vedė ir da
J. šaulis rašo: Linkiu kuoge- jama grupelė. Pagaliau, kalbė mais.
ŽINELĖS
pipilnė. Kaip aerodrome taip bar dirbdama užlaiko tą musų
riausia bujoti “Dirvai” ir lai jus visai eilei veiklių tautinin
Juozas Aleknavičius, jaunas
Kol kas šis programas tevei
salėje buvo imama įžanga, “mokslinčių”. Gi p. Pivaronas
visi
ją skaito ir platina. Lin kų, prieita išvados tokį Strum
DEGTINĘ PARDUOS VAL biznierius iš Baltimorės, pri
kia
kartą per savaitę, trečiadie
odei surinkta į $282.
Kiek jau buvo biznyje kol dar buvo STIJA. Harrisburg, Pa. —
kiu ilgiausių metų “Dirvos” re skio žingsnį smerkti ir patiems
niais,
nuo 7 valandos, tačiau tu
siuntė
18
naujų
skaitytojų
ir
us išlaidų sužinositne vėliau. nevedęs, todėl bereikalingai P. Pennsylvanijoj degtinės parda
daktoriui K. S. Karpiui!
šėrininkams mėginti j ieškoti rima vilties kad programai bus
rašo:
“
Man
yra
linksrfia
kad
Vakaro programas susidėjo Dargis tokiomis nesąmonėmis vimas bus valstijos kontrolėje.
J. Ramoška iš Akron, Ohio, teisybės. Išrinkta komisija, ku
j dainų, muzikos ir kalbų. Dail užsiima, šitaip esant, p. Mi Bus įsteigta valdiškos krautu aš galiu prisiųsti jums vardus atnaujino savo prenumeratą ir ri ištirs kiek galima daugiau i duodami dažniau.
tokių gerų Baltimoriečių kaip
Taigi, savo klausytojams pa
iausia darbo pradėjo turbut J. liaus kalba buvo kaip ir pajuo vės, iš kurių norintieji galės
atsiuntė 2 naujus skaitytojus. patirti priežastis, ir raportuos
matote:
daktarai,
dentistai
ir
gerbti,
radio programo vedėjas
Senulis, šv. Jurgio parapijos kimas ir pritarimas Dargio ne pirkti ir neštis namon.
P. Rajauskienė iš Pittsburgh, didesniam šėrininkų buriui, ku
kitokie. Aš manau kad jiems
Gruodžio
2 d. pateikė ekstra
argoninkas, suruošdamas cho- sąmonėms. Juk Milius su Dar
Pa., prisiuntė 3 naujus skaity rį komisija šauks atitinkamu
Valstija skirs tris komisijo- ‘Dirva’ patiks”.
programą
tuo pat laiku, pagei
ą ir solistus.
tojus.
giu ir Bakanu eina’ ranka ran nierius, mokės algos po $10,000
laiku.
B. F. Simons-Simokaitis, iš
daudamas
kad klausytojai ir
P. Lukoševičienė iš Youngs
Kalbėtojais buvo Dr. J. Bal- kon ir todėl prieš publiką atsi į metus kožnam, ir jie kontro Chicagos, “Liaudies Tribūnos”
Susirinkime paaiškėjo kad X.
biznieriai
daugiau
paremtų, kad
town, O., atvažiuodama į “Dir Strumskis ir Tysliava, kuris ne
rušaitienė, J. Milius, miesto stojus nereikėtų perstatinėti liuos visą degtinės biznį.
redaktorius, atvykdamas į Cleir
kitais
šeštadieniais
butų ga
aayoro atstovas Amerikonas ir dalykus iš kitos pusės.
Viešbučiai ir valgyklos galės velandą atvežė penkis naujus vos” koncertą Lapk. 30 d. atve žino Amerikos Lietuvių reika
lima
programas
perduoti.
žė 3 naujus skaitytojus.
iats lakūnas Janušauskas. Iš
pardavinėti gėrimus tik vietoje skaitytojus.
lų, prisitaikęs prie savo duon
PITTSBURGHO garsiakalbiai
Atminkit radio stotį WHOM
:albėtojų įstabiausią kalbą padavių reikalavimų, nedovanoti
išsigerti, neštis namon negalės
Jurgis Urbonas iš Pittsburgh,
KAS DAUGIAU?
trečiadienio vakarais nuo 7 vai.
neatsidžiaugia Teisėjo Piekarakė J. Milius, padarydamas
išduoti.
Pa., išrašė dvi naujas prenu
Gerbiamieji! Dabar yra pats nai sukiršino vietos tautininkus ir pasakykit kitiems Lietuviams
Skio pavarde ir dabar dar tebe
irilyginimą kad reikia laikytis
Restaurantai kurie gaus lei meratas į Lietuvai
puikiausias laikas išrašyti “Dir ir ims laiko iki jų klaidas pa apie tai.
rašo kad Lietuvių Balsuotojų
'ienybėje ir išvien dirbti, bet
dimus. degtinei pardavinėti tu
J.
žemantauskas
iš
Waterbu

vą”, (1) dėlto kad iki galo šių vyks atitaisyti.
Lyga rėmė Piekarskį, kuris lai
MIRĖ. Pereitą savaitę mirė
anušausko misiją ne visi režinoma, nors dabar “Vieny
rės būti diktoki ir turėti vietos ry, Conn., prisiuntė 5 naujus metų atiduodama už $1 metams
mėjo rinkimus, ir prikiša kad
plačiai
žinoma Brooklyno vei
nia ir nepritaria.
susėdimui del 50 žmonių. Tai skaitytojus.
bė
”
neva
jų
rankose,
bet
fak

ir (2) dėlto kad ateina Kalėdos
Piekarskis nemini Lietuvių.
kėja
Ona
Paulonienė, Dr. PauNekalbėsiu apie tai kas kal
gi mažiukės valgyklos turės va
tiškai
jau
teismo
paskirto
reChas. B. Kuchauskas iš Bal ir Nauji Metai: padarykite sa
Paprastas žmogelis daugiau
lonio žmona, nuo smegenų ope
as kitose kolonijose kad negalyti šmugelį jeigu norės kiek timore, Md., prisiuntė 2 naujus vo giminėms ir draugams dova ceiverio priežiūroje.
supras kodėl, bet tie kurie save
ima susitarti dirbti bendrais
šėrininkai nutarė žut-but bet racijos. Velionė kilus iš Bal
iš degtinės pelnyti, bet bus bau skaitytojus.
ną išrašydami “Dirvą”!
tituluoja “redaktoriais” ir “ad
■ėikalais, tik paminėsiu apie šį
savo laikraštį įsteigti, ar bent timorės, p. čėsnų duktė. Pali
džiamos jeigu bus sugauta. •
ministratoriais” nesupranta.
niestą. štai kame dalykas: ar
tuo tarpu tenkintis “Dirvos” ko nubudusį vyrą ir dvi jaunašitoks degtinės pardavimo re ji sukrito lauke, nors šūviai ne
YOUNGSTOWN, O. talka.
Pittsburgho Lietuvių balsuo
metes dukreles. Giminėms ir
vedus ‘Naujienose’ Pittsburgho
guliavimas yra paremtas politi pataikė. Taip ji išliko gyva, o
tojų lyga prisidėjo prie Slavų
draugams
reiškiame giliausią
;rnių skyrių išėjo nors vienas
Visų šėrininkų buvo didelis
ka ir mažiems biznieriams ga jis manydamas kad papildė žuJAUNUOMENĖ, šv. Varde
8 tautų. Dabar ta lyga vadi
užuojautą.
nimeris kad nebūtų tam tikri
lintiems užsimokėti už leidimą dystę pats paleido sau šūvį į jaunuolių bažnytinė draugijėle pasipiktinimas kad tautininkų
nasi bendrai Slavic and Allied
Kiti mirė Brooklyne: Myko
uetos Lietuviai niekinami ir
vistiek nebus duodama proga galvą ir nusišovė.
1 ir Moterų Ražančiaus draugija buvusio laikraščio ir seniausio
Civic Leagues of Allegheny Co.
las
Sodaitis, 43 m., Juozas Vai
musų
kultūrinio
židinio
dabar

šjuokiami? Nekalbu apie bol
degtine verstis.
turėjo “card party”, o vaikinai
Todėl minavojant Lietuvių var
čiūnas,
43 m., Elzbieta Petru
RADO
DVIEJŲ
MERGINŲ
tinis
redaktorius
Tysliava
ne

ševikus ar katalikus tik apie
Valdiškose degtinės krautu
šokį Lietuvių parapijos salėje.
dą turėtų būti minavbjama ir
;uos kurie dirbo ir tebedirba
vėse, kurių manoma įsteigti 300 LAVONUS. Downingtown, Pa. Kaip girdėti, abu pavyko gerai. gražiai koliojasi laikraštyje ir lis, 66 m. Laidotuves aprūpi
kitos paskiros 8 tautos. Betgi
rietuvių tautai naudingus dar
visoje valstijoje, daug žmonių — Laukuose netoli čia užtikta Kadangi iš tokių parengimų net Lietuvos vėliavą vadina no na graborius Garšva.
reiktų paklausti ką laimėjo ta
New Yorke mirė Wm. Budius. Paimkime “N.” hr. 277,
gaus. darbus, taipgi centralinė- kapas kuriame rasta lavonai kultūrinės naudos nėra jokios; sine! (Nuo Redakcijos: Nieko
partija ir tie žmonės kuriuos
ias ten neprirašyta apie “Pittsje rąštįnėje Harrisburge buę dviejų merginų, kurios, kaip po patarčiau jaunuoliams sutverti sau gaivalai susispietė “Vieny weit, 24 m., Mary Jasinskas, 21
rėmė tie musų “išmintingi” so
lurgho Minkytuvą”. O kas tas
paimta dir ar trys šimtai tar licija spėja, buvo nužudytos teatralę kuopą, ir aš pilnai ti bėje” ir galim suprasti kokią m., Jonas Tratulis, 38 m.
cialistai.
‘minkytuvas” ? Juk visi žino
nautojų. Viąos vietos bus. poli kriminalistų gaujos narių kad kiu kad turint keletą vaikinų “demokratiją” 'jie siekia įvyk
VAKARIENĖ. Gruodžio ,2 td.
tad tuomi niekinama P.’ Piva- i MIRŠTA. Pittsburghe pra tiškos ir jas ęąųs tik politikie-. nieko neišpasakytų.’ Jos dingo ir mergaičių su talentu butų dyti !)
Povilansko ir Tūbos salėje. įvy
’po to kai jiį‘draugai, John Zu- atsiekta didesni dalykai ir di
■bnas, kuris musų tarpe yra dėjo ‘smarkiai siausti giltinė.
Trumpai sakant, tautininkai ko tautininkų priešadyeptinč
koršky ir Ed Wallace buvo su desnė butų nąuda visiems, ,
lavyzdingas ir nenuilstantis Lapk. 15-d. pakirtd J. Dyrą,'46
aįškiai pamatė kad “Vienybę” vakarienė.. ,
i rl . ■ ,
;
larbuotojas.
m. amžiaus, kuris nesirgo nei
ir tautininkus tie musų tautos į Lapk. 30 d. Bropkly;no JąųIšSIGELĄėJŲ NUDUODA šaudyti ir išmesti laukuose. Žu
DARBAI IR PAŠALPA. Dar ardytojai, svetimų .partijų prinors štisaudytas, ‘išliko
Kuomi P. Da!rgis ir1 kiti per dienos ir buvo gana Maukusi vy MA NEGYVĄ. Mę^eąporįe t kovskis,
nų Vyrų. Draugija surengė .ba-, ,
i > J : ■ ■■ j 1 > < ' ,
i’;:.' f
bai čia žymiai stihlažėjo, o pa simetėliai, jau bando visai pa
.
keliai gali susilyginti su Pivas ras, nes svėrė 270. švarų. Pa dtsi’lankęs 5pas savo, įirnoi^ą, su agyvas.
lių savo klubč) salėje.
'
y i n 1
. c.;.b • ■■ ? ■
;
šalpos reikalaujančių skaitlius naikinti, todėl griebėsi darbo.
•onu? Jis savo aukomis labda liko nuliudime žmoną,; sūnų, ir •kuria inesiitikų .ii^buyo, pasime : I \
, ■> I
- i
pasidaugino. Miesto ‘ valdžia su- Linkėtina “Vienybes’* šėfinin- 1 DAILININKŲ VAKARAS. >
ringiems tikslams yra žinomas dukterį.
tęs, James RicharęŲJjS ‘nu_ąm;
New Yorkd ’ Lietuvių Dailinin
sirtipiho
' didėjančiu skaitlium kamš tautininkams greitai vei
risoj Amerikoj ir Lietuvoj. NėLapk.. 26 d. po nepasęl$mjB-r žįiaus, norėjo ja nušauti.. . Pa I... SCRANTON, pa
kų
Ratelis turėjo sųręngęs gra
žmonių
reikalaujančių
pagalbos.
:a Pittsburghe žymesnės drąm gos operacijos ant ausies mji|ė. tyrus dalyką moteris, 19 m. am
LIETUVIŠKI RADIO PRO Su pagalba federales valdžios kti.
žų
vakarą.
Dalyvavo apie .400
Iš kitos pusės, Strumskio
rijos parengimo kad jis neda Bernotaičių vienatinis , ąunus, žiaus, ‘leidosi bėgti laukan. Vy GRAMAI. JAu kelinta savaitė
rinktinių
svečių.;
Vakąras bu
tapo
užvesta
visokių
miesto
dar

grupelė sudarius jau naują val
lyvautų ir nepaliktų dolarį-kitą. 21 m. amžiaus. Poni Bęrnotai- ras paleido į ją tris šuvius ir kaip Scrantono ,ir apielinkės
bų, kuriuose paimta darbinin dybą ir iššlavę šėrininkus, vei vo tuo įdomus kad buvo, Fancy
Lietuvių kolonijos klausosi Lie kai reikalaujanti pagalbos iš
Dress balius. Įvairiai apsiren
tuviškų radio ‘Trpgramų, kurie šelpimo punkto. Darbas dau kia sauvališkai. Pirmininku pa gusių- susirinko apie 20. Jiems
skirtas
Schegkus,
pirmu
vice

duodami iš stoties WGBI Scran- geliui bus geresnė nauda negu
pirmininku Strumskis, paskui’ suteikta dovanos. Teisėjai bu
tone. Programus vadovauja J. gavimas pašalpos iš miesto.
visa eilė vice-pirmininkų, ku vo Ona Valaitienė, ponią ir po
Tarnas, buvęs Brooklynietis.
nas Kulbokai.
Pirma dovana
TAUTININKAI JUDA. Kaip rių tarpe Bajoras, Bukšnaitis ir teko gabiai piešėjai, kurios ne
Muzikalę dalį išpildo vietiniai
©
girdėti, vietiniai veikėjai vėl ža Povilanskas. Reikalų vedėjas teko patirti pavardės; antra—
įvairus talentai.
Trečiokas, o sekretorius Stri
Programai buna ketvirtadie da ką nors parengti po Naujų
©
M. Strumskienei; trečia—Bukšmaitis.
Metų.
Linksma
žinoti
ir
pasi

nio vakarais nuo 9 iki 9 :30 vai.
naičiui Jr.
Dabar
vieni
veikia
savo
ke

Kadangi laikai yra sunkus ir girti kad per “Dirvos” pagalbą
Buvo pritaikyta gražus pro
liu,
kiti
savo.
©
sunku radio programus išlaiky mes Youngstownieciai išnaujo
gramas. Vakaras buvo tikrai
KATALIKAI BRUZDA. Su įdomus.
ti, tat palengvinimui kaštų, 2 d. pradedame atgyti, ir čia ne bur
tai
l^aip
atsitiko
su
“
Vienybe
”
.
smukus
“Vienybei” subruzdo
Gruodžio buvo surengta šokių,
N. P. KLUBO VAKARAS.
vakaras St. Mary’s salėje, N. Vėliau sužinosime ką musų vei visi. “Naujoji Gadynė” gaudo
Toj
pat salėj (Knapp Mansion)
“Vienybės” skaitytojus ir biz
Scrantone.
Radio Mylėtojas. kėjai planuoja padaryti.
buvo
taip vadinamo N. P. Klu
LAIKRAŠČIAI. Pas mus at nį. Su ja artimam kontakte bo (Garšvos tarnautojų) suren
eina visokių pakraipų laikraš Tysliava. Katalikai irgi jau tu gtas balius. Jame dalyvavo aPITTSTON, PA.
čių, bet labai mažas skaitlius. ri spaustuvę ir neužilgo išleis pie 700 žmonių. Grojo Venslaikraštį “Amerika”.
Pittstonas tai visų angliaka- Turime tik vieną tikrą tautini
kaus ir p-lės Tamkiutės veda
syklų bedarbių centras. Lapk. laikraštį, kuris tiek daug rūpi
STRUMSKIS NENORI VIE mas orkestras. Reikia pagirti
6 d. angliakasiai išėjo į strei nasi tautos gerove. Tai yra vi NINGUMO. Tautininkai “Vie- už gražių Lietuviškų šokių įve
žinomas musų kaimyniš nybiečiai” vėliausiu laiku kodėl dimą.
Prašome skaitytojų Įsitėmyti kad prenumeratos turi būti visos metinės ir © ką ir uždarė visas kasyklas vi siems
kas
laikraštis
“Dirva”. Butų tai tapo Strumskio labai nieki
same Wyomingo klonyje. Tai
naujos,
nes
šis
vajus
yra
gavimui
naujų
skaitytojų.
Prisilaikykite
šito
@
“DIRVA” per radio.
New
gerai
kad
vietiniai
veikėjai ją nami. Jei kuris pareiškia noro
©
gi darbininkų reikalai dar labiau
Yorke
per
radio
WHOM
trečia

daugiau
platintų
ir
pasinaudo

patvarkymo
ir
išvengsite
bereikalingo
susirašinėjimo
ir
gaišinimo
laiko.
@
pablogėjo.
vieningai
veikti
.Strumskis
at

©
Bedarbei tęsiantis, ir Lietu tų dabar nupiginta kaina — už kerta: “Arba su mumis, arba dienio vakarais Jonas Valaitis
©
.
© vių tautos reikalai laikas nuo vieną dolarį per visus mėtus prieš mus!” Taip jis pasakė labai gražiai skelbia Clevelando
©
Taipgi iki galo metų pigiau gaus “Dirvą” išrašantis© laiko žengia į užmirštį. Prieš geriausio skaitymo! Prisimin buvusiam “Vienybės” redakto tautinį savaitraštį “Dirvą”. Rei
mums visiems užsirašyti
ji į Lietuvą arba į kitas šalis — tik už $2.00 metams.
® dvidešimts metų Pittstone gy kime kad “Dirvos” redaktorius riui J. Valaičiui, kuris aną die “kėtų
Dirvą
”, kaip pigiausią ir ge
mums
pasitarnavo
ir
neatsisa

ną pas Ambraziejų gana smar
vavo aštuoniolika Lietuviškų
riausią
Lietuvių laikraštį Ame
ko
ateityje
pagelbėti
mums.
Ge

©
Kanadon irgi nupiginama iki $2.00 metams.
organizacijų, bet šiandien jos
kiai užėmė Strumskį kad jis ar
“Dirvos” Rep.
visos jau išnykusios. Vienati resnio patarnavimo niekur ne do tautininkų frontą. Tą gir rikoje.
g)
Laiškus su pinigais siųskit šiuo antrašu:
nis šiandien pasižymi tai Lie gausime ir užtai privalome pa dėjo keletas Brooklyno veikėjų.
Saulės Brolis. Visi pasipiktino. Iš Strumskio
tuvių Piliečių Pagelbinis Klu remti “Dirvą”.
IŠ NEW JERSEY
bas, bet klube yra keletas savo
to niekas netikėjo.
NEWARK, — Gruodžio 3 d.
rūšies politikierių, kurie gei
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS Lietuvių salėje įvyko visų N. J.
dauja klubo reikalus nusukti į
IR DARIAUS-GIRĖNO LAIDO valstijos Lietuvių draugijų įga
PARAGINIMAS
dešinę pusę.
TUVĖS.
Gruodžio 14 ir 15 dd. liotų atstovų susirinkimas ap
Šiose dienose buvo iš
šymet šis klubas pažengė vie
g.
Pasirūpinkit kad jūsų draugai ir giminės neliktų be “Dirvos”. Jiems
Brooklyno
Tautininkų Klubas tarimui Dariaus-Girėno pager
siųsta “Dirvos” skaity
ną žingsnį pirmyn pastatyda
g)
visiems galite išrašyti “Dirvų” ir jums kaštuos tik pusė pinigų. Kaina
rengia vakarą Lietuvių Piliečių bimo reikalo.
mas gerą tautietį, Leoną šepotojams paraginimai už Klube, 80 Union avė., BrooklyS)
metams: Amerikoje $1.00. Kanadon arba Lietuvon — tik $2.00.
raitį, į miesto tarybą (council
simokėti prenumerata.
Vincui Adomaičiui mirus, jo
|
“DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO LIUOSLAIKIO
J man). šeporaitis laimėjo prieš Kurie nepadarys to, šis ne, kur SLA. Iždo globėjas Ja žmona Elzbieta pradėjo grabonuškevičius Jr. rodys savo nau
DRAUGAS — SKAITYKIT IR PLATINKIT JĄ!
@ savo oponentą Airį 1,600 balsų numeris bus jiems pas jai iš Lietuvos parvežtus pavei riauti ir pasitarnaus Newarko
dauguma.
kutinis.
Admin. kslus. Rodymas prasidės 7 vai. Lietuviams laidotuvių reikale.
^liimiiiiiiiiiiiiiimimiiimimiiiiimiiinmiiiimmmmiiiifiiiiiimimiBiniiiiimiiIiEmiiimimimiimaiiiimiiimiiiiiiiiiinX
Apie Pittstono Lietuvių gy
Jos antrašas: 195 Adams st.
vakare.
Pasistengkit atsilan
venimą ir darbus teks pakalbė
BAYONNE. — Šios kolonijos
kyti.
ti kitu kartu.
K.
Lietuviai ypatingai susirūpinę
Klauskite Katalogo, iš Kurio
GAGAS BIZNYJE. Lietuvis, kad tautininkai Brooklyne išlei
Nuo Red.:
Korespondento
Pasirinksite Visokių
K. prašome prisiųsti “Dirvos” JONAS KERDIEJUS tautininkų Klubo narys, p. Ga stų' savo laikraštį, nepriklauso
gas šiomis dienomis įsteigė rū mą nuo jokių partijų.
652 Broadway
g)
© redakcijai savo antrašą, res
pas muš jis dingo.
“Dirvos” Rcp.
S. BOSTON, MASS., U.S.A. j bų siuvyklą 74 Union avė.

PITTSBURGH

PRISIUNTĖ 18 NAUJŲ SKAI-i
TYTOJŲ
“Dirvos” vajui prasidėjus, iš
įvairių kolonijų ir vietiniai už
sirašo “Dirvą” desėtkais, bet
del stokos laikraštyje vietos pa
vienių išsirašančių negalime pa
garsinti. Todėl garsinsime tik
tuos kurie prisius du ar dau
giau naujus skaitytojus.
Kad tokių yra štai faktai:

.
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TIK IKI GALO 1933 M

®

Tiems Kurie Išsirašys Dabar
“DIRVA” VISAM
METUI TIK $1

|

į

"DIRVA”

"paskutinis

©

©

g
B

GAUKIT‘DIRVAI’VIENĄ J
NAUJA SKAITYTOJĄ!
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NAUJI KALENDORIAI

Gruodžio 8, 1933

DIRVA

3
—M—n— IM

į

£niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi:n;;iniiiiiiiiiimiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiijiiiimiiiiHii!ii!immimiiiim
i

Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —

LIAUDIES TRIBŪNA

Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
S

Įvairios Žinios

VISOKIOS CHICAGOS
ŽINIOS
Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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riuos Grigaitis už nosies nusi
5. James naudai rengiamose
AUTOMOBILIŲ SAVIN
TIKRAI SOCIALISTIŠKAS
M U S V
veda.
Gaila ištikro žiūrėti į
aviacijos dienose dalyvauja sve
MELAS
KŲ ŽINIAI. Illinois valstij
tuos kurie dar iki šiolei nepa
timtaučiai lakūnai ai- šokėjai su
Chicagos socialistų gazieta sulyg naujo patvarkymo v
žino musų cicilikų.
parašiutu, kuriems gerai užmo
neturi gėdos meluoti ir nemo automobilių savininkai kui
CHICAGOS LIETUVIŠKI so
▼
▼
▼
ka.
ka savo melo galo užriesti.
norės gauti 1934 metų auton
cialistai
veda didžiausią propa
BROOKLYNO
‘
Vienybės
’
re

Chicago. — Daug kas klau Apie tai rašo The Air Line Pi
Ant
pirmo
puslapio
pagarsi

biliams leidimus (license)
Jis gal ir yra neblogas lakū
sia musų klubo kodėl klubas lot, 1932 m. Birž. 15 d., No. 5. nas lekioti virš žemės, bet ne gandą apie “antrą skridimą”. daktorius p. Tysliava irgi pra na: “šiandien gi įvyko didžioji rėš prirodyti valstijos seime
neremia ir negarsina lakūno
3. James turi du lėktuvus, kiekvienas gali lėkti per Atlan- Tas antras skridimas tiek rei dėjo dangstytis “tautiškumu” aviacijos diena, į kurią atsilan riui kad yra tikri to autome
James-Janušausko, kuriam ren tą skelbia p. Kartanas, inkor tiką. Be to, Amerikos valdžia kalingas Amerikos Lietuviams taip kaip Trockis “patriotišku kė didelė minia žmonių.”
lio savininkai. Taipgi turės
mu”. Amerikoje turėjom lai
gia skridimą į Lietuvą. Lietu poruotos sąjungos pirmininkas. šymet labai suvaržė skridimą kaip pernykštis sniegas.
Čia jie kalba apie socialistų žymėti kiek yra ant to auto:
Kad Amerikos Lietuvių gy kus kad komunistai užvadinda- rengtą aviacijos dieną Clevelan- bilio skolos.
vių Aero Klubas (LAKA) savo Bet James nenori tų lėktuvų per vandenynus ir kažin kaip
venime
daug ko reikalinga ir vo savo draugijas visokių šven
susirinkime Lapkričio 13 d. nu parduoti ir nors biskį prisidėti bus su leidimu.
Kada automobilio savinink
de Lapkričio 30 d.
tas
visiems
žinoma, bet tuomi tųjų vardais. Tačiau žmonės
tarė pranešti spaudai šį dalyką. prie naujo lėktuvo pirkimo.
Tą dieną Clevelande buvo net įrodys kad jis yra tikras saDel to Liet. Aero Klubas Am. nesirūpina. ,
greitai pamatė tą jų “gudry keletas Chicagiečių ir nekurie ninkas, jam bus išduota cer
Lietuvių Aero Klube yra sep
4. Nesimato kad lakūnas Ja neremia p. James, kurį dabar
Na tiems kurie turi daugiau bę”.
tyni Lietuviai lakūnai ir 28 no mes yra Lietuvis idealistas ar taip smarkiai išnaudoja vienos
buvo nuvykę tos “aviacijos” ir fikatas, kuris kaštuos 50 ce
pinigų negu proto gal antras
Dabar
Tysliava
nori
sulošti
rintieji mokytis skraidyti ir po ba patriotas, kuriam rūpėtų partijos lyderiai.
Tokis dokumentas tui “minios” pažiūrėti. Nuvykę 4 tų.
Liet. Aero
panašią rolę kaip Lietuviški ko vai. po pietų matė kad tuo lai būti padarytas po prisieka.
puliarinti aviaciją tarp Lietu 'Lietuvių tauta pagarsinti, ir Klubas, kuris atstovauja Ame skridimas ir reikalingas.
■v
V
V
munistai. Nejaugi kaimo ka ku buvo susirinkę apie 85 žmo
vių. Klubas yra suorganizuo prieš kitus užsigynė jog jis ne rikos Lietuvių lakūnus, rimtai
Tie kurie turėjo leidimus 1
KALBANT apie “antrą skri
tinas su prikabintais vištos nės, ir tą patį patvirtino vieti metais lengviau gaus certif.
tas ne del biznio ar pelno. Sa sąs Lietuvis, o nori lygintis su žiuri Į antrą skridimą Lietu
dimą” reikia pasakyti kad to
sparnais bus panašus į gaidį? niai kurie ten apsilankė.
vo veikimo pradžioje mes pir musų didvyriu Kapt. Darium. von. Bet pirmiausia nori pa
tus, bet tie kurie pirks auto
visko vienas tikslas yra tik pa
NF
▼
▼
miausia nutarėm pagelbėti Lie James nėra žinomas Amerikos dėt pastatyt Chicagoje pamin
bilius
1934 metais turės til
Tas
parodo
kad
Grigaičio
ir
kenkti Dariaus-Girėno paminklo
tuvių didvyrius Kapt. Darių ir Lietuviams, net nepriklausė prie klą viso pasaulio pripažintiems
prirodyti
kad jam automob
SUSIVIENIJIMAS dabar at Vaivados pastangos net per
fondui.
Galų gale ar nebus
Girėną, kurie pirmi iš Lietuvių Lietuviškų draugijų arba orga didvyriams Dariui ir Girėnui, o
priklauso.
tris
savaites
pravaryti
savo
rodo
kaip
rudenį
pūdymas,
nie

taip kad “antras skridimas”
perlėkė Atlantiko vandenyną ir nizacijų. Turėdamas turtą (du po to jau rengs skridimus Lie
Tuo nauju įstatymu manor
bus atidėtas? Ir tam atidėji kam nesvarbus; veikėjai ir vei kermošių nedavė tų rezultatų
žuvo prie pat Lietuvos. Musų aeroplanus) gali prisidėti prie tuvon.
sumažinti automobilių vagys e
kurių
jie
tikėjosi
ir
manė
su

kėjos
pamojo
ranka;
narių
mui gali būti daug pasiteisini
klubo nariai daugiausia padėjo transatlantiko lėktuvo pirkimo,
skaičius diena iš dienos be abe trauks minias. Mums nėra rei ir atpiginti apdraudą ant aute
Liet. Aero Klubas Ameriko mų.
Dariaus-Girėno paminklo staty kaip Darius su Girėnu padarė, je irgi prisideda prie Lietuvių
kalo ginčytis, tegul patys Cle mobilių. Galima tikėti kad r
jo
mažėja.
Chicagos Lietuviški cicilikai
mo komitetui surengti Aviaci už savo pinigus ir net pasisko visuomenės, lakūnų giminių ir
Palauksim,
pamatysim
—
ir
veland© Lietuviai padaro savo užilgo Illinois valstijoje ’
yra daug ko steigę, bet iš to
jos Dieną Spalią 8 d., paminklo linę pirko “Bellanca”. Be to spaudos protesto prieš Dariaus
dar
kaip
pamatysim.
Mat,
į
išvadą kokias informacijas so priverstina turėti apdrauda n
visko yra tik “atidėti” atsimi
fondo naudai. Be to klubo na James net mėnesinę algą gau ir Girėno vardų išnaudojimą p.
automobilio, kaip jau dabai- rv
mūsiškių
pelnagaudų
rankas
cialistų spauda duoda,
nimai ir labai liūdni, be atskai
riai lakūnai ir parašiutininkai na iš savo busterių (ALTASS), James ir kitų naudai. Darius
tų. Tie kurie žino apie Chica patekęs Susivienijimas gavo di nepadarysi klaidos. Tačiau jei lose valstijose yra, kur neturi u
nemokamai dalyvavo programe. kurie dar ir kitas išlaidas atly ir Girėnas savo testamentą pa
gos cicilikų kurinius, nesiduo delį “kraujo spaudimą” ir kas gu nori protauti tai turi savo tis apdraudos negali gauti le;
O kai del antro rengiamo skri gina. Jei tos algos negautų tai liko ne kuriai redakcijai ar par
po to seka visiems paaiškės.
išvadą padaryti ir pažinti so- dimo automobiliu važinėti.
da daugiau jiems mulkinti.
dimo per vandenyną, mes ma gal ir nežadėtų skristi Lietu tijai bet visai Lietuvių tautai.
Tie
kurie
balsavo
už
socialiscialistiškus skymavimus.
▼
▼
V
nom kad lakūnas James nėra von, kuriai jis nieko nepagelbė O šiuos lakūnus mylinti tauta
tišką
Pild.
Tarybą
greičiausia
Chicagos Lietuviškų išgamų
SOCIALISTŲ “ N a u jienos”
NEDUOS LAIKYTI auto
užtektinai prisirengęs ir nėra jo. Jo busteriąį irgi gauna al turi pirmiausia pastatyti jiems išplūdo Dariaus-Girėno gimines apsižiūrės kad jie padarė tai ko užsimojimas buvo pakenkti tą
bilius gatvėse. Chicagoje y
vertas Amerikos Lietuvių vi gą ir komisus. Tokie dalykai paminklus ir neleisti kokiai par turbut už tai kad jie savo cen pervėlu bus gailėtis.
pat dieną rengiamam “Dirvos” paprotis kaip ir nekurtuose 1
suomenės ir musų klubo para neparodo patriotizmą ar idea tijai daryti nešvarų biznį iš Da tais daugiausia prisidėjo nupir
•V
▼
V
koncertui, bet jie patys gavo tuose miestuose, palikti aut
mos del to kad James:
GRIGAITIS pranašavo kad per kelnes taip skaudžiai kad mobilį gatvėje per naktį. D
lizmą. Musų klubas irgi tai pa riaus ir Girėno didvyriško žy kimui Dariaus-Girėno lėktuvo.
1. Vienas musų klubo narys, juto. Kai suorganizavom LA gio.
Tokie žmonės kaip “Naujienų” Rusijos bolševizmas grius. Bet atsimins kitą sykį nelysti.
bar einama prie to kad užd
lakūnas, gavo laišką iš Pan- KA, atėjo James ir susirinkime Amerikos Lietuvių Aero Klubas redaktorius gėdos neturi ir to jis ne tik kad negriuvo bet žy
Lakūnas. sti tokį praktikavimą. Ms ,
American Airways Co., kuri pasisiūlė duoti skraidymo lek
Antanas Kiela, Pirm. dėl nieko kito jš jų negalima ti miai pakilo. Taipgi pranašavo
nakties laiku tamsioj gatvėj p' apie tai praneša
kad Italijos fašizmas griusiąs,
kėtis.
cijas už didelę kainą. Kada pa
SUGRYŽO Iš CLEVELAN- sitaiko daug nelaimių kuom t
2. Kad James-Janušauskas
Dėka to kad musų išeivija bet ir tas sustiprėjo. Dabar
matė kad musų klubas neturi
AERO KLUBO Vakaras, ku
DO. Gruodžio 2 d. gryžo Chi- kiti važiuojanti nepastebi g •
kaipo streiko laužytojas (strike pinigų ir negali jam mokėti taip ris įvyko Gruodžio 2 d. Marza- didumoje yra bemoksliai todėl pranašauja “antrą skridimą”.
cagon iš Cleveland© B. F. Si- vėje stovinčio automobil’o >
breaker) yra išmestas iš Ame brangiai, jis net kluban nestojo no salėje, gerai pavyko, daly tokiems Grigaičiams yra leng Kažin kaip su tuo atsitiks, gal
mons-Simokaitis, “L. T.” red., šviesas palikti per naktį be t
rican Pilot Union. Tokio žmo ir dar pasityčiojo iš klubo tiks vavo daug jaunimo.
Muzika va juos už nosies vedžioti. Bet irgi visai priešingai.
lakūnas A. Kiela, Aero Klubo negalimas dalykas, elemc: i
gaus Amerikos lakūnai neger lo. Lietuviai patriotai šitaip buvo gera ir visi šokikai links ką išmetinėti bemoksliams kad
Viską ką cicilikų papa rašo
pirmininkas, p-lė J. Pajodytė greitai išdegtų.
bia ir negali tokiam pasitikėti. nepadarytų.
mai praleido laiką.
Rep. 1 atsiranda ir mokytų vyrų ku reikia suprastai atbulai.
ir studentas Jonas Balanda, ku
rie buvo nuvykę į Clevelandą ir
GYVULIŲ PARODA. r
dalyvavo “Dirvos” koncerte ir gos Sstockyarduose (gy
i
pokilyje Lapkr. 30 d.
skerdyklose) Gruodžio 2d
Į Clevelandą išvažiavo Lapk. sidėjo metinė gyvuliu pa29 d., o Clevelandą apleido 1 v. Suvežta geriausios rūšies
nakties, Gruodžio 2 d., Chicagą vuliai iš visos Amerikos,
gi pasiekė apie 9 vai. ryto. Ke rodą tęsis apie porą sav
lionė tolima, į vieną pusę yra laiko.
apie 400 mailių.

AM. LIET. AERO KLUBO
PAREIŠKIMAS

PASTABOS

PUIKAUS TURKIŠKO TABAKO

SLA. 322 KUOPOS šokiai,
surengti Lapkričio 29 d., Da
riaus-Girėno paminklo naudai,
Casino Moderne salėje, gerai
pavyko. Publikos dalyvavo ga
na skaitlingai ir nors išlaidų
buvo daug, bet liko ir pelno.

'ra
Ant tam tikrų kalnų Artimuose Rytuose yra
apribotas žemės ruožtas — turkiškai vadi
namas “Yacca”. Ten auginamas tabakas
kainuoja net iki $1.00 svarui. Jis yra
rūpestingai išnagrinėjamas, lapas po lapo.
Dažnai žmogui ima ištisą dienų,kad išrankio
jus du svaru to puikaus tabako. Lucky
Strike yra pasaulio didžiausis puikaus
turkiško tabako naudotojas. Kadangi tie
gležni, delikatni turkiški lapai yra tinkamai sumaišomi su parinktiniu tabaku iš
kad padaryti
mūsų pačių Pietų krašto
jūsų Lucky Strike cigaretą pilnai prikimštą
— apvalų ir kietą — laisvą nuo liuosų galų.
Štai kodėl Luckies turi geresni, švelnesnį

skonį.

MIRĖ. Lietuvis Kazys Sa
dauskas pereitą savaitę buvo
rastas sužeistas prie 31-mos ir
So. Western Ave., vėliau nu
vežtas ligoninėn pasimirė ne
atgavęs sąmonės. Jis buvo taip
sunkiai sužeistas kad negalėjo
nieko policijai papasakoti apie
savo nelaimę.
K. Sadauskas buvo 30 metų
amžiaus, gyveno 6930 So. Map
lewood avė. Mirė Lapk. 29 d.,
palaidotas Gruodžio 4 d. Rep.
PAKLIUVO Už DVIGUBĄ ŽENATVĘ. Chicagoje atsidūrė
teisme tūla Rita, 19 m. amžiaus,
kuri turi dvi pavardes po vyrų:
Bishop ir Millard. Ji per savo
netvarkų gyvenimą ištekėjo už
vieno vyro ir paskiau už antro,
neatsiskirdama su pirmuoju. Su
vienu gyveno dienos metu, su
kitu naktį. Dabar jos vyrai tą
susekė ir padavė teismui.

AMERIKOS LIET.
KLUBO įvyko susirinkimas,
iame buvo gana skaitlir
Prie Klubo prisirašė Tnž T
Taitis, kuris buvo Daru
rėno mekanikas, ir stud
Tonas J. Balanda.
•r>munumuMun
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R. A. V AS ALI. F
100 North La Salle Str
Room 221 ’
Telefonas: RAND©’ F"
Valandos: nuo 9 ryto iki
3241 South H»’'t?d Si,
Telefonas VICTOR' OF
Valandos nuo 7 ;t
>LIS — Antrad., Ketvirta.!
šeštad
M1F P r ■.!
r.miktnd
ik

Aš Pasakysiu Veil
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gysla'
skaudamas vietas su Emerald O
apriškit kojas. Naudokit banda . <
colių pločio ir gana ilgą kad
•
apsivyniotų, vyniokit nuo apač
i
viršų iki kelio, kaip kraujas
gyslose.
Nebus daugiau trm
gyslų. Nebus skaudamų atvirų i
zdų.
Nebus' trukdančio skaust.
Tik pasekit nurodymus ir tikrai
gelbės.
Jūsų vaistininkas ne!m’
tusu pinigu !»!"ri nena<rel>';s-

I E T U V O N
PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai .keliauti bi kuriuo mexų sezonu.

Cooyrlslil. 1933. Tho American Tobacco Company.

I ABI PUSI, NEW YORKAS frdTQ 50
KAUNAS, TREČIA KLASE O I I 0<

Visuomet. puiktausis tabakas

Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

VISUOMET puikiausis apdirbimas

“Ift toasted ”
VISUOMET Luckiespatenkina/

DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland wm

Gruodžio 8, 1933

tai duoda aprašymus Lietu
vos miestų ir miestelių ir tų
aprašymų turime dar dikčiai, tik kaip kada vietos
stoka neleidžia juos talpin
ti.

LIETUVA - BALTIJOS AUKSO BANKAS
Chicagos dienraštis Tri
bune Lapkričio 26 d. įdėjo
šitokio turinio žinią iš Lon
dono:
“Ekonomistai galvas ka
sosi žiūrėdami į gerą sekimąsi trijų mažų negiminingų valstybių kurios gyvena
tikroje gerovėje kuomet vi
sas likusis pasaulis dar tebesikasa skausmingai iš de
presijos.
“Tos trys yra Finlandija,
Lietuva ii’ Pietri Afrika, iš
jų pirmos dvi biednos šalys
net geriausiais laikais. Pa
tikėtinos žinios pasiekian
čios Londoną parodo kad vi
sos tos trys šalys ne tik ge
rai gyvuoja bet būdavo j asi
sau tvirtus pagrindus.
“Finlandijos užrubežinė
prekyba pakilo 50 nuošim
čių nuo pereito meto—kas
tiesiog suklaidina tėmyto
jus, kadangi nei viena Finlandi jos Skandinavų kaimy
nių tokio pasisekimo netu
rėjo.
Auksas Plaukia į Lietuvą
“Atsitikimas su Lietuva
dar ypatingesnis, nes ši ma
ža ūkininkų respublika yra
vienatinė šalis rytinėje Eu
ropoje kur dar veikia reik
šmingas aukso standardas
To pasekmėje Kaunas tam
pa Baltijos valstybių banki
ne sostine ir savo bankinius
pelnus plečia ant visos ša
lies.”
Šitoks pareiškimas apie
Lietuvą yra Išbai džiugi
nantis ir musei valstybę
aukštinantis. Kada kaimy
ninės šalys stena depresijos
prislėgtos, Lietuva eina turtingyn, ir štai jau Lietuvos
litas pabrango dvigumai —
už 1 litą reikia mokėti 20
Amerikoniškų centų.
Šiuos faktus apie Lietuvą
platina visame pasaulyje di
džiausi laikraščiai ir žinios
skleidžiamos iš pasaulinio
centro, Londono.
Tas parodo kad pervers
mas Gruodžio 17, 1926 me
tais, išėjo Lietuvai į sveika
tą, šalis gavo gerus šeimi
ninkus ir gražiai tvarkosi.
Ar yra Lietuvoje biednų?
Taip, ir daugelis šiais lai
kais skursta, kenčia depre
siją. Bet gal but daugybės
jų kaltė guli juose pačiuo
se. Gal taip nušeimininkavo kaip buvus “demokratų”
vyriausybė, kuri piemenims
davė valią ūkininkus dik
tuoti. Jeigu ūkininkus dik
tuoja karčiamos Žydas tai
aišku kad to ūkininko ūkis
bus praskolintas ir kiaurais
stogais.
Ne visus, žinoma, galima
apkaltint ir tame, nes kiti
šiaip turi nepasisekimų ir
todėl šalyje gyvena žmonių
visokių: ir biednų, ir vidu
tiniškai gyvenančių ir ge
rai pasiturinčių.
Šymet Lapkričio 11 dieną
suėjo 15 metų nuo Lietuvos
valdžios susidarymo ir ta
jauna valdžia gauna pasau
lio spaudoje tokius gražius
komplimentus.
Stalinas, sovietų Rusijos
diktatorius, kurį darbinin
kai garbina kaipo didžiausį
apaštalą, visą savo gyveni
mą nėra dirbęs jokio ran
kų darbo,- sako Ripley.

lininkus.
Lietuvoje įvesta išrašy
Rašytojų savo Pietų Ame mas laikraščių per laiškų
*— --------------------- — —---------rikos Lietuviai dar neišauk- išnešiotojus. Norintis išsi
Dirba Kultūros Darbus
lėjo jokių.
rašyti laikraštį žmogus ga
Pietų Amerikos Lietuviai Pietų Amerika yra: Bra lės prenumeratą įduoti pačneatsilieka nuo pirmynžan- zilija Portugališka, Argen to tarnautojui. Iki šiol ga
gos, nuo šių 'dienų reikala tina ir kaimyninės valsty lima buvo išsirašyti pašto
vimų. Nors vieni ten skur bės Ispaniškos. Lietuviams stotyse. Tas viskas daroma
sta, kiti tarp jų stengiasi ten reikia mokytis anų kal kaipo valdžios kooperacija
darbuotis, šviesti. Leidžia bų, ir kaip mums anos kal padėti kraštą šviesti. Paš
laikraščius. Išeina keli laik bos taip jiems Amerikoniš- tas iš to neturi sau naudos,
raščiai Brazilijoje ir Ar ka-Angliška kalba yra sve jei tik už laikraščio per
siuntimą, bet žmonėms yra
gentinoje, kuriuos redaguo tima.
palengvinimas imti laikraš
ja po Lietuvos nepriklauso
tį. Pašto tarnautojai galės
mybės įsisteigimo ten išvy
kę jaunesni veikėjai, kurie
“Lietuvos Aidas” (Kau rinkti prenumeratas ir lais
vieni pabėgo, kiti savu no- ne), dienraštis, pradėjo kas vomis nuo darbo valando
ru ten iškeliavo.
savaitę po vieną numerį pa mis ir turės būti nešališki,
Nesenai “Argentinos Ži švęsti aprašymui žymesnių išrašyti laikraštį kokį pats
nios” pranešė dar apie vie Lietuvos miestų, jų apielin- žmogus norės.
ną steigiamą laikraštį, žur ■ kių ii- jų žmonių, gyvų ir
nalą “Atogrąžos”. Leidėjai buvusių. Nekurios aprašo Išplatinta 443 milijonai
skelbiasi kad tas žurnalas mos sritys turi net po ke
“netarnaus jokiai partijai, letą žymių musų tautos vei biblijų. Britų ir kitų kalbų
bibliška draugija, kuri gy
bet tam kad rinkti ir užra kėjų.
šyti tai kas yra gražu ir Šitokie aprašymai yra la vuoja nuo 1804 metų, per
Lietuviška”.
bai naudingi, nes mokina visą tą laiką išplatino visa
Spauda ten irgi įvairi: pačius Lietuvos žmones pa me pasaulyje 443,000,000 bi
blijų 667 skirtingose kalbo
luri socializmo, komunizmo, žinti savo kraštą.
:r gryno Lietuviškumo ša “Dirva” jau suvirš du me- se.

(Tęsinys iš pereito num.)

Vaišės Dairgupiuose
(Tęsinys iš pereito num.)

Tai buvo’Nergis, kurs pradėjo grimsti
jilyn. Meninas puolėsi prie jo gelbėti pri
laikyti nuo skendimo,- -bet čia Nergis, ne
kaip skęstantis, visu smarkumu griebė Meruną gramzdinti, nuduodamas buk gelbs
tisi kaip tikras skenduolis. Pajutęs sau
pavojų, Meninas vikriai išsivertė vandens
paviršiun ir vėl gelbėjo savo draugą nuo
kendimo, kurs mokėjo nuduoti skęstantį
kaip tik Meninas iš jo ištruko. Kaip tik
tas prie jo prisiartindavo gelbėti, jis vėl
pakartojo savo skendimą, dar ilgiau laiky
damas Meniną po vandeniu. Kaip tik gel
bėtojas buvo liuesas, Nergis vėl nudavė
skęstąs, kad tik labiau Meniną suvylus, o
šis, nenujausdamas klastos, stengėsi gelbė
ti jį kaip nelaimės sutiktą. Trečią ir ket
virtą kartą Menino galva buvo panerta po
vandeniu vis ilgiau, bet vis Nergio klasta
niekais baigėsi, nes jo nežinota su kokiu
turi reikalą. Meninas, ypatingai lavintas
vandenyje, ir net mešką nugalėjęs, buvo ne
nuskandinamas net klastingai, nors Nergis
pasinaudodamas proga norėjo pražudyti
vieną iš Daugupių įpėdinių.
Matydamas kad klasta nieko negelbs
ti, Nergis riktelėjo Merunui kad jau vis
kas gerai, ir jiedu vėl plaukė tolyn. Tą su
judimą mačiusieji krante persigando ir
vikingai skubiai valtimis leidosi į pagalbą,
bet viskas dėjosi taip staiga kad niekas ne
būtų spėjęs priplaukti su pagalba jeigu
Nergis butų užklupęs kurį kitą nieko pik
ta nenujaučiantį vyrą. Kada valtys prie
jų prisiartino, abu atsisakė lipti ir tęsė lenktynę iki galo.
Meninas vėl pirmiau pasiekė krantą.
Kada išlipo iš vandens, visi subėgę teiravo
si kame dalykas. Nergis sakė butų Meni
ną pralenkęs jeigu ne tas sutraukimas jam
kojų. .. . Merunas visai nenujautė Nergio
klastos ir tik juokavo iš nelaimės kuri ne
įvyko, o Nergį gyrė kaipo plaukiką, kurs
tik vikingams gali lygintis.
Plaukimo laimėtojams sugryžus į pilį,
visi juos garsiai sveikino. Jaunieji ypač
gėrėjosi Meninu, Nergiu ir Gužu.
Po pietų buvo kautynė ant arklių, ku
rioje dalyvavo gabiausi jojikai ir stipriau
si vyrai, kurie jiešmais vienas kitą turėjo
nuversti nuo arklių.
Vikingai vyrai buvo tik žiūrėtojais šių
kautynių, nes jie dar nemokėjo tinkamai
arkliais naudotis, kaip buvo įpratę naudo
tis valtimis.
Keliolika vyrų šioje kautynėje dalyva
vo, bet paminėtina tik viena pora, tai Gaižys ir Nergis.
r
(

Kalbama kad Rusų caras, sužinojęs
LIETUVOS VISUOMENĖ PAGERBĖ
jog tiek daug Lietuvių nukentėjo, išsišau
KRAŽIŲ DIDVYRIUS
Šymet Lapkričio 21 d. suėjo 40 metų kė tuolaikinį tikybos departmento direk
nuo to kai Rusų valdžia, su gubernatorium torių ir skėlė jam į ausį. Gubernatorių
Klingenbergu priešakyje, panaikino Kra Klingenbergą atšaukė iš Kauno ir iškėlė
žių vienuolių mergaičių Benediktinių vie į Sibirą, kur jis vis dėlto gavo didesnę gu
nuolyną ir uždarė jam priklausančią baž berniją ir medalį.
Šias sukaktuves Lietuvos visuomenė
nyčią. Tos bažnyčios uždarymo skanda
las ir kruvinos skerdynės yra viena iš ka- organizuotai ir iškilmingai paminėjo. Baž
rakteringiausių Rusų vergovės laikų ilius nytinė vyriausybė nutarė surengti eiseną
iš Kauno į Kražius. Taip pat buvo įsaky
tracijų.
ta
tokias pat eisenas padaryti ir visoms
Kražiai stovi dešinėj Kražantės upės
Lietuvos
bažnyčioms. Kultūrinės organi
pusėj. Kražių miestelis labai senas ir mi
nimas senovės raštuose jau bemaž nuo 700 zacijos suruošė paskaitas ir paruošta nuo
metų. Pirmoji apie Kražius žinia yra iš dugnios studijos apie Kražių skerdvnes.
—Tsb.
Lietuvos karaliaus Mindaugo laikų.
1333 metais Vokiečių kardininkų ordeno magistras Vinrikis įpuolė į Viduklės ir
KUR GI REGĖJAU?
Kražių žemes ir per aštuonias dienas žu
Kur
gi
regėjau tokį žiedelį
dynėmis ir gaisrais viską nuteriojo. Tik
Skaistų,
malonų kaip tu, mergele?
tai kai kunigaikštis Vytautas antrą kartą
Nagi darželyj tarpe gėlelių,
pas kryžiuočius pabėgęs, su jų pagalba ėjo
Kur jos šypsojos skaisčioj saulelėj.
kovoti už savo tėviškę su Jogaila, su Vy
Kur gi regėjau tokias akytes
tautu išvien ėjo ir Kražių atstovai, ir buvo
Skaisčias kaip tavo, graži mergyte?
narsus kariai.
Nagi erdvėje tamsioj žvaigždelės
Ilgą laiką Kražiai garsėjo ir darė stip
Yr’ tokios skaidrios kaip tav’ akelės.
rios įtakos į visą Žemaitiją. Čia buvo net
Kur gi girdėjau tokį balselį
trys bažnyčios. Rusų valdžia, varydama
Kai tu dainuoji jautrią dainelę?
nutautinimo politiką Lietuvoje, panoro iš
Tiktai lakštutė čiulbėt taip gali
vienos Kražių bažnyčios padaryti cerkvę
Kaip tu, mieloji mano mergele.
ir atimti bažnyčiai priklausančias žemes.
Tu
kaip gėlelė jauna pražydus
Kautynė nukrypo taip kad Nergis vėl Kai vietinis pristavas norėjo tai įvykdinti,
Sukūrei meilę, tave išvydus.
liko žymiausias iš svečių vyrų, todėl Gai- Kražiškiai pasipriešino. Pasipriešinimo
Noriu dainuoti, visiems sakyti
žiui reikėjo prieš jį pasistatyti ir neužsileis garsas daėjo iki Kauno gubernatoriaus,
Kokia maloni tu man, mergyte....
ti, nes Daugupių valdovų garbė turėjo bū Vokiečių kilmės Ruso Klingenbergo.
Adonis.
ti palaikoma.
Klingenbergas su kazokų pagalba 1893
Tik kaip visada, Gaižys stojo su gerais metais 21 Lapkričio atsirado Kražių miesnorais ir tik pasirodymui, o Nergis stpjo , tolyje. :Žmonių buvo pilna bažnyčia. Ir
KALINIO DAINA
su tikslu siekti savo ir motinos nustatytą kai;gubernatorius klastingu budu norėda
(Iš Lietuvių kovų laikų)
siekinį; naikinti Daugupių Įpėdinius.
mas žmones iš bažnyčios išvesti ir ją užda
Dvigubai jis buvo įširdęs prieš Graižį ryti, to padaryti negalėjo, nes žmonės ne Senai kalėjime švenčiu,
T už nepasisekimą prigirdyt Menino, ir už paklausė, jis įsakė kad klebonas per pa Vis tas pačias dainas renčiu;
O naujųjų nėr kur gaut,
nelaimėjimą prieš jį pereitą metą. Jeigu mokslą žmonėms įsakytų išeiti. Klebonas
Ilgu, ilgu man čia laukt.
dabar vėl turės apleisti Daugupius nieko nors su ašaromis ir prašė kad žmonės val
nelaimėjęs, tikrai motina jį pradės laikyti džios paklausytų, tačiau bažnyčia nejudė Kad surinku, skamba štangos,
nieko vertu vyru.
jo nei iš vietos. Tada įpuolė buris kazokų Eina balso didžios bangos—
Visas klastas sukopęs, Nergis pasiry į bažnyčią ir pradėjo nagaikomis, kardais
Balsas skamba man linksmiau,
žo nors ant Gaižio savo pagiežą išlieti, ir kapoti.
Ir paguoda ir ramiau.
'ą padarė.
Daug buvo sužeistų, o dar daugiau su Artyn einu, duris beldžiu,
Kautynėje kuri neilgai tęsėsi, Gaižio imtų ir nuvarytų į kalėjimus. Taip pat Kad išleistų laukan meldžiu;
uisirėmime su Nergiu, Gaižys buvo nuo buvo ir nužudytų. Kražių skerdynėje nu
Sargai liepia man tylėt,
irklio nutrenktas ir sunkiai sužeistas: jis kentėjo apie 540 žmonių. Apie 30 mirė
Žada retežius uždėt.
krito taip kad išsisuko ranką iš peties ir nuo šalčio, nes buvo suvaryti į upelį; 300 Šaukiu dvasią gerą, piktą
vos nenutruko sprando; iš burnos, nosių išvežta į Šiaulių, Tauragės ir kitus kalėji Kad sugriautų mūrą diktą,
ir akių jam prasimušė kraujas, ir vaikinas mus. o likusieji sužeisti ir užmušti.
Aš išeičiau pamaži,
Igai išbuvo kaip negyvas. Visi iš to per
Skardžiu aidu nuaidėjo Kražių sker
Kur saulutė švieč’ graži.
sigando ir aimanavo, tik vienas Nergis sa dynės ne tik Rusų bet ir pasaulio spaudoj. Bet šimts žino kur jos lindo,
vyje džiaugėsi ir troško kad jo priešinin Ypatingai apie tą įvykį rašė Anglų spau Gal kur tamsrubokius gimdo,
kas daugiau neatsipeikėtų, nors kartu su da. Visi jie gyrė Lietuvių drąsą ir prisi
Tu jų žmogau nei nelauk,
kitais mokėjo parodyt apgailavimą nelai rišimą prie savo tikybos bei tautos.
Jų pagalbos nei nešauk.
mės.
o dabar atkeliavo į Daugupius, ir čia, Ar- josi būti jiems lygiu. Digrys buvo sudėji
džio ir Alinos kalbinamas, apsiliko. Vai mu labai panašus tėvui: stiprus kunti, di
kai jau buvo paaugėję: sūnūs ėjo aštuonio delių kaulų ir vikrus. Gavo ir jis arklį ir
Gaižys ir Domutė
liktus metus, duktė septynioliktus.
lavinosi visų jojimo būdų. Jis daug laiko
Tarp labiausia Gaiži tėmijusių kauty praleisdavo ir vandenuose su vikingais, ku
Vakarop. artimesnieji kunigai pradėjo
išjodinėti, tolimesnieji apsinakvojo ir ren nėse ir dabar daugiausia prie jo liginimo rie nors neturėjo kur rengtis nei plaukti,
gėsi anksti kitą rytą išjoti, ir taip paleng buvusių buvo Domutė. Ji stengėsi ir vai ris trusėsi aplink valtis, lyg laukdami ka
va Daugupiai tuštėjo.
kinui pasitarnauti ir būti pagalbinga šei la Gegutė pašauks juos kelionėn į tolimus,
Nergis išvyko sekantį rytą, gerai ži mininkei Alinai, kad pačiai šeimininkei ne svetimus kraštus.
Vydūnas matydamas vikingus dėvint
nodamas kaip labai Gaižys yra sužeistas, reiktų perdaug prie ligonio gaišuoti.
svetimus
rubus, juose nejučiomis įsivaizbet visgi išlikęs gyvas. Džiaugėsi jis kad
Merunas, mylėdamas savo brolį, buvo
luodavo
siaubimus
kurie, jam namie ne
nors tiek jis prieš Daugupių įpėdinius pa beveik neatskiriamas jo prižiūrėtojas, bet
sant,
atėjo,
prisigretino
prie jo žmonos, ją
sistatė ir turėjo vilties vėl su jais susieiti Domutė stengėsi perviršyt savo gerumu
suvylė,
pražudė,
suardė
jo gražų gyveni
ir tęsti savo keršto ir klastos darbą toliau. ir prielankumu visus, iš ko Gaižys ir Me
mą
ir
sunaikino
visos
tos
šeimos laimę....
Tik nekurie jaunesnieji vyrai numatė runas labai tenkinosi.
Rodos
norėdavo
bėgti
prie
savo sūnaus, at
Borkaus-Nergio klastą ir patys sau žino
Ši jauna kunigytė pasitarnavo ligoniui
dami už tai norėjo iškrėsti jam skaudų rimtai ir rūpestingai, nei kartą neprasi plėšti jį nuo visko kas primena vikingus,
šposą, bet. to negalėjo daryti, nes tais lai šypsojo ne vietoje ir nepasakė nereikalin tačiau vėl atbusdavo ir įsitikindavo kad čia
kais svečio apsauga buvo garbinga šeimi go žodžio, visas jos rūpestis buvo tik apie te priešai bet savi vyrai, iš vikingų pabėgę,
ninko pareiga, ir sykį pas save ką priėmęs, ligonio sveikimą. Ji laiku pataikė paklau tuo jų nukentėję, bet gyvi išlikę vyrai, ku
šeimininkas -laikė jo nepaliečiamybę šven sti Gaižio kada jam ko reikia, kada jis no rie reikale mokės apginti savus nuo prie
tu daiktu. Už palietimą Borkaus Ardys ri gert ar valgyt, ir ji pati viskuo apsirū šų, ir norėjo kad jo vaikas lavintųsi, gal
butų visus kaltininkus sunkiai nubaudęs. pino. Ji mokėjo kaip jį pajudinti ir geidau ateis laikas ir proga svetimiems atsimokė
Tarp daugelio dasidėjusių Daugupiuo- sią jautė kur jam skauda. Nei ją tame kas ti....
<•’
*
*
se žmonių buvo Vydūnas, jaunas kunigas mokino nei pasakojo kaip elgtis, — nes ji
Laikas slinko, bėgo. Užstojo pati gra
iš Sambijos, ir jos sūnūs Digrys ir duktė vaikystės dienose prarado savo mokytojėžiausia
pavasario dalis. Gegutės kukavo,
Domutė. Vydūnas, savo nelaimingo šeimy lę motiną, — Domutė pati iš savęs tą vis
paukščiai
čiulbėjo Nemuno ir Vilijos šlai
ninio gyvenimo prietikio sumaišytas, iš sa ką pataikė. Ar kam kitam butų galėjus tą
tuose
ir
kalnuose
aplink Daugupius. Vi
vo gimtinio lizdo išėjęs ir jo netekęs, — nes patį padaryti ji nežinojo ir apie tai negal
kingai
vyrai
nerimavo,
dairėsi, bet neturė
visą jo kraštą užvaldė juros plėšikai, — bu vojo.
jo
kur
išplaukti.
Jos brolis Digrys tuo tarpu naudojosi
vo dar nelaimingesnis negu anuomet buvo
Ardys. Kelis metus jis prabuvo Rusnėje, Daugupių gabių vyrų patyrimais ir auklė(Bus daugiau)
_____
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MELAS IR TEISYBE
APIE LIETUVOS
kari ūme:n;e

DIRVA
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pirmininku (vyriausybės vadu)
buvo Dr. K. Grinius. Tuomet
vyriausybė buvo steigiamojo PASIDAIRIUS
seimo sudaryta iš krikščionių
demokratų ir socialistų-liaudininkų-demokratų (trumpiau va
dinsime liaudininkais). Kada
Rašo Kapt. P. JURGĖLA.
1920 m. antroj pusėj ėjo karas
(Tęsinys iš pereito num.)
Per Lietuvos kariumenės eiles
su Lenkais ir po to su Želigov
(per tą patriotiškumo mokyklą)
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
skio kariumene, Lietuvos kariu“NAUJIENOS” ŠMEIŽIA IR
kasmet pereina keliolika tūks menėš priešakyje stovėjo * ne
NIEKINA LIETUVOS
tančių jaunų vyrų. Tat jau di 1926 m. Gruodžio 17 dienos įvy
KARIUMENĘ
delė musų tautos vyrų dalis bu
kio vadai bet štai kas: krašto
Amerikoje dabar eina du so- vo kariai ir tik su pagarba at
apsaugos ministeriu ir kartu Katrą dabartiniai ‘Vieny
cialistiški laikraščiai, “Naujie siliepia apie saviškę kariumenę. vyriausiojo štabo viršininku bunos” ir “Keleivis”. “K-vio” re Be to, šaulių Sąjunga, Pavasa kininkas leitenantas Žukas, o bės’ leidėjai rinks Susiviedaktorius, atrodo, yra nuošir rininkų, Ateitininkų, Tautinin vžriausiojo štabo viršininku bu niojimo prezidentu: ar Badesnis socialistas: ko negerbia kų organizacijos ir Vilniaus Va vo pulk. Kleščinskis. Pulk. lt. gočių ar Strumskį? Bagotai negerbia ir mažiau veidmai davimo Sąjunga turi po kelias Žukas buvo steigiamojo seimo čius aukavo “Vienybės” lei
niauja. Nors skersom žiuri į dešimtis tūkstančių narių, šios atstovas ir liaudininkų partijos dimui penkinę, o Strumskis
Lietuvos kariumenę, bet ją tik tautinės organizacijos, šimtai narys. O pulk. Kleščinskis — “Vienybę” leidžia....
Ši žavėjanti “Dirvos” Re
retkarčiais “pagnaibo”. “N-nų” kitokių organizacijų bei drau tas pats kurs 1927 m. buvo ka
Tai tikras 20-to amžiaus
daktoriaus K. S. Karpiaiis
redaktorius kai kada mato rei gijų, apie 300,000 moksleivių, ro lauko teismo sprendimu su
kabalas.
istorinė
apysaka jau ruošia
kalą apsimesti net “patriotiš apie 5,000 studentų ir plačioji šaudytas už šnipinėjimą Rusi
kumu”: rengia Vasario 16 ir Lietuvos visuomenė nuoširdžiai jos naudai!
ma leisti knygon ir kiek nu
Spalių 9 minėjimus, tik deja gerbia ir myli savo kariumenę.
—
Su
savo
duona
visur
matoma, bus užbaigta anksti šią žiemą. Jau apie metai laiko kaip skai
Iki steigiamojo seimo sušau
nesistengia sustiprinti tautinius Iš Lietuvių tarpo jos nekenčia
tote “MERUNĄ” ir gerėjatės šia apysaka, tačiau jos bus dar daugiau,
kimo
Lietuvos
Prezidentu buvo gausi suolą.
visuomenės jausmus Lietuvos tik buris Plečkaitininkų-terorisA. Smetona, o krašto apsaugos
kadangi dar toli nedaeita prie apysakos čiukuro, prie kurio einama.
kovoje del Vilniaus atgavimo ir tų, keli šimtai socialistų ir ko
ministeriu, pulk. Įeit. A. Mer PASTABĖLĖS
Nepriglausomybės s a r g yboje, munistų. Bet mažas tokių iš
kys. Abu tautininkai. Gegu
Ar visi atsimenat apie ką “ME-~
bet smarkiai iškoneveikia ne- gamų skaičius musų tautos li
DRAUGAS KAPSUKAS per
žės 15 d. 1920 m. susirinkęs
RUNAS” einasi? Nagi apie APUO
socialistišką Lietuvos valdžią. kimo nepakeis. Perdaug jau
steigiamasis seimas Lietuvos komunistų “Laisvę” uždavė po
Iš tokio tautos jiegų skaldymo yra tautiškai susipratę ir drą
LĘ, kurios griuvėsius 1931-32 metais
Prezidentu išrinko steigiamojo etui Tysliavai keletą labai sun
nauda tenka tik musų tautos sus Lietuviai — savo laisvės
prie Skuodo atkasė Gen. V. Nagevi
seimo pirmininką A. Stulgins kių klausimų, j kuriuos jis kai
priešams. Mat, Lietuviai dar “neparduos”!
kį ir sudarė (nuo 1920 m.’ Bir po poetas o ne politikas neįsten
čius, kuomi sujudino ne tik Lietuvą,
bo žmonės nesilanko Į “N-nų” AR LIETUVOS KARIUMENĖ
želio 19 d.) Dr. K. Griniaus mi gia tinkamai atsakyti. Tas da
bet
Latviją ir Švediją, ir kitas šiaurės
rengiamus socialistiškos šventės
SAUVALIAVO 1920 M.?
nisteriu kabinetą. Tat ir pulk. vė progą komunistams dar la
(Gegužės 1-mos) minėjimus,
Europos tautas.
“N-nų” redaktoriui labai pa Žukas krašto apsaugos ministe biau papešiot jo poetiškas plun
bet tautines Lietuvių šventes
ksnas.
tiko viena ištrauka iš Dr. J. rio pareigas pradėjo eiti nuo
Kas ta APUOLĖ buvo? Tai bu
mielai švenčia; todėl “N.” re
Skaitant Kapsuko paklausi
Purickio (buvusio 1920 m. Lie Birželio 19 d. O jo artimiau
daktorius, girdėt, buvo šių me- tuvos užsienių reil<alų ministevo
garsi
senovės Kuršių-Žemaičių pi
siu padėjėju ir patarėju buvo mus p. Tysliavai, man prisimi
suomenės jausmą. Už tokį di rio) atsiminimų “Iš Vilniaus
nė
kada
tai
girdėti
ar
skaityti
lis — ji turėjo būti garsi ir galinga,
pulk. Kleščinskis. Pulk. Žukas
delį veidmainiškumą ir už tau Pagrobimo Laikų”, kurie buvo
yra patriotas Lietuvis, nors ir p. Tysliavos pareiškimai, žemi
kurią
853 metais užpuolė ir plėšė Da
tiškumo provokaciją “N.” re
išspausdinti “Trimito” nr. 41 buvo pasidavęs liaudininkų par nimas Lietuvos vardo, iš ko ga
nai vikingai, ir jiems vos spėjus pasi
daktorius, irdėt, buvo šių me
(Spalių 12 d.).
tijos įtakai. Bet pulk. Kleščin- lima spręsti koks p. Tysliava
tų Amerikos Lietuvių socialis
traukti, ant nusilpnintų gynėjų atėjo
Girdėjau yra Lietuvis.
Dr. Purickis rašo kad 1920 skas buvo Rusas.
tų konferencijos smarkiai iš
Komunistams
kvočiant
TysŽuvėdų vikingas karalius Olavas ir
kaip jis anais laikais gyrėsi kad
bartas. Bet matyt jis to nepai m. Rugpjūčio antroj pusėj Kau
liavą
gal
paaiškės
ir
daugiau
sumušęs
Apuolės
gyventojus,
pilį
bolševikai viliojo jį pas save
apiplėšė, išgriovė, o tą Lietuvos dalį
so, nes netrukus po konferenci nan atvyko Lenkijos du įgalio
karo tarnybon (kai jis buvo kas jis per paukštis, o tada gal pavergė.
tiniai
su
savo
valdžios
pasiūly

Taip
sako
istorija,
taigi
apysaka paremta ant istorijos.
jos ėmėsi kito darbo: rengia
Lietuvos delegacijoje Maskvoj, susipras ir tie kurie jam pave
mais
Lietuvos
kariumenei
už

mais skridimais per Atlantiką
Bet kaip matote “MERUNĄ” skaitydami, visas tas didis veikalas
pasirašant taikos sutartį) ir dė “Vienybę” kad per ją mo
garsinti Lietuvių tautos var imti nuo Gardino į rytus Ne
kytų Lietuvius “demokratijos”;
paskiau
net
(Lenkai
norėjo
jį
pa

muno
frontą
ir
neleisti
nei
Ru

dą J
. •
.( i ' . > i i i
AMERIKAI pripažinus sovie apgaubtas gražiais, įspūdingais, maloniais, žiauriais ir visokiais kitokiais
sivilioti. Jeigu jis tada nenu
Rodos, reikėtų tik pasidžiau sų, nei Lenkų. Mat, kaip tik
nuotikiais ir prietikiais, iš tų laikų musų bočių gyvenimo, bet viskas tas
ėjo pas bolševikus ar pas Len tų Rusiją ir komisarui Litvinogti tokiu žymaus socialistų va tada Prancūzų karininkų vado
vui išsižadėjus Amerikos rau apysakoje sutalpinta tiktai tam kad į pabaigą visi tie kurie iki šiol “Me
do “atsivertimu”. Bet jis, be vaujami Lenkai baigė stumti kus tarnauti tai gal nuo to lai donukų, Lietuviški Rusijos gar
nine” ką nors veikė, ir dar veiks, sukuopę savo spėkas stotų Apuolės iš
rengdamas ' VasArio ; 16-tds ir Rusus iš savo krašto ir bijojo ko ėmė tarnauti Maskvai šni bintojai “Laisvės” ■ redaktoriai
pu.
Bolševikų
vadai
nepaiso
vadavimui. Tai bus nuotikis kokio
Spalių 9-tos minėjimus ir beor- kad kartais Rusų kariumene
staiga ėmė sirgti akių ir nervų
ganizuodamas patriotišką skri (Lietuvai ir Rusijai pasirašius jiems naudingų gabių žmonių suirimo ligom ir bėga iš, “Lais dar iki šiolei jokis musų autorius jo
dimą Lietuvon, neužmiršta be taikos sutartį 1920 m. Liepos įsitikinimo. O Kleščinskis bu vės” pastogės. Pirmas , kuris kioje Lietuviškoje knygoje nėra ap
gėdiškai tyčiotis is Lietuvos sū 12 d.), pašinaudddama Lietuvos vo gabus karininkas, neblogas neva del ligos pabėgo iš “Lais
Tai bus mu
nų pralieto kraujo! Jeigu jo neutralumu, neapsuptų Lenkų strategas, labai greitai išmoko vės” abazo tai Tauras-Vidikas. rašęs nei atvaizdinęs.
Lietuvių
kalbą.
Tais
laikais
ne

kairiojo
sparno
per
Lietuvos
šis
į
kurį
bus
sutraukta
visi tie kar
proteguojamas lakūnas nuskris
Antras kuris irgi “del ligos”
buvo
nei
vieno
Lietuvio
baigu

kraštą.
Dr.
Purickiui
toks
pa

tų Lietuvon tai tas žygis pagar
pakėlė sparnus tai drg. Bovi žygiai apie kuriuos iki šiol “Merusintų Lietuvių tautos vardą, o siūlymas atrodė priimtinas ir, sio karo akademiją (aukštų vir nas. ši staigi “Laisvės” redak ne” skaitėt, ir dar skaitysit, — tai bus
pats lakūnas butų už patį Da kadangi buvo vėlus vakaras, šininkų karo mokyklą), o 1919 torių “liga” ar tik nebus žiur
rių ar Girėną garbingesnis drą pasiūlė Lenkų įgaliotiniams iš m. Sausio 4 d. buvo mobilizuoti kių bėgimas nuo skęstančio lai didžiausias apysakos autoriaus Karpiaus vaizduotės tvarinis kokio iki šiol
sus didvyris! O Lietuvos ka- simiegoti ir ateiti pas jį ryto visi gyvenantieji Lietuvoje ka vo.
rininkai. šiandien Lietuvos kariumenė, kurią 1920 metais su jaus rytą. “N-nos” rašo:
LIETUVIŲ TAUTOS didvy nei jis pats neturi jokioje savo kny
“Bet kitą dieną”, pasakoja riumenėje yra vos keli Rusų
darė kelios dešimtys tūkstančių
rių Dariaus ir Girėno giminėms goje išdėjęs.
drąsių Lietuvos karo vyrų, pa buvęs ministeris, “skirtu -laiku ar Lenkų kilmės karininkai, bet pareiškus protestą socialistams
ištikimi
Lietuvai.
O
Gruodžio
siryžusių del Tėvynės alkį, šal Lenkai neatėjo. Pradėjęs tei
Tam garbingam mušiui kuris prie
už jų kenkimą rinkti aukas del
tį kęsti, vargti ir gyvybę auko rautis kur jie dingo, sužinojau 17 d. perversmo vadai 1920 m. pastatymo didvyriams pamink Apuolės įvyks, jos išvadavimui, apy
ti, — to socialisto akyse never kad karo vadovybės įsakymu jie buvo karo laukuose.
lo ir nuolatinį vartojimą tų did sakos autorius išaugino Meruną ir ei
Nemanau įžeisti pusi. Žuką.
ta nei menkiausios pagarbos! buvo suimti ir išsiųsti kaipo
vyrių vardų savo bizniui, “Nau
Manau kad jis galėjo būti ge
Taip daryti gali tik Lietuvių šnipai.
jienos” vietoj atkreipti rimtą lę kitų karžygių, kurie sukasi aplink
ras
ministeris,
bet
vyriausio
ka

“Kodėl? Kuo pasireiškė jų
tautos laisvės priešas arba ne
atidą į protestą, tiktai pieme Daugupius iki ateis laikas eiti vaduo
sveiko proto žmogus arba tau šnipinėjimas? Keno įsakymu ro vado pareigos reikalauja au niškai iškoliojo protesto rašy ti Apuolę iš žiaurių užpuolikų nagų.
tos išgama. Bet neatrodo kad jie buvo išsiųsti? Kodėl tai pa kšto mokslo ir ypatingų gabu tojus. Ištikro butų įdomu ži
Merunas tik tam ir buvo patekęs
tas senukas butų nesveiko pro daryta be ministerio pirminin  mų. Ta't nebūdamas savaran noti kaip jaučiasi tas socialistų
to: jis gana dažnai buna išmin ko ir užsienių reikalų ministe kiškas, priklausydamas nuo sa išrinktas lakūnas Janušauskas tarp Vikingų kad išmokti jų karia
tingas kada kalba.... tik ne rio žinios—man sužinoti taip ir vo partijos, seimo ir turėdamas patekęs į socialistų kontrolę, vimo būdų, ir kada ateis laikas Apuo
Rusą padėjėją-patarėją, pulk. kuris sakosi norįs baigti Da
apie Lietuvą. Gerai kad jis dar nepavyko.”
lę vaduoti jis mokės kaip priruošti
JUODO KARŽYGIO ŠEIMA
Žukas galėjo padaryti klaidų ir riaus ir Girėno pradėtą žygį.
“N-os” toliau rašo:
pats aiškiai pasisako kodėl taip
“Ministeriu pirmininku tuo be blogo noro, žinau kad sei
nekenčia Lietuvos kariumenės
Titnagas. savo žmones kovoti su tais priešais, kurie, nors žiaurus ir galingi, buna
mo
paskirta
ypatinga
komisija
met
buvo
Dr.
K.
Grinius.
Jisai
(jam netrūksta drąsos pajuok
iš Lietuvių žemių visiškai išnaikinti ir jų pėdsakų šiandien nelikę.
ti ir musų tautos siekimas Vil irgi nieko nežinojo apie tų Len tyrinėjo kodėl Rugs. 22 d. Len tirti Lietuvos vyriausybės ir vi
kijos įgaliotinių suėmimą irtiš- kai pralaužė musų frontą Su suomenės nuotaiką, šį-tą apie
niaus) :
“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių,
valkų krašte ir padarė didelių kariškus dalykus, ir nukreipti
Taigi — “mes be Vilniaus ne- siuntimą.
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
nurimsime”.
Bet kas Vilnių
“Pasirodo kad tais laikais, nuostolių musų kariumenei. Lie vyriausybės dėmesį nuo fronto.
pardavė? Tie patys kurie 1926 anot p. Purickio, Lietuvos karo tuvos karininkai labai domėjo Tai patvirtina ir tas faktas kad jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai populiariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
metais Gruodžio 16-tą naktinio vadovybė veikdavo savarankiš si tais įvykiais ir norėjo patirti Lenkų įgaliotiniams sėdint Kau
tikras
priežastis
kad
butų
gali

“pučo” keliu nuvertė teisėtą kai ir net svarbiausius žygius
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” butų iš
ne jau jų kariumene puola Au
darydavo be vyriausybės žinios. ma iš klaidų pasimokyti atei gustavo apielinkes. Kaip į tai
Lietuvos valdžią!
leista knygoje. Iki šiol dar negalėjome žinoti koTaip šis senas socialistas pa
“Buvęs užsienių reikalų mi čiai. Bet tos komisijos tyrimai galėjo žiūrėt Lietuvos karo va
sakė Spalių 30 d. “N-nų” nr. nisteris sako kad jisai girdėjęs nebuvo paskelbti net kariume dovybė? Matyt buvo reikalin
255-me,. vedamajam straipsny jogei sovietų atstovas Kaune, nei.
gi greiti veiksmai. Apie tai pas
Taigi, klaidų visi padaro. Pa kiau.
je “Armijos Sauvaliavimas Pra Akselrodas, sukurstęs Lietuvos
žudė Vilnių Lietuvai”. Tai yra armijos vadus tuos Lenkus su darė klaidų' ir didis karo geni
Bet jei Vyriausia karo vadas
jus Napoleonas. Galėjo klaidų ir krašto apsaugos ministeris
didelis kaltinimas ir nedovano imti.”
Visos knygos duosis tvirtuose audimo viršeliuose.
tinas nusikaltimas visai musų
Apie karišką įvykių eigą kal padaryti ir pulk. Žukas, tuo la nepasiklausė ministerio pirmi
tautai! Už tokį darbą kariu- bėsiu paskiau. Pirmiausia pa biau kad jis neturėjo karo pa ninko Griniaus ir ne tuojau pra
Kurie pasiskubins išsirašyti “MERUNĄ” dabar, tie
menė susilauktų tautos prakei nagrinėsiu ar čia yra teisybės: tyrimo.
nešė jam apie padarytą žygį
visi gaus knygą už $1.50, ir jų vardai, kaip ir kitose
ar tuometinė Lietuvos kariume
kimo !
Bet kodėl Lenkų įgaliotiniai tai tas tik rodo kad Dr. Grinius
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus Įtalpinti atminčiai
Bet skaitytojas gali nusira nės vadovybė sauvaliavo ir, jei buvo tada išsiųsti. Jei tai bu buvo blogas valdovas ir su savo
kaipo knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę
minti: čia yra tik partiją pra taip, ar tikrai “buvo tie patys vo staiga padaryta tai, matyt, partijos pagalba pasirinko “ne
knygą išleisti sunku, be prisidėjimo iškalno tų kurie
radusio ir pasenusio fanatiko kurie 1926 m. teisėtą valdžią buvo būtinas reikalas. Kauty klusnų” vyriausi karo štabą iš
nori
“Meruną” turėti, taigi už jūsų prisidėjimą mes
socialisto kliedėjimas.
Lietu nuvertė”.
nės su Lenkais prasidėjo Rugp. savo partijos narių tarpo. Jei
vių tauta Nepriklausomos Lietu
Pirmiausia priminsiu kad di 25 d. Lenkai pirmi pradėjo pul karo metu ministerial gali ra
norime atiduoti jums prideramą kreditą.
vos kariumenės dar nepasmerkė delis 1926 metų valdžios gerbė ti mus Augustavo apielinkėje, miai miegoti tai karo vadai iš
(Klaidų išvengimui, užsisakant knygą, užsakymą pa
nei už vieną darbą! Priešingai, jas “N-nų” redaktorius labai kaip tik, bevydami Rusus, su tisas naktis nemiega ir budi
rašykit
ant paskiro lakšto ir ant jo parašykit savo
tauta įvairiomis progomis pa blogai patarnavo Dr. K. Griniui sitiko su musų kariumene. Len štabuose, laukdami skubių pra
pilną
vardą
ir antrašą, taipgi uždekit pilną antraša
reiškia savo padėką ir pagarbą ir socialistų- liaudininkų- demo kai visada buvo klastingi. Tat nešimų iš karo lauko, svarsty
ant laiško voko (konvento).
savo gynėjai, o tėvai su džiaug kratų (taip liaudininkai tuomet ir pirmi Lenkų atsiųsti atsto dami karo eigą ir valdydami
smu ir pasididžiavimu leidžia vadinosi) šulams. Jis pats pa vai rūpinosi Lenkų karo žygių savo kariumenės veikslus.
K. S. KARPIUS.
ii D I R V A
6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
savo sūnelius Į karo tarnybą. brėžė kad tuomet ministeriu pasisekimu: norėjo geriau pa
MERUNO AUTORIUS
(Bus daugiau)

P.ER TVORA

MERUNAS
JAU LEIDŽIAMA KNYGA
KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO

Kaina tik $1.50

Meninas

KNYGOS KAINA DABAR
TIKTAI $1.50
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MONTREAL
WEAKENED BY WEEK-ENDS
vilionis, A. Panavas, A. Kamin
išeilės, kurią šis komitetas pa
skas, J. Ratkevičius, B. žuklision, and those of his own creed.
daro tam musų suvargusiam
By Peter Skukas.
nytė, A. Bernatonienė, W. TvaMONTREAL© LIETUVIŲ
He creates too great a contrast for
rašytojui,
ir viso jau įteikta
“THE DOCTOR”
ronas, A. Belickas, M. Danielie
his brethern, some who still go on
ATIDAI
Cleveland,
Dec.
5.
—
Father
Cough

$66. Nors tai palyginant ir Our Roving- and Homeless
Since but a short period of time
lin is America’s minute man in this blindly believing that day after day
Kiek iš laikraščių matosi, vi nė, J. Prekšaitis, O. Gutauskas, labai maža dovana, bet vis ge Youth in America
J.
Černiauskas,
L.
Bakanausbattle for financial emancipation. the worm will turn. They go on has elapsed when’ Cleveland Lith
sur kur tik yra Lietuvių yra
riau negu nieko. Jeigu ir mu Is any national economic system Armed to his teeth with a fine in feeding the people with archaic, uanians honored their newest mem
rengiama paminėjimai tragin- kas, P. Padolskis, P. Jarašiū sų katalikai butų dasidėję tai worth the patience of the gods of tellect, gifted with a splendid voice ivorn-out and obsolete utterance which ber in the medical profession, it
gai žuvusiems lakūnams Dariui nas, A. Urbanavičius, J. Mau butų buvus didesnė suma, bet mercy and goodwill whose practice and imbued with a spirit of honesty are out of joint in this modern, might be fitting at this time to
ir Girėnui. Tuose paminėjimuo kus.
jie teisinasi neturį pinigų, ta forces a million men, women, boys and integrity, he hurls an avalanche machine-mad age. This staunch priest pay tribute to those in that field.
Po
50c.:
A.
Grigaitė,
V.
Rat

has led us into the light; he has
se parenkama aukų statymui
čiau kiek matyt jie neturi no and girls, on the road, homeless of poison-tipped words at his gi taught us the method of careful Too often some are destructive
kevičiūtė,
E.
Jarašiunienė,
M.
and harsh in their criticisms and
wanderers in a land of plenty?
gantic foes— J. P. Morgan and his
paminklo tiems didvyriams.
ro paremti senatvėje netekusio No economic system is worth the cohots. Never in the history of the watchfulness towards our pseudo fail to realize what medicine and
Jurčienė,
S.
Bačiulytė,
S.
Vil
Bet deja tas reikalas Mont
sveikatos savo tautos kulturne- patience where death is involved to world have we seen such a battle leaders in civic life, to be used in those in it have done for civiliza
real© Lietuvių pamirštas ir nie kaitis, J. Liutkevičius, J. Bei- šio.
take life from our adolescent boys of words. His mind is an arsenal the apprehension of those in his tion. Perhaps the most impressive
noras,
J.
Januškevičius,
F.
Kikas iki šiol apie tai nepasirū
Teko patirti kad komitetas and girls, also including our elders. equipped with a most amazing quan creed and others who need a thorough tribute paid to them is the famous
džius, K. žiurinskaitė, E. Dičmorally—and a clean painting, “The Doctor,” which was
pino, nors ši kolonija skaitosi
žada atsišaukti į kitų kolonijų The economic system is only a tity of shells, hand grenades and reorganization
pinigaitienė,
A.
Bartulinskas,
portrayed in scuticolor form at a
man-made project, which can be des bombs ready to be blasted against dry-cleaning.
didžiausia Lietuvių kolonija vi
Lietuvius, ypatingai į teatrų troyed and rebuilt by man himself. any man who dares to meet this
------ o-----Century of Progress.
B.
Surma.
Smulkių
aukų
su

soj Kanadoj. Neužilgo sueis
mėgėjus, kad prisidėtų su para But man cannot rebuild health once “fighting priest” on the battle field A ohe word description of Dr. The scene is a simple one. The
rinkta $1.36. Taigi viso aukų
pusmetis laiko nuo jų ‘žuvimo.
ma, paimdami suvaidinti jo vė it is destroyed,—by no means. Once of words for the honor and glory Kemesis—h u m a n e.
little child of a forester, whose wife
Dariaus-Girėno paminklo fon
------ o------has been an old favorite servant
Laikas butų ir Montreal© Lie
liausia parašytus veikalus ir da it has run down to a point where of justice and equality.
dui surinkta $40.
tuviams tuo pasirūpinti, prisi
lį pelno skirtų pačiam autoriui. man cannot induce any remedy to President Roosevelt is indeed for From our (Awe-Ditorium) a cen of Queen Victoria, lies ..stricken on
tury henceforth:
“Mama, what is an improvised bed of two chairs.
Išplatinta 60 Dariaus-Girėno
Nesunkus ir labai tinkami vai help nature cure,—the individual is tunate to have such a person as that?
dėti prie visų ar nebūti atsiliIn the background the poor Mother,
lost.
an aider and abettor. Father Cough
paveikslų po 50c. Visi inėję
dinimui yra šiedu veikalai: “Bi Man’s powers are only to destroy lin is a sounding board which vibra “Sonny dear, that is an ounce of also stricken, but with grief, sits
kusiemš.
pinigai komisijos pasiųsti i Lie
Pavieniams asmenims tas gal tuvos Konsulatą Chicagoje la jūnėlis” ir “Dorybės Sargas”. human life and any other life, but tions ultimately reach the President gold, it was once used as the gold with drooping head resting on the
table and folded hands tight with
Ypač “Bijūnėlis”, kuris yra la not to build it.
searching for close scrutiny and care standard in the United States”.
butų persunku padaryti, bet čia kūnų paminklo fondui.
tension; while the husband stands
There
are
200,
0Q0
adolescent
boys
ful analyzing of the peoples opinions,
bai papuoštas gražiomis patrio
yra ir organizacijų, būtent Lie
Atsižvelgiant Į Toronto Lie tinėmis dainelėmis, šį veikalą and girls in the United States on the country’s higher court, the court
by gently soothing her and long
Names Of Apartments
tuvių katalikų parapija su kle tuvių vieningumą ir nedidelį
the loose. They are stopping to of Public Opinion. President Roose
The quaint odd names for apart ingly keeping vigil, torn with two
bonu Kun. Bobinu, yra D. K. skaitlių tai visgi gražus prisi galima gauti “A. Lietuvio” ad night and every night, some of them velt could not because of the dig ments are intriguing and bewitching, loves—son and wife. In the fore
Vytauto Klubas, pašalpinė Sū dėjimas prie to kilnaus darbo, ministracijoj, 14 Vernon str., in the “Jungle” under the East St. nity of his office “speak the speech” they suggest the stableness and pro ground the physician, summoned by
Louis Bridge by the banks of the as his comrade can.
foundness of yester-year. For in the Queen sits eagerly watching and
nų ir Dukterų Draugija, Lite kurį remia visi patriotingi Lie Worcester, Mass.
Mississippi.
They are hanging aWhile preforming a marvelous feat stance, Bixby Hall; The Plaza; Elton hoping for a sign of the crisis. What
ratūros Draugija, ir Tarptauti tuviai.
RENGIA SUKAKTUVES. round the shanty villages which have for his nation, Father Coughlin puts Hall; Rugby Hall and The Sheddon could be finer than the perfect un
nio Darbininkų Apsigynimo Ly
derstanding, unselfishness, devotion
Kaip pasidarbavusiai komisi Baltimorės Liet. Moterų Pilie sprung up on vacant, city lots. They to shame many of his own profes Apartments.
gos Lietuvių skyrius. Taigi ne
and patience of the doctor as erajai taip ir aukotojams ir vaka tiškas Klubas rengia 10 metų are crowding flop houses, sleeping
phasized by the artist’s conception
in city emergency lodging houses.
mažas skaičius organizacijų, bet
savo
gyvavimo
sukaktuvių
mi

A
GLIMPSE
AT
LITHUANIAN
HISTORY
ro rengėjams ir visiems kas kuo
painted on canvas in this fine paint
The
rigors
of
an
early
winter
are
jos visos rūpinasi tik savo ma
prisidėjo prie šio garbinbo dar nėjimą Gruodžio 9 d., Lietuvių driving them west and south. They
ing.
And
Contributions
to
Civilization
žais reikalais, o bendri tautiš
We, Lithuanians, should be proud
bo priklauso didelis ačiū. Ne salėje. Bus prakalbos, dainos, are passing through some industrial
kumo darbai visai pamiršti.
FORMATION OF THE STATE
žiūrint
kliūčių
ir priešingos a- šokiai ir pačių klubiečių gamin cities at the rate of 1,500 a day.
Ottokai- II of Bohemia (who founded to patronize our kind whether it
Lakūnų Dariaus ir Girėno
Almost a quarter of a million
ti skanus užkandžiai.
FIRST PERIOD
Koenigsberg in 1255 on the site of be doctor, lawyer or layman as
žuvimo paminėjimas galima su gitacijos, padaryta gražus dar
adolescent boys on the road from
the
Old Prussian Tvangste) were should we be proud of our origin.
Lithuania,
in
contrast
to
some
of
SLA. REIKALAIS. Iš prie nowhere to nowhere, putting it mild
rengti visų organizacijų ben bas ir mes Torontiečiai galime
too
strong
for them. By 1256, the The selection from which to make
the States newly created within the
dromis pastangomis, ir galima jaustis atlikę savo link musų žasties tautininkų susiskaldy ly. They are homeless, jobless, root boarders of the former Russian Em heroic struggles of the Old Prussians a choice is by no means large, yet
Rep. J. K. mo šiais SLA. viršininkų rinki less, purposeless, and their birthright pire, is not a new political formation. ended in their almost complete an it can be made. If one personality
užtikrinti kad pasekmės butų tautos karžygių.
doesn’t please, another will. Let’s
equality of opportunity seems to
The present formation of the Lith nihilation and the Teutonic Order
mais, Baltimoriečiai tautiniai of
'1 - geros. Reikia tik kad atsiras
therefore, unite and boast our nation
have been denied them by an adult
resigned
in
a
“
Christianized
”
coun

nusiteikę Lietuviai žiuri į rin civilization, whose machinery for the uanian States is only a reconstruc
tų pirmutinis kas tą sumany
try of smoking ruins and boundless ality when opportunity affords, not
tion under new conditions.
mą iškeltų. Tais iniciatoriais LONDONAS, Anglija kimus labai šaltai. Pas juos production of goods has broken down The Lithuanians had formed a misery. The conquerors were now only with words but with action.
įnėra jokio sujudimo ir noro ką through ignorance, passion, lack of State in more or less the present free to turn their swords against Alvina Baltrukonis
turėtų būti organizacijos arba
Alvina Baltrukonis.
veikti, užtai socialistai randa all motives save the profit motive meaning of the term by the middle the Central Lithuanians.
parapija, ir paskui visi be Skir
and sheer collapse of foresight and of the 13th century. Up to that
.čia
tam
tikra
bendra,
komisi

(To
Be
Continued)
sau gerą dirvą ir jie savo kandi courage.
tumo turėtų susidėti ir darbą
time the different Lithuanian clans
pravesti iki galo. Tada parody ja, su vietos klebonu Kun. V. datų sąrašą brukte bruka SLA.
DEMOCRATS ON WAR
had, their own political and military
Mažonų,
jau
kelios
savaitės
po

---------------------- 1 ■
nariams.
’
tume visiems Lietuviams kad ir
K.
of
L.
SPOTLIGHT
organizations,
headed
by
their
war
PATH
mes Montrealiečiai nemiegam sėdžiauja ir svarsto kaip ir ko Kuopos susirinkimas kuria Youth Pledges to
chiefs, “Kunigai”, who, were either ‘ 1 '■
By
A.
Ray
Every Thursday night from 5 to
ir nepraleidžiam svarbių taų^i- kiu budu iš' kur gavus reik'alin- me bus nominuojami kandida Oppose All Wars
elected or had risen . to prominence
6 P.M. the Democratic tribe assemble
šitrhij
!
pinigų
įsteigimui
nuosa

I wondęr if in years to come
through
pergonal
prowess.
These
tai
į
SLA.
Piki.
Tarybą
bus
lai

nių reikalų.
at the St. Clair Bath House, the
Delegates representing more than “Kunigai” (or “dukes”) were ac I’ll see thė^e pals around me,
komas Gruodžio 8 d., šiuomi 15,000
Jei taip praeis ir mųsų lakū vo ‘Lietuviško klubo.
hunting ground for the Democratic
Will
we
share
'that
samfe
old
fun
students
at
a
New
York
Uni

customed
to
join
forces
when
con

Spalių 7 d. ta komisija su noriu atkreipti atidą ne tik Bal
warriors who whoop it up, thumping
nų žuvimo paminėjimas v nebus
And be just as friendly?
versity convention adopted a pledge fronted by, a cpmmop foe.^
and zooming preparatory to meeting
surengta, pasiliks -mums amži šaukė viešą susirinkimą reika timorės SLA. narių bet ir abel- that “under no circumstances will The dawn of the 13th century saw i 1 •
It’s fun to be alive and gay
their foes on this field of basket
na gėda už nerangumą ir apsi lų- aptarimui, tąČiąų žmonių pri nai visų narių kad mes, nežiū we support or cė-operate with the the following general Situation1 in When I have friends like these,
ball practice.
sirinko
nedaug;
moterys
ir
mer

government
of
the
United
States
the lands Occupied by the Lithuanian But God forbid that awful day
rint į'musų vadų skaldymą tau
leidimą.
Montrealietis.
This tribe is backed by the Lith
ginos skaičiumi viršijo vyrus. tinės krypties SLA. narių bal in any war it may conduct”.
peoples:
When slowly they decrease.
uanian Democratic Club and their
Pirmiausią J". Lingis kalbėjo
į nereikšmingas daleles, nesi- That pledge is the first step taken The central body of Lithuanians, But until then I’ll hope and pray
tribe insignia is Class Senior B.
by the American youth towards peace the present-day, “Aukštaičiai” (high
TORONTO, ONT. .apie reikalingumą nuosavo klu sų
Feather colors are green and yellow.
duotume socialistams suvaryti from wars. If the youth of this landers) and “Žemaičiai” (lowland That I be spared that pain
bo, kuris turi būti moderniškas į savo varžą, bet palaikytume country and every other country ers) were surrounded by various That growing old from day to day. Chief, Chet Zuris—manager, teleGRAŽIAI PASIDARBUOTA
Iphone Garfield 8785 J. wishes to
ir gerai įrengtas. Ragino visus
I meet these friends again.
DARIAUS-GIRĖNO PAMIN Lietuvius ' remti klubo įsteigi savo tautinius sąrašus. Jeigu on this sphere opposed wars, there kindred tribes.
build up his tribe and is in need of
------------- o------------(a) To the west, in present-day
mes šiais susiskaldymo laikais will not be any wars in the
more bucks. Anyone who will smoke
KLO FONDUI
future.
For
we
the
youth
will
have
East Prussia, between the Vistula
mą, įmokant pirmą kart nema
K. of L. PROJECTS
the Peace Pipe and can play basket
Kaip kitus taip ir musų To žiau kaip 5 šilingus, paimant ir nelaimėsime tai visgi paro to bear arms “and protect the dollar and the Pregėl, lived the Borussians
1. New Year’s Dance, to be given
ball is welcome and should attend
dysime
socialistams
kad
jie
ne

ronto Lietuvius greitai pasiekė šėrų-pajų, nors neapribojama
not in our pockets” but in the or Old Prussians, who had their own
on New Year’s Day, Jan. 1, 1934.
the Indian feasts; dates above, or
valdo didumos SLA. narių.
pockets of the international bankers, dialect and an original pagan culture.
liūdna naujiena apie žuvimą ėmimas jų daugiau.
2. Our first American play, to be
call on the chief.
Mano
manymu
mes
tautinin

who
are
our
public
enemies.
So
if
Towa
’
rds
the
end
of
the
10th
.
cen

musų tautos divyrių, lakūnų S.
Toliau kalbėjo P. B-tis, kle kai turime remti tą sąrašą ku you and I turn our backs to them tury and the beginning of the 11th presented sometime before Easter Thus for the following bucks are
and bound to be a great success.
Dariaus ir S. Girėno.
entered: Frank Urban; John Debe
and leave them flat, their dollai- century, the first Christian mis
bonas Kun. Mažonas, kuris pa
3. Last but not least “Talent
sis; Frank Rogers; Tom Valūnas;
Kilus sumanymams Chicagos sakė kad jei mes visi išvien prie rį pereitame SLA. seime Pitts- will not win their wars for them. sionaries came among the Old Prus Night
” immediately after Easter.
burghe
visi
buvom
pasižadėję Other resolutions adopted by the sians. The had little success and
John Montville; Steve Savage; Joe
Lietuvių tarpe ir pradėjus rin to eisime tai sudėsim pradžiai
Please don’t forget these events. Stankos and Kenneth Greenwald.
kimą aukų pastatymui tiems kad ir nedidelę sumą pinigų, o remti sekančiuose Pild. Tary 500 delegates were aimed to oppose two of them, Saint Adalbert (997)
------------- o------------They are also seeking scalps of
“the spreading of war propaganda and Saint Bruno-Boniface (1008-9)
ELECTION!
lakūnams paminklo, kaip visos tikimės kad gausim pasiskolin bos rinkimuose. Tas sąrašas by
other tribes. Games with other teams
faculty
members
and
through
suffered
martyrdom.
To
avenge
their
Just “who” is qualified to be our can be arranged on other floors only.
kitos Lietuvių kolonijos sukin ti iš Lietuvos valdžios kokią 10 yra:
tex books,” organize for the abolition death, the Polish King Boleslaus
Prez.
—
J.
J.
Bačiunas;
next
president for the year 1934? Call the manager for further infor
to prie rinkimo aukų paminklui, ar 15 tūkstančių svarų sterlin
of college reserve officers training Chrobry installed military campaigns
I have my suspicions.
Vice-prez.
B.
F.
Simokaitis,
mation.
corps;
call
upon
the
president
to
against the Old Prussians, which,
neatsiliko ir musų neskaitlinga gų darbo įkūnijimui.
Don’t forget its Election Nite, Mon.
Sekr.
M.
A.
Raginskas,
withdraw the fleet from Cuban with intervals, lasted during the
kolonija, ir nors nekokiuose
Dec. 11, at the - K. of L’s.
Rimčiausia apie klubo įstei
Ižd. Adv. J. S. Lopatto,
waters and support revocation of whole of the 11 and 12 centuries.
“IT”
santikiuose tas neskaitlingas gimą kalbėjo J. Sleznikas, kuris
Everyone Invited
the Platt amendment, and to oppose When the Old Prussians boldly re
Well ye males, ye shall soon dis
------------- o------------Lietuvių buris sugyvena, visgi paminėjo apie tokio klubo lai Iždo Globėjai — J. Januške the use of university laboratories for pulsed these attacks, the Popes took
cover who is the most popular girl
AN ALIBI
radosi gana norinčių pradėti kymą dar prie senojo klebono, vičius ir J. šlikas;
the developement of war materials. a hand in the matter, summoning
Three cheers for
Stella S.—Say Pat, loan me two in our midst.
Dr.
Kvotėju
Dr.
J.
Stanislodarbą ir gana rėmėjų, ir muši] Kun. K. Matulaičio. Klubas bu
A protest was sent to the City the Christian chivalry of Europe to
bits so’s I c’n pay for the photograph Miss Popularity, whoever she may
vaitis.
Board
of
Education
against
“
com

arms against these pagans. These
kolonija nuo kitų neatsiliko.
be.
I had taken of myself.
vo tinkamas ir patogus, tačiau
pledges of allegiance in prim appeals and the efforts of the es
(Tickets will soon be available for
Reikia pasveikinti pirmus vei daugumai pareikalavus, atsiim Remdami šį sąrašą į SLA. P. pulsory
Pat S.—Two bits? What’s it look
ary and secondary schools”.
pecially instituted (1228) Order, “The
stupendous prizes, from girls, who
like ?
kėjus tame darbe, “Dirviečius” ta šėrai ir klubas prisiėjo par Tarybą mes remsime teisingus
------------- o------------Bretheren of Padryn” were equally
Stella S.—Kinda dumb, but I can’t are striving to attain the title of
E. Narušj ir O. Kalinauskienę, duoti. Toliau jis pridūrė kad žmones. Tuomi kartu pareik
void of results. Finally, in 1230, the
Miss Popularity. Watch for them.)
šime
savo
protestą
tiems
kurie
help that.
OUR HALL OF FAME
kurie iškėlė lakūnų paminėjimo klubą laikant atsiranda įvairių
specially summoned Teutonic Order
------------- o-------------------------o------------Matilda (Stella Walsh) Susinskas.
sumynę
po
kojų
savo
duotą
(Order der Ritter des Hospitals S.
klausimą katalikų draugijose, mokesčių, taksų ir tt.
FIGURE THIS OUT
Don’t forget the K. of L. meeting
Nellie
(Mae
West)
Greene
garbės žodį, patys paskelbia ki
Marien der Deutschen zu Jerusalem)
A man who really knows, must
Jaunimo “švyturio” kuopoje ir
to be held at the Lithuanian Hall
Peter (Walter Winchell) Skukas
Galima sakyti kad apie nuo tą sąrašą.
began a systematic, “baptism” in
P.
P.
Jaras.
Monday evening, December 11, at have a nose that knowses into those
Šv. Jono draugijoje, pasiūlyda savo klubo steigimą kalbėjo tik
Walter (Bernard Shaw) Krause
blood of the Old Prussians, laying the
noes that have no knows.
7:30 P.M. Sharp!
Joseph (Rubinoff) Luiza
mi suorganizuoti komisiją šiam komisijos nariai.
foundation of German Prussia on
------------- o------------Members are all invited to bring
IŠSINUOMOJA
- o------------darbui. Didesnė dalis tų drau
the ruined homes and graves of
Balsuojant kad ir ne visi kė Penki kambariai, su furnasu, skalThe man who can get the better
new candidates as this is the last
this unfortunate people.
gijų narių jų sumanymui pri lė rankas už reikalingumą klu bynėmis ir kitais Įrengimais. Apa
of his conscience isn’t all man.
SING!
month of the membe^'hip drive.
The Old Prussians fought for their
tarė. Jie pasikvietė i pagalbą bo, tačiau tą vakarą nei vienas čioje. Kaina prieinama. Kreipkitės If your sad and want to cry,
old faith and their liberty with heroic ......................................................................................................................... .
1459 EAST 93 ST.
“Dirvietį” P. Motėj uną ir V. neužsirašė šėrų ir nieko neįmo tuoj.
Sing'!
desperation but the Teutonic Order,
Ramanauską. Ta komisija už kėjo. Toks pritarimas nieko
If good luck has passed you by,
aided by many famous knights and
Sing!
vedė savo darbą. Spalių 29 d. nereiškia.
rulers, such as the Dukes of MozoIŠSINUOMOJA
If your lover has said good-bye,
via, Cracow, Gniesen, Pomerania and
buvo surengta lakūnų atminčiai
Nekurtos iš moterų pakėlė
7 kambariai suites, užpaka
Sing a Song!
eventually, by the powerful King
balsą, girdi atsimokėkit pirma lyje, su visais įrengimais, nau If the day is black and drear,
Naudingu ir Reikalingų Dalykų Dovanoms
Sing!
už šį klubą, sako turėjom jai ištaisyti. Pigiai. Kreipki
Marškiniai
75c ir brangiau Skrybėlės $1.95 ir brangiau
MONTREAL CANADA skolas
tės
11122
Superior
avė.
HEn.
And
there
’
s
no
one
that
can
hear
Ofiso telefonas
duonkepyklą “Birutą” ir tk o
Kepurės
65c •
Kaklaraikščiai
25c
6253.
I
Sing!
ENdicott 1378
; : Kojinės
79c
Apatiniai
15c
J. M. ROSENFELD kur dabar yra?
And you have your fears to fear.
Namų
Petnešos
50c
Kun. Mažonas atsakė kad vi PAJIEŠKAU brolius Juozą
: Šalikai
50c
Sing a Song!
CLearwater
1951-J
1
$1.50
Kelinės
Lietuvis Advokatas
sus kunigus negalima kaltinti ir Povilą Radzevičius, Žukų k., A song on your lips, does not mean
■ Sveteriai
$1.25
10c
Nosinaitės
that you’re sad,
už
vieną, o P. Kairys pridūrė Višakio Rudos par., Suvalkų r.
DR.
A.
J.
KAZLAUCKAS
i
■
Vaikų
2
Kelnėm
Siutai 4.95 Vyrų Overkotai
$10
- BEN GERSOVITZ
kad tuomi laiku žmonės buvę Mirus yra jūsų sesutė Petronė It does not especially mean that
$5.00
GYDYTOJAS IR
< : Vaikų Lumberjacks . $2.95 Vaikų Overkotai
Notaras
you
are
glad;
kitokį. Prie to dar kalbėjo Kaš- lė ir yra likęs jos turtas. Pra With a song you can chase the blues
CHIRURGAS
atsišaukti patys arba ži
THE KRAMER & REICH CO
kelis
apie biznius, mokslą ir tt. šomi
6902
Superior Ave.
;
away,
20 St. James East
nantieji apie juos praneškite.
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
p.
p.
;
ir
tuo
viskas
baigėsi.
:
7002-04
Superior Avenue
Kampas Giddings Rd. s
And again with a song you can bid
Tel. Harbour 3424
Mrs. P. Kundrotą
................................................. iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiinl
Kalnavertis. 1035 E. 140 St. Cleveland, O.
them stay.
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DIDĖJA PRE]
MAS PER
UO
Pradėjo labai
judėjimas su A
pėdos uostą. Į
' palaikyti anks<

♦HEALTH*

ARTĖJANT KALĖDOMS
IŠ PARDAVIMAS!

dviejų nuolatii
laivų, kurių vie:
atvykdavo į K
Dabar prekių j
Klaipėdos ir I
jau dviejų laivų
Rugsėjo mėn.
pėdos uostą išve
• nų įvairių prekii
13,000 tonų į Ar
patį mėnesį įvežt
kių 90,000 tonų,
000 tonų iš Ang

iš Anglijos pareit
lies ir cemento,
iš Anglijos parein
prekių rusių: arų
prekės, geležis, <
kės, cukrus, tauk
smulkios prekės.
Nuolatinį prekii
J tarp Klaipėdos ir

laiko United Balti
■ ja. Anksčiau lin
nuostoliais, bet dal
j prekių judėjimui

į pelno. Pažymėtinj
rijos nuolatinio sus
i tuose tarnauja du
karininkai ir keli
Tsb.

Nuo Sustingusių
| Niekas taip nepadarys
sų sustingusius, skaudan
i kaip gera^, vikrus išsi
; ANCHOR Pain-Expeller
užtenkamai Pain-Expelleri
flaneliniu bandažu. Pačiai
atsitikimais ištrinkite Pa
vakarais ir rytais iki paler
I’ain-Expelleris yra lai
| 1 kiančiu per oda ir jus gal
t į kokiu greitumu varomas si
Visose vaistinėse kaina 3
j skirtingo didumo boųkutė
• - Tiktai tikrasis turi Inkaro

ODOS L
KOKIOS JOS

NEBl

•G R E
‘ PAG
naudojant
praga

PORTE
MO
kuris būvi
mas tuksi
rų ir moti
riau siomis
mis gydym
siveržimų,
pirm to
dėmių ant
gyjamų s
težą-eezemos ir plėtmų.
Igydo, švelnina ir gra
nu odą. Didelis jans parsiduoda po
11.50 su garantavim kad jeigu nebus
auta tikėtų pasek
ai, pinigai bus su
skinti. Jums ne
akla siusti
nieko
®met reikalaujate,
i savo vardą ir pa
rudę ir adresą su
sakymu. Už mostj
'mokėsit kuonlet ji bus j
bs į namus.

5RTES DRUG CO. j
U .Milwaukee Avė.
Chi
MiiiiiiiifHiiiiiiiHiiiiiiiiir

ADDISON
J *400 Wade Park Avt

ENd. 9773
į

PIRKIT NAUDINI
PUIKIOS MOLINĖS

! Su gražiais gobtuvais
i HAMMOND ELEKTR
; rai laiką rodo
kaina

ELEKTRIŠKI TOAS
SANDVIi
Priein

KIŠENINIAI PEILI UK
Patogus, gražus, po
jBjlllllĮIHIHHlHHįlIHHHIIim
RmiiinininiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii

WILKELIS
Licensed
6522 Si
NORINTIEMS KAM!
i palaidojimo kaštai priklaus
jY'I patarnavimas, užjauta,
be tsižvelgimo į kasti
^tarnavimas greitas, aukš
: kiškas.

L

HEn

^lllllllllllllllllllllllllllllllllliu

Gruodžio 8, 1933

D I R V A

LIETUVOJE
didėja prekybos judėji
mas PER KLAIPĖDOS

UOSTĄ
Pradėjo labai didėti prekybos
judėjimas su Anglija per Klai
pėdos uostą. Prekių judėjimui
palaikyti anksčiau pakakdavo
j dvieju nuolatinio susisiekimo
laivu, kurių vienas kas savaitę
atvykdavo i Klaipėdos uostą.
Dabar prekių pervežimui tarp
Klaipėdos ir Londono reikia
jau dviejų laivų per savaitę.
Rugsėjo mėn. išviso per Klai
pėdos uostą išvežta 27,400 to. nu įvairių prekių. Iš jų apie
13,000 tonų j Angliją. Per tą
patį mėnesį įvežta visokių pre
kių 90,000 tonų, iš jų apie 30,000 tonų iš Anglijos. Pernai
iš Anglijos pareidavo tik ang
lies ir cemento, šiais metais
iš Anglijos pareina jau apie 10
prekių rūšių: anglis, cheminės
prekės, geležis, cementas, sil' kės, cukrus, taukai ir vairios
' smulkios prekės.
Nuolatinį prekių susisiekimą
J tarp Klaipėdos ir Londono paj laiko United Baltic Corp, lini’ ja. Anksčiau linija dirbo su
nuostoliais, bet dabar padidėjus
prekių judėjimui turi gražaus
pelno. Pažymėtina kad tos li
nijos nuolatinio susisiekimo lai
vuose tarnauja du musų jurų
karininkai ir keli matrosai.—
, Tsb.
Nuo Sustingusiu Sąnariu®
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius,
kaip Rura^, vikrus išsitrynimas su
ANCHOR Pain-Expellcriu. Įtrinkite
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais
atsitikimais ištrinkite Pain-Expel1eriu
vakarais ir rytais iki palengvės.
I’ain-Expellcris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su
kokiu greitumu varomas skausmas Jauk.
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—
skirtingo didumo bonkutčs.
©
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

HM

ŽMOGUS ŽVĖRIS

KAŽKAS PADEGINĖJA
Vilkaviškis. — Per paskuti
nes tris savaites Vilkaviškio
mieste kilo keturi gaisrai, ku
rie sunaikino tris kluonus su
nekifltais javais ir pašarais,
tris gyvenamus namus ir du
tvartus. Be to, rodos keturi
gaisrai buvo pastebėti pradžioj
ir užgesinti nespėjus įsidegti.
Iškarto buvo manoma kad
gaisrai kyla atsitiktinai. Bet
ta aplinkybė kad ungis praside
da iš kluonų davė pamato ma
nyti bene bus padegama. Iš
vėlesnių gaisrų aiškiai buvo
matyti jog kaž kieno padeginė
jama.
Viešoji ir slaptoji policija tu
ri sunkų uždavinų kaltininką
išaiškinti. Apskrities viršinin
kas paskyrė 500 litų dovaną
tam kas padegėją nurodys.
“L.U.”

AMERIKONAS NUŠOVĖ
ŽMONĄ
Rokiškis. — Pereitą pavasa
rį Obelių gyventojas Ameriko
nas Zybolis susitarė su savo
samdiniu bernu ir merga nu
žudyti savo žmoną. Vakare ka
da sutemo, Zybolis nuėjo pas
kaimyną į šermenis, žmona
prie lango siuvinėjo. Iš oro pu
rės pasigirdo šūvis ir Zybolienė krito asloje negyva. Išsyk
buvo manyta kad tai plėšikų
darbas. Bet pradėjus stropiai
kvotą vesti paaiškėjo dalykas.
Zybolis tyčiomis išėjo į šer
menis, o bernas su merga suti
ko tą bjaurų darbą atlikti. Nu
šovė medžiokliniu šautuvu.
Lapkričio 10 d. Rokiškyje
Panevėžio Apigardos Teismas
bylą ištardęs Zybolį ir jo berną
nuteisė iki gyvos galvos kalėjiman, o mergą 10 metų sunkiųjų
darbų kalėjiman. P. Kriukelis.

RUSIJOS LIETUVIAI ILGISI
SAVO TĖVYNĖS
Rostove prie Dono gyvena
KOKIOS JOS NEBŪTŲ, RAS keli šimtai Lietuviškų šeimų.
Iš Rokiškio jiems siuntinėjama
GREITĄ
Lietuviškai laikraščiai, vokai ir
‘ PAGALBĄ
naudojant ant odos laiškams popieris, nes Rusijoje
pragarsėjusį
POETES ODOS jo nėra, arba reikia mokėti 5
rublius už lakštelį.
MOSTIS
kuris buvo naudoja
Siunčiami laikraščiai “Lietu
mas tūkstančių vy
rų ir moterų su ge vos Ūkininkas” ir Amerikos
riausiomis
pasekmė “Dirva”, “Margutis” ir “Vieny
mis gydyme odos iš
Rusijos cenzūra laikraš
siveržimų, pučkų ar bė”.
pirm to
dėmių ant veido, ne- čius įsileidžia ir Lietuvių atsi
gyjamų s k a u dūlių,
niežų-eezemos ir plėtmų. ši mostis liepia daugybė kurie prašo pa
gydo, švelnina ir grasiųsti jiems Lietuviškos spau
gina odą. Didelis jados. Jei kas norite tiems var
ras parsiduoda
po
$1.50 su garantavigšams pagelbėti prisiųskit man
mu kad jeigu nebus
spausdinių, aš juos persiusiu.
gauta tikėtų pasekmių, pinigai bus suP. Kriukelis,
grąžinti.
Jums ne\nįg
Ulytėlė,
Rokiškis.
Lithuania
reikia
siųsti
nieko
ff

ODOS DIGIT

kuomet reikalaujate,
j
tik savo vardą ir pa
vardę ir adresą su
užsakymu. Už mostį
. po to
užmokėsit kuomet ji bus pristatyta
jums į namus.
(48)

PORTES DRUG CO.
1608 Milwaukee Ave.

Dept. 8
Chicago, Ill.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie Ė. 66th Street
—ENdicott 4638—
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| ADDISON HARDWARE C° |
E 7100 Wade Park Ave.
ENd. 9773

..

14912 Lake Shore Blvd. E
KEn. 1089
Ę

PIRKIT NAUDINGAS, REIKALINGAS DOVANAS
| PUIKIOS MOLINĖS LEMPOS
eiki 1
B Su gražiais gobtuvais už tą kainą*-^ " *

f
=

= HAMMOND ELEKTRIŠKI LAIKRODŽIAI — tykus ir ge- =
E rai laiką rodo
$tfJ>
į =
kaina 82.50 ir aukščiau.
=
® ELEKTRIŠKI TOASTERIAI, WAFFLE KEPTUVAI,
f
SANDVIČIAMS TOASTERIAI
=
Prieinamomis kainomis.

|

KIŠENINIAIPEILIUKAI .......................................
Patogus, gražus, po 25c ir brangiau

=
E

1
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WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director
.
6522 Superior Avenue

=

E

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

HEnderson 9292
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Didėjos kaime, Rokiškio vai.,
Spalių 29 d. įvyko šiurpus nuotikis. Kazys Tervydis kirviu
sukapojo savo žmoną, dukterį
14 m. amžiaus, ir antrą dukte
rį 9 m. amžiaus lengviau sužei
dė, nes jai pasisekė pabėgti.
Tragedijos vaizdas toks. Ke
letas metų atgal Tervydis išvy
ko į Pietų Ameriką. Ten gy
vendamas gavo laišką nuo gi
minių kad jo žmona uliojanti su
kitais vyrais. Tai buvo netie
sa, nes jo žmona tvarkiai gy
vendama pakėlė ūkį, o jis tik
per didelį prašymą gryžo Lie
tuvon šių metų Rugpjūčio mė
nesį.
Gryžęs tuojau pradėjo perse
kioti žmoną ir net žmonos gi
mines. Savo draugams jis mė
go girtis kad jis turėsiąs daug
darbo iki Galinių šeimą išnai
kins. Jo žmona buvo Galinaitė. Jis pradėjo neapkęsti tų
žmonių kurie užtardavo jo žmo
ną.
Tragedijos naktą Tervydis
gulėjo vienoj lovoj su žmona,
o antroj lovoj gulėjo abi mer
gaitės. Kada žmona užmigo,
jis pasiėmęs labai neaštrų ir
surūdijusį kirvį smogė ašme
nimis žmonai į galvą ir kelis
sykius į krutinę. Mergaitėms
pradėjus šaukti, pradėjo ir jas
kapoti. Po žvėriško darbo jis
pats išgėrė acto rukšties.
Tuojau visi buvo išvežti į li
goninę. Tervydžiui išpumpuo
ta rukštis ir jis liko gyvas. Vy
resnė mergaitė ir žmona po di
delių kančių per dvi dienas, mi
re. Tervydis buvo nuvarytas
pas mirštančią žmoną. Jis pa
bučiavo jai kojas ir rankas bet
širdis visgi buvo žvėriškai už
kietėjus, nes nei ašarėlė nepa
sirodė akyse.
Tervydis buvo komunistiškų
pažiūrų, savimeilis ir niekam
nepasitikintis žmogus.
Laišką apie jo žmoną parašęs
įtariamas vietos Pavasarininkų
kuopos vadas. Tai tokie esti
vaisiai pletkų, o vienok Lietu
voje prieš pletkus nokovojama.
P. Kriukelis.
LIETUVIAI AMERIKIEČIAI
ORGANIZUOJASI
Kaunas. — Gyvenančių Lie
tuvoje Amerikiečių iniciativa
Kaune įvyko įtakingų ir žinomų
Amerikiečių pasitarimas del sa
vo organizacijos steigimo.
Pasiūlyta sudaryti Lietuvos
Amerikiečių organizaciją, ku
riai vardas siūloma “Lietuvos
Amerikiečių Brolija”, arba su
trumpintai “LABIJA”.
Steigti Kaune, o vėliau ir
provincijos miestuose, vadina
mas “Statybos ir Skolinimo”
draugijas, kurios padėtų savo
nariams lengvomis sąlygomis
įsigyti ar pasistatyti namus.
Rūpintis įsteigimu Lietuvoje
senelių prieglaudos, kur galėtų
karšti po Lietuvos dangum ir
Amerikos senelis, kitas neturys
giminių ir savo pastogės.
Turėti savo organą laikraštį.
Įkurti prie “Labijos” Ameri
kos Lietuvių Informacijų Biu
rą.
Įsteigti Kaune, o paskui ir
kituose Lietuvos miestuose,
Lietuvos Amerikiečių Klubus,
viešbučių tipo, kaip Amerikoje
ir Anglijoje yra YMCA.
Išrinkta Steigiamasis Komi
tetas, į kurį inėjo: Pr. Rimkus,
K. Ambraziunas, V. K. Rač
kauskas, K. Kuosaitis. “M.R.”

Kurie turite Lietuvių
Banke pinigų ir norite
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage
Kreipkitės
P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

O ROSEDALE
Dry Gleaning 6oJ
C. F. PETRAITIS, Prop.

4*

6702 Superior Ave.,* t
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DETROIT

AMHERST, MASS,

RASTA NEGYVA MOTERIS.
Lapk. 27 d. naktį automobilyje
ties 5320 Townsend avė. rasta
lavonas jaunos moteries, kuri
buvo sumušta, prismaugta ir
nušauta. Automobilis buvo ap
taškytas kraujais ir toje vieto
je išstovėjo porą dienų. Lavo
nas buvo sugrustas ant pat
grindų taip kad niekas viduje
nepatėmijo nieko ir automobi
lis išrodė tuščias. Kaimynai
matydami perilgai tą automobi
lį stovintį pasiryžo raportuoti
policijai ir pažiūrėję kas viduje
yra pamatė negyvą moterį. Po
licija suėmė jos vyrą tardymui.

LIETUVIŠKŲ RANKDAR
BIŲ PARODA. Išreiškus dau
geliui pageidavimą, vietos kul
tūrinė įstaiga, The Jones Libra
ry, surengė Lietuviškų rankdar
bių ir kitokių dalykų išstaty
mą, kuris prasidėjo Gruodžio 4
dieną ir tęsis iki mėnesio galo.
šiai parodai knygynas gavo
nekuriu dalykų iš Lietuvos Ge
neralinio Konsulo iš New Yorko ir pradžiai daugelį rankdar
bių parvežtų iš Lietuvos iš ke
lių vietos gyventojų: Mrs. Wil
liam R. Kershlis, Mrs. Joseph
D. Kershlis, Mrs. Mary Adamitis, Mrs. Nellie Stanitis, Mrs.
Caroline Chemos, Mrs. Peter
Mitchell, Mrs. Martha Mitchell.
Taipgi iš aplinkinių miestelių
nuo Mrs. Peter Kuzniškas iš
Leverett, ir Mrs. Joseph Lubas
iš Sunderland.
Prie to prisideda ir Lietuviai
iš Athol, Mass.

DIDELI NUOSTOLIAI. Tarp
Detroito ir Windsor, Ontario,
Kanadoj, po upe tapo iškastas
tunelis žmonių susisiekimui. Į
tunelio išbūdavojimą sudėta ar
ti $20,000,000. Kaip dabar paaiški, to tunelio promoteriai pa
neš $12,000,000 nuostolių. Pi
nigus tuneliui gavo net iš Pary
žiaus, Londono, Kanados ir Su
vienytų Valstijų.
NUŽUDĖ PLĖŠIKĄ. Užmies
ty j a rasta nužudytas plėšikas
Walter Tylczak, kalėjimo pabė
gėlis, už kurio sugavimą buvo
paskirta $500. Policija spėja
kad jį nužudė jo paties draugai,
kurie jį slapstė, bijodami kad
per jį nepakliūtų patys.
SUMUŠĖ IR APVOGĖ. Peršiskyrėlė našlė, Rose Buckaloo,
inėjus į restaurantą vakarie
niauti, susipažino su vienu vy
ru, kuris prisėdo prie jos val
gyt ir susidraugavo. Po vaka
rienės ji parsivedė tą vyrą į sa
vo namus ir patyrus kad jis
turi apie tūkstantį dolarių pi
nigų, atsinešus kūjelį sumušė
jam galvą ir pinigus atėmė, pa
duodama tik $20, ir išvarė. Jis
apsvaigęs išėjo, bet pasiskun
dė policijai. Ta moteris tapo
areštuota ir su ja suimtas vy
ras, kuris prie jos gyveno.
Ji sakėsi kad buvo desperaci
joje, nes neturėjo i pinigų nei
maisto, vaikams. „■ ,
,
PENKTAS NUŽUDYTAS. Į
keturias dienas pereitą savaitę
Detroite nužudyta penki krimi
nalistų gaujų nariai. Lapk. 29
d. rasta, nužudytas Verne Mil
ler, kuris dalyvavo Kansas Ci
ty užpuolime ant policijos at
ėmimui areštuotų plėšikų drau
gu.
ATSIDARĖ BANKAS, šio
se dienose persiorganizavo ir
atsidarė Detroit Trust Co. ban
kas. Depozitoriai pradžiai ga
lės gauti savo uždarytų pinigų
10 nuoš.
Michigan valstijoje šiose die
nose gavo leidimus atsidaryti
šeši bankai kurie buvo uždaryti
pereitą žiemą.

DIRBS 46,905. Wayne aps
krityje padidinta skaičius dar
bininkų imamų į viešus darbus.
Pranešama kad dar 22,405 dar
bininkai bus paimti, arba viso
46,905 bedarbiai gaus dirbti.
IšGELGtĖJO. Lapk. 29 d. pasažierinis lėktuvas su 12 žmo
nių nusileido į St. Clair ežerą,
arti Kanados pakraščio. Eže
ras buvo padengtas plonu ledu
ir lėktuvas ėmė grimsti. žmo
nės sulipo ant lėktuvo sparnų
ir laukė iki pribuvo pagalba.

PAŠĖLĘS ŽMOGUS. Ionia,
Mich. —Paleistas iš kalėjimo po
priežiūra kalinys, David Reed,
35 m. amžiaus, dirbdamas pas
ūkininką, įšėlęs primušė šeimi
ninką, 55 m. amžiaus, ir dar
gyvą palaidojo. Paskui pri
rišo prie lovos jo dukterį kad
neišbėgtų iš namų, ir pagaliau
pats nusišovė. Rastas po mėš
lu užkastas ūkininkas vėliau
mirė.

K STONIS
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

AKRONO
ŽINIOS
PAVYKO. Lapk. 29 d. buvo
surengta balius naudai DariausGirėno paminklo fondo. Rengė
SLA. 354 kp., LRKSA. kuopa ir
Draugiškas Klubas. Vakaras
buvo pelningas, nes iš mažos
ir išblaškytos Akrono kolonijos
padaryta pelno paminklo nau
dai net $39.10.
Programą atidarė J. Ramoška
pasakydamas atitinkamą įžan
ginę kalbą. Vėliau Draugiško
Klubo choras išėjo dainuoti:
mergaitės buvo pasirengusios
tautiškuose rūbuose. Didokas
choras vedamas Ig. Holišiaus
sudainavo keletą dainelių, prie
to buvo dar kitokių paįvairininimų, ir programas baigta su
Amerikos ir Lietuvos himnais.

Jurgis Rokas išplatino kelioliką Dariaus-Girėno fotografi
jųAtsilankė gražios publikos,
bet dar buvo vietos ir kibįęru^-.
Neprisidėjo prie šio darbo
SLA. 198 kuopa ir jos narių
nedaugiausia matėsi. Nors nekurie jie skaitosi dideliais pat
riotais, bet gerbia ne Lietuvą
ir jos sūnūs bet kacapus, kurie
musų tėvams nagaikomis glos
tė nugaras. Rodos butų laikas
atsiskirti nuo jų ir nebroliauti
daugiau.
šio gražaus parengimo komi
tetas taria širdingai ačiū vi
siems už atsilankymą ir parė
mimą.
Komitetas.

—o:

3 CENTAI

£

Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Adininistracijai
kokius paklausimus visada
įdėkite 3c pašto ženkleli.
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

S. L. A. NARIAMS

Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio
(sibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimrt —: prisipildykit
sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

■
:

šiuo tarpu, einant SLA. Pild.
Tarybos nominacijoms, paski
rose kolonijose kuopos nomi
Daugiau Spėkos
Gausit visose
nuoja arba jų kuopų veikėjai
Daugiau
Pennzoil
parašo kur nors kitiems remti
Mylių
Stotyse
tą ar tą žinomesnį veikėją. Tie
LUBRICAV
gi veikėjai, manydami kad jie
ir bus išrinkti, tuoj rašo į laik
The Columbia Refining Company
raščius pranešimus kad jų ne *TtĮiiiniii»iiiiti»lHiiiiiHiiiii»iiiiiiiiriHtiiHittiiii8iiHimiliiiiimiiiii»iiĮinimi»:Hh ?
statytų, jie nekandidatuoja, ir £l|il8BIII8llllll88lllt8l8lllillllIIIIIIIIIII8lliail8igillllIlllllllllim8llflln!(i8IBIIIOlllltlinil9’..
tt. Redakcija gauna tokių laiš
ATIDAI
i
kų gana daug ir visi nori dėkuo- 51
SS
ti kuopų veikėjams už jų nomi- |
Lietuvių Taupymo ir Paskolos Banko
navimą ir rašo kad jie neapsi- =
Depozitorių
|
ima kandidatuoti.
E
Mes mokėsime aukščiausią kainą už jūsų bankines knygutes, gry—
Atminkit, vyrai, kad tai yra E nais pinigais. Atneškit savo knygutes pas mus.
tik nominacijos ir nariai gali
Liquidating Finance Corp.
5
jus nominuoti. Taip darydavo
750
Prospect
Ave.
Room
211
CHerry
7477
seniau. Jei ir būtumėt nbmimoti turit teisę atsisakyti ir ~nis8inmiitiinininiii8iiiiiiuiiiitiiIiinHiiiniininiHiiinimiiuiniii»iiiiiiiiiiniiii? > ~
jūsų niekas neprivers kandida £niiiiiiiiB3!i:igi9wgiiimt(!Hi;8ii8i:ii8!!imii!iiu:ii;iiiiimiiiiii]iiisgiiimamiiii8i;iir į
tuoti galutiniems balsavimams. I
į
“D.” Redakcija.
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) j
JONAS NAUJOKAITIS
Lithuanian Funeral Home
“Dirvos” agentas Londone.
Pas jį galima gauti “Dir
Visiems Lietuviams norintiems naudoti, musų
:
vą” pavieniais numeriais ir
kambarius leidžiame dykai.
užsirašyti metams. Adr.:
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
3 White’s Gardens,
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
Planet Street,
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
Commercial Rd, E. 1.
nių pervežimui į ir iš ligohbučių, Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa:
išsirašydami nauji skaitytojai
sirinkimo. Reikale telefonuokit.
:
“Dirvą” prieš pabaigą šių me
6621 Edna Avenue
ENdicott 1763=
tų, mokės tik $1 visam metui. ~«gnniiiiiiiiniimiiiiliiiniiiiiiimiiiiriiiiiiiitiiiiiiiiiininUi
jnuirviii'iiiiiiiiimiiitiiv

DELLA C. J AKI BS

Tik GAAN Šilumos,
Tik KADA jos reikia,
Tik KUR jos reikia-

IB

Ekonomiškas
Patogumas
su
Patogiai
Padėtais
Gazo
Pečiukais

Mes vadinam juos “Vietų Apšildytojais”. Jie tuo yra yra. Radiantfires yra žinonii
savo patogumu, ekonomiškumu, ir greita šiluma. Yra kitokių tipų—visokiam' reika
lui, kur prireikia šilumos “retkarčiais”, arba tokių kurie nuolat įrengti krautuvėse,
perėjimuose, namuose, dirbtuvėse arba bent kokiame budinkė.
Jie tinkamiausia panaudojimui kada reikia staiga' apšildyti namą', kuomet nėr> rei
kalo kūrinti didįjį apšildymo pečių, bet namie be šilumos' negalima apsieiti.

Radiantfires turime kelioliką kurie parsiduoda visai pigja kaina iki jų turi
me — mes nOrime juos visus išparduoti, taigi pasinaudokit šia' gera proga.
Vienas iš daugybes apšildymo klausimi)’ gafinYa' lengvai ir pigiai išspręsti naudojant
mažus gazo pečiukus, musų darbininkai žinovai noriai patars juihs apie jų įrerųįrmą
be jokio atlyginimo ūž tai.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th and Rockwell
DO OUR FART

5

Gruodžio 8, 1933
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ATEINA 1934 METAI

KAS GIRDĖT CLEfflJNDE-APIELIMĖSE Bl

“DIRVOS” NAUJŲ METŲ
SUTIKIMO VAKARAS, šymet
paskutinė diena prieš Naujus
Metus išpuola sekmadienis (nedėklienis), taigi “Dirva” tą die
ną, Gruodžio 31-mą, rengia ne
paprastą dvilypį programą. Vie
nas programas prasidės 5:30 v.
po pietų, tęsis iki 8 vai. Po to
prasidės šokiai. Gi kelias minutas prie 12-tą valandą, pasitikimui Naujų Metų, scenoje
prasidės naujas programas.
Apie naujenybę kokia bus tą
dieną skaitykite šiame pusla
pyje telpančiame smulkmeniš
kame aprašyme, o apie visą ki
tą programą bus pranešta kita
me “Dirvos” numeryje. Užtik
riname1 kad dar taip niekad nie
kas Lietuvių salėje nepasitiko
Naujų Metų kaip bus pasitikta
šį sykį.
Prašome visų “Dirvos” skai
tytojų pagelbėti surinkti Cleve
lando seniausius Lietuvius gy
ventojus ir ilgiausia išbuvusius
Clevelande, kaip skelbime .nu
rodyta.
Seniausias Clevelande gimęs
Lietuvis vyras arba moteris bus
priima viso tik vienas, todėl iš
pridavusių savo amžių asmenų
tas kuris bus seniausias gaus
pakvietimą j vakarą ir dykai tikietą.
Atminkit dieną — tai bus
sekmadienio vakaras, prieš pa
kus Naujus Metus, ir visi ga
lėsit užti-uliavoti, o po to bus
vėl šventa ir galėsit išmiegoti.
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“Dirvos” Koncertas Bu-1 kos vedėjams
“Dirva”
vo Labai Pasekmingas į sįviams
ačiū.

ir scenos dalytaria širdingiau-

Lapkričio 30 d. Lietuvių sa
lėje, Įvyko “Dirvos” iškilmin
MIESTAS PRIE BANKRUgas koncertas, pamargintas ke l TO. Naujas mayoras Davis pa
leto svečių iš kitų miestų kalbo reiškė kad miesto reikalų vedi
mis. Nežiūrint kad tą pačią mui iždas visai tuščias iš tokiu
dieną Chicagos cicilikai rengė budu miesto valdžia priėjo ban
savo kermošių, norėdami pa kroto. Mayoras tariasi su vie
kenkti “Dirvai”, bet pasikenkė tos bankais gavimui paskolų
patys sau. Vietiniai geri Lie trumpiems terminams.
tuviai pasirodė kad jie pasiry
Prie to Davis stengiasi išpra
žę remti savo laikraščio paren šyti gubernatoriaus kad uždė
gimą pirmiausia, ir koncerte tų kokius nors taksus ant deg
publikos dalyvavo tiek kiek tik tinės kurie eitų miestų gelbėji
Lietuvių salė gali sutalpinti. Už mui iš nedatekliaus.
tai “Dirva“ savo geriems rėmė
Reikalinga trumpu laiku apie
jams visados bus dėkinga ir vi $3,500,000 paskolos.
sokiais reikalais su savais dar
buosis savo miesto Lietuvių
gerovei ir garbei.
LAUŽO PAŽADUS. Naujas
Koncerto programas prasidė miesto mayoras prieš rinkimus
jo apie 5:30 ir baigėsi prieš 8 ■kelbė kad jis, jeigu bus išrin
vai. Po to prasidėjo šokiai, šo ktas, atims iš privatiniu biznio
kiams susirinko daug jaunimo. ’staigų miesto apdraudos rei
Programą vadovavo Jonas Ja kalus ir įves apdraudą paties
rus, kuris perstatė “Dirvos” miesto kontroliuojamą. Dabar
redaktorių tarti publikai kelis gi, nei mėnesio laiko nemayoražodžius. Po to sekė pamaino vęs, jau savo tą svarbų priža
mis muzika, dainos, kalbos sve dą sulaužė ir su savo miesto ta-,
čių kalbėtojų.
rvbos nariais-pasekėjais pave
Programe dalyvavo: akordio- dė trijų metų laikui apdraudą
nistai Zuzana Garbenčiutė ir ant miesto nuosavybės WarJonas Drasutis; solistai: Rožė rensvillėje, už sumą $1,015,000,
Lukoševičiutė iš Youngstowno; privatinei firmai.
Antanas Zdanis, vietinis; Alvi
na ir Domicėlė Salasevičiutės,
Juozas ir Petras Luizai. šie
AVIACIJOS REIKALAI. Ki
pastarieji sudarė duetus ir tuose miestuose paprastai Chi
kvartetą, ir kadangi Luizos or cagos cicilikų garsinama aviaci
kestras kaip kada groja per ja prasideda ir užsibaigia viena
radio, Juozas Luiza savo pro- diena, bet Clevelande tęsėsi net
grar?o dalį sutvarkė taip kaip tris dienas. Turbut Chicagieeina radio stotyje, kas darė ge čiai tiki kad Clevelando Lietu
rą įspūdį.
viai turi perdaug pinigų uliavoViešnia Youngstowniete p-lė ti. Bet ne. čia topie pat su
Lukoševičiutė buvo labai gra vargę žmoneliai kaip ir visur
žiai mus', publikos priimta ir ji kitur.
dainavo let trimis atvejais. Ji
Kituose miestuose apsieita su
pasižadėjo ir toliau prisidėti .ienų lakunu James, o Cleve“Dirvoę” koncertuose.
lande atsilankė' “Naujienų” aKalbėtojai buvo: Amerikos gentas Vaivada ir net pats re
Lietuvių Aero Klubo pirminin daktorius Grigaitis! Mat, jie
kas lakūnas A. Kiela iš Chica sugalvoję ųžlysti “Dirvai” už
gos; p-lė Julė Pajodytė iš Chi akių su savo parengimais, no
cagos, kuri yra pirmutinė Lie<- rėjo iškolektųoti iš vietinių vi
tuvaitė šokus iš lėktuvo su pa sus pinigus kad neturėtų kuo
rašiutu; ji labai gražiai pasakė nueiti į “Dirvos” koncertą.
trumpą kalbą, vartodama aiš
Lapk. 28 d. viešbutyje su
kią , Ųiętuyišką tarmę.
rengta vakarienė, kur dalyvavo
Tarp netikėtų svečių kalbėto apie 35 asmenys. Ten rinkta
jų buvo Youngstowno Lietuvių aukos, surinkta virš $60.
parapijos klebonas Kun. Buge
Lapk. 29 d. Lietuvių salėj su
nius šteigmąnas.
Jis pasakė rengta prakalbos ir šokiai. Dalabai patribtingą kalbą, prives- 'vvavo mažas buris žmonių ir
damas kad tauta ir tikėjimas šiek tiek padykusio jaunimo,
niekur vienas kitam nepriešta kurie pakėlė muštynes.
rauja, tik reikia Lietuviams su
Lapk. 30 d. po pietų buvo
prasti vienas kitą ir gyventi skraidymas, žmonių pasižiūrė
broliškai taip kaip pridera ge ti buvo nuvažiavę, bet oras bu
riems Lietuviams.
vo šaltas ir žemė šlapia tai ne
Kitas netikėtas kalbėtojas visi norėjo ten ilgai būti ir ne
buvo sena Lietuvių veikėja Dr. visi skraidė (oras buvo šaltas
Joanna Baltrušaitienė iš Pitts- ir pernai per Dariaus-Girėno
burgho, kuri atsišaukė Į Cleve- aviacijos dieną).
landiečius paremti Pittsburgh©
Viso per tris dienas sakosi
Universitete Lietuvių Kamba padarę apie $200 pelno, bet iš
rįto neišskaitoma Vaivados kelis
Svečias Chicagietis inž. B. F. kartus važinėjimo “kelionės ir
Simokaitis, “Liaudies Tribū sugaištys” ir Grigaičio trijų
nos’ redaktorius, buvo svar dienų “kelionės ir sugaištys”.
biausias vakaro kalbėtojas, ku
Grigaitis atsiskubino į Cle
ris pasakė labai turiningą kal velandą “gelbėt situaciją”, ma
bą apie musų tautos reikalus, nydamas kad pasiskelbus save
apie, spaudos reikalingumą, ir atsilankiusiu visi bėgs pažiūrėt
nors paviršium išdėstė dalykus ;o. Bet tas tik padarė daugiau
kokie verda Chicagoje ir atsi ■'iiotolių pačiam skridimo fon
liepia Į kitų kolonijų Lietuvių dui.
judėjimą. Senai Clevelandiečiai
Kurie kalbėjo su lakunu sako
girdėjo tokį tautininkų srovės iis Lietuviškai visai menkai te
kalbėtoją. Reikia pripažinti p. kalba.
Simokaitį vienu iš pirmaeilių ir
Jeigu cicilikų kermošius bu
iš keleto musų oratorių Ame tų rengtas kitu laiku, jie butų
rikoje. Jis kalba su įtikinimu, turėję daug geresnes pasekmes.
jo kalba pilna takto ir aiški. Ir vietiniai kurie prisidėjo prie
Butų gerai kad p. Simokaitis jų rėmimo ir labai karščiavosi
tankiau atsilankytų į Clevelan- kitą sykį bandys prisitaikyti
dą ir kad butų jam surengta prie savos vietos tvarkos.
prakalbų vakaras. ;
“Naujienose” jie dabar ver
Socialistai ir bolševikai siun kia ir dūsauja kad “Dirva” tą
tinėja po kolonijas savo barš- darė ir tą darė jiems, bet vie
kalius žmonių demoralizatorius, tos Lietuviai geriau žino savo
kuomet musų tautininkų kalbė vietos reikalus ir žino aiškiai
tojų niekur nepasirodo, pertai ’tad cicilikų didžiausias noras
visokie “ratai” ir vedžioja Lie buvo per tris dienas iškalno
tuvius kur jiems patinka.
publiką nuvarginti kad niekas
Leista traukimui dovana už nenorėtu eiti į “Dirvos” koniškalno parduotus tikietus, lai •ertą. Bet atkando dantį. Už
mėjo Lietuvis B. Aukėnas. Už Lai publika privalo papeikti tuos
tikietėlių platinimą laimėjo do musų vietinius karštuolius ku
vanas trys Lietuvaitės: Ona rie šoko taip kaip atvažiavęs iš
Skarnulis, Agnes Jončiutė ir Chicagos cicilikų agentas juos
Veronika Vaičioniutė. ‘
šokdino. Jie pasiėmę pinigus
Iš tų tikietėlių atliko kelioli sau išvažiavo, o jus čia vieti
ka dolarių, iš kurių bus duoda niai vistiek turit krūvoje mai
ma Kalėdoms kasės su maistu šytis ir dirbti leulturinius dar
biednoms Lietuvij šeimoms be bus savo kolonijoje.
Buvęs.
pažiūrų skirtumo.
Koncertas visapusiai buvo
pasekmingas. Publika buvo la
MIRĖ. Lapk. 29 d. Mirė An
bai graži, net jaunimas susirin tanas Grigalevičius, 56 m„ nuo
ko pavyzdingas, iš ko visi ste 1363 E. 65 St. Palaidotas Gr.
bėjosi, nes tankiai kitų paren 2 d. Liko našlė žmona, penkios
gimuose Lietuvių salėje įvyks dukterys ir vienas sūnūs.
ta nusigėrusių vaikėzų pešty
Gruodžio 3 d. mirė Ona žugnės, o čia visi užsilaikė gražiau rienė, 1394 E. 66 St.
sia ir pavyzdingiausia.
Laidotuvėmis apsirūpino graVisiems darbininkams, tvar- borius N. Wilkelis.

Vainiko Padėjimas prie
Dr. Jono Basanavičiaus
Paminklo
Padėkavonės dienos šventėje
atsilankydami Clevelande žymus
svečiai iš Chicagos, kartu atve
žė vainiką i Lietuvių Darželį
prie Dr. Basanavičiaus pamink
lo. Vainiko padėjimo iškilmė
buvo 2:30 vai. po pietų. Die
na buvo labai graži todėl į Dar
želį susirinko daug žmonių —
aplink paminklą buvo sustoję
į 300 publikos.
Vainiką atvežė Chicagiečių
automobilis ir keli automobiliai
vietiniai ir svečių iš Youngs
towno. Visi sustojo žemutinia
me bulvare ir paskui su vaini
ku lipo į kalnelį kur stovi Dr.
Basanavičiaus paminklas. Vai
niką nešė Chicagietė p-lė Pajo
dytė ir Youngstowniete p-lė
Lukoševičiutė. šis vainikas bu
vo pirmas iš kitos kolonijos at
vežtas prie paminklo musų tau
tos Patriarko.
Vainiką padėjus, Darželio Są
jungos sekretorius Karpius per
statė pakalbėti inž. B. F. Simo
kaitį iš Chicagos, kurs pasakė
pritaikytą kalbą. Po jo buvo
perstatytas kalbėti vietos vei
kėjas ir Darželio Sąjungos na
rys Jonas Brazauskas, o paga
liau kalbėjo ir pats Darželio
sekretorius.
Vainikas buvo nuo Chicagos
Lietuvių Aero Klubo ir Ameri
kos Lietuvių Sąjungos.
Sekanti
iškilmė Darželyje
prie Dr. Basanavičiaus pamink
lo bus Vasario 16 d., Lietuvos
Neprigulmybės Dienoje ir Dr.
Basanavičiaus mirties dienoje.
NETIKĖTAS POKILIS. Po
“Dirvos” koncerto programo,
apatinėje salėje buvo surengta
scenos dalyviams jr svečiams iš
kitų miestų vakarienė. Bęt ta
vakarienė pavirto į “surprize”
baliuką paminėjimui p. Onos
Karpienės gimtadięnio sukak
tuvių, kurios: pasitaikė 'supulti
su šia pramoga. Tą viską, su
ruošė p. Darata Jarienė, pasikviesdama sau į talką keletą
savo ir p. Karpienės draugių.
Stalas buvo parėdytas gėlėmis,
viduryje stovėjo didelis gimta
dienio. iškilmei pyragas, p. Ju
rienės darbo, ir tik kuomet pri
ėjo pyie stalo p. Kar pienė pa
matė ir dasiprptėjo kame daly
kas. Visi dalyvavusieji skaniai
pavakarieniavo, pareiškė linkė
jimus p, Karpienei, ir paskiau
susimaišė viršutinėje salėje su
visa publika ir visi turėjo gerus
laikus iki 12 vai. nakties.

PADĖKOS ŽODIS. Lapkri
čio 26 d. šv. Jurgio parapijos
salėje buvo surengtas banketas
proga mano medikalės prakti
kos pradžios. Linksma man bu
vo matyti tiek daug žmonių at
silankiusių bankete, nes ištikro
nesitikėjau tiek daug draugų
ir pritarėjų turįs. širdingai
ačiū visiems už atsilankymą.
širdingai ačiū visiems kalbė
tojams už jų tokias gražias kal
bas ir linkėjimus pasakytus lai
ke vakarienės: ačiū gerb. kle
bonui Kun. V. G. Vilkutąičiui,
Kun. A. Kazlauskui, Dr. J. T.
Vitkui, vakaro vedėjui, už jo
gražius prilyginimus ir perstatinėjimą kalbėtoju, ir patiems
kalbėtojams: Dr. Kamesiui, Dr.
Tamošaičiui, Dr. Matulaičiui,
Adv. P. V. česnuliui, Adv. A.
Montvillei, P. P. Mulioliui, inž.
P. J. žuriui, inž. J. Dichmanui,
inž. J. Debesiui, adv. ir p. Mihelichiams, N. Wiikeliui, P. A.
Šukiui. J. Brazauskui ir K. S.
Karpiui.
Didžiausias ačiū priklauso po
nams Ramanauskams už nuo
širdų pasidarbavimą surengime
šio puikaus banketo. Ačiū šei
mininkėms už jų pasidarbavi
mą : pp. Šukienei, Maksimavičienei, Smičienei, Gradzinskienei.
Stapulionienei, Alaburdienei ir
jos dukterei. Toliau ačiū mer
ginoms kurios patarnavo prie
stalų, ir J. Mulioliui, Al Šukiui.
Vilimaičiui ir A. Ramanauskui
už muziką.
Iš gilumos širdies ačiū už
man tą vakarą įteiktas gėles ir
dovanas. Tikiūose kad ateity
je gal galėsiu nors dalinai atsi
lyginti visiems savo patarnavi
mu.
Dr. Ant. J. Kazlauckas.

STAIGA OPERACIJA. Pir
madienio naktį staiga susirgo
apendiksu P. P. Muliolio jau
niausias sūnūs, Donaldas, 7 m.
amžiaus.
Dr. Kazlauckas ap
žiūrėjęs pripažino kad reikia
darytį operaciją. Operacija pa
daryta tą naktį ir dabar vaiku
tis taisosi.
LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO Sąjungos susirinkimas
bus laikomas šio penktadienio
vakare, Gruodžio 8 d., Lietuvių
salėje, nuo 8 vai. Visi draugi
jų atstovai ir visų komisijų na
riai pasistengkite dalyvauti.
Vald.

“MOTINOS MEILĖ”. Gruo
džio 10 d., nuo 2:30 po pietų ir
7 :30 vakare, Šv., Jurgio para
pijos salėje, ,LRĘSA. ;142 kuo
pa stato scenoj labai gražų vei
kalą, “Motinos Meilę”, kuris
buš> įdomus paipatyti kaip su
augusiems taip, ir jaunimui.
Vaidinime dalyvauja žymiau
sios vietos spėkos ir giesmi
ninkai bei dainininkai, nes vai
dinimas bris su dainomis ir
giesmėmis.
Vaidylos: P. Glugodienė —
Onos_ Radauskienės, ųąšlės ūki
ninkės rolėje; Pranas Urbšaitis ir Norbertas Skirbantas —
jos sunai; Anelė Kavaliauskie
nė — jos duktė; Ona Mačiutięnė — Mortos, “kaimo laikraš
čio”, rolėje; Petronėlė Urbšaitė—kaimynės Marijonos; Olga
Mušinskaitė — Kaimo gražuo
lės; Raimondas Adomaitis —
Jokūbo Paklydėlio; Ben Skir
bantas — seniūno; Petras Skir
bantas — Oškevičiaus.
Prie to dalyvaus jaunimas—
vaikinai, merginos — šv. Jur
gio parapijos choristai. Kat
riutė Martis — eilininke.
Visus prašome atsilankyti į
šį parengimą, o busite užganė
dinti. Programe dalyvaus šv.
Jurgio parapijos klebonas Kun.
Vilkutaitis, kuopos pirmininkas
Antanas Vilimaitis ir keletas
kitų ypatų.
.
P. G

KELLOGG
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EAST OHIO ŠAPOS DARBININKAI PAGERBĖ GALLAGHER BROLIUS
Naujas ir Senas Vadai Pasvei
kinti Savo Draugų
Darbininkų.

W. K. Kellogg, išdirbėjus ga
tavų valgymui grudų maistų,
pasiuntė sekantį telegramą S.
V. Prezidentui:
“Hon. Franklin D. Roosevelt
White House,
Washington, D. C.
šiuomi pranešu kad The Kel
logg Co. pilniausia sutiko prisi
laikyti naujo patvarkymo. Jū
sų bendrame nustatyme visoms
industrijoms, kiek liečiasi mu
sų biznio—pagelbėt bedarbiams,
mes vedėme savo darbus pana
šiai jau per pustrečių metų, su
trumpesnėmis darbo valandomis
ir padidintu mokesčiu, taip pa
gelbėdami savo darbininkams
turėti didesnę pirkimo galimy
bę ir taip galėjome duoti musų
įstaigoje darbo 122 nuošimčiais
daugiau. Dabar NRA emble
ma bus uždėta ant virš pusan
tro milijono Kellogg pakelių iš
siunčiamų kasdien.
W. K. Kellogg.”

Iš senų gazo darbų prie E. G2nd
street išėjo du Gallagher vyrai, ku
rie nuo 1898 metų dirbo kartu prie
East Ohio Gas Co.
Charles E. Gallagher, tik ką iš
ėjęs iš direktorių tarybos susirinki
mo kuriame jis buvo išrinktas prezi
dentu the East Ohio j vietą savo
brolio, Ralph W. Gallagher, buvo
vienas iš jų.
Ralph buvo kitas, kuris atsisveiki
no su savo vyrais paminėtoje vieto
je prie darbų, kur jis ištikimai tar
navo per daug metų. Ne tai kad jis
nesugryš, ir tankiai, bet kad nuo da
bar jis gal but turės mažai laiko
lankytis pas vyrus dirbtuvėse.
Padovanojo Laikrodėlį
Vienas iš jo senų laikų draugų
padovanojo del “R. W.” laikrodėlį
kaipo atminti nuo darbininkų kurie
po juo dirbo ir jis dabar stoja prie
tarybos narių Standard Oil Co. of
New Jersey, priklausančios East
Ohio kompanijai, kur jis buvo užžiu- kė Charles E. Gallagher.
rčtojas visų gazą gaminančių įmo
Gimę penkių metų skirtume Sala
nių.
manca, N. Y., jie pradėjo dirbti 35
Šis pasitraukiantis East Ohio pre metai atgal, C. E. kaipo raštvedis,
zidentas, veteranas daugelio kovų o R. W. kaipo užvaizdą dirbtuvėse,
už kainas, paskutinis iš ugningų ko abudu Parkersburg, W. V., kur ta
votojų, užleidžia savo vietą links da, kaip ir dabar, buvo naturalio
mam, nuoširdžiam vyrui kuris moka gazo sostinė toje srityje.
rūpintis apie savo biznio draugus ir
C. E. atvyko į Clevelandą reikalų
savo šeimą. Nors jis turi biznišką vedėjo padėjėju prie savo brolio 1926
išvaizdą, tas paeina iš jo ypatos gy metais ir neužilgo patapo vice pre
vumo o ne iš jo sudėjimo.
zidentu ir generaliu vedėju, kurią
“Gal but bus ypatinga kad W. R. vietą laikė iki šių dienų. Jis gyve
ir aš pradėjome ir ėjome kartu prie na 19901 South Woodland Road,
tos pačios kompanijos, per tiek me Shaker Heights, su ^riiona^įr dviem
tų, vienas kitą pavaduodami”, pasa- dukterim.
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KAIP SUTIKSIM 1934 METUS

SVARBUS PRANEŠIMAS CLEVELANDO LIETUVIŲ VISUOMENEI
Ateina 1934 metai ir visi mes rengiamės juos sutikti. Kaip sutiksime juos?
Nagi štai kaip: “Dirva” rengia viešą vakarą Lietuvių salėje, sekmadieni, Gruodžio
d., paskutinę šių 1’933 metų dieną, su labai įvairiu programų, apie kurį bus pra
nešta vėliau, taigi visi tęmykite ir skaitykite “Dirvą”! Bet’štai kas bus naujo:- t
Šiame, vakare “Dirva” perstatys Clevelandiečiams seniausius šio miesto Lietu
vius gyventojus:-seniausius amžiumi ir seniausia atvažiavusius į Clevelandą.
1. —Visi seneliai — vyrai ir moterys — virš 70 metų amžiaus, bus priimami.
2. —Jiems bus duota dykai įžangos tikietai.
3. —Jie bus susodinti scenoje laike programo ir pasakys trumpas kalbas.
4. —Visiems bus duota gėlės ir tiems kurie dar neturi, “Dirva” metams dovanų.
5. —Pačiam seniausiam amžiumi ir pačiam ilgiausia pragyvenusiam Clevelande
bud prie to duodama dovana po $2.50 auksinis.
6. —Po programo, visiems tiems svečiams bus iškelta dykai puiki vakarienė.

šitą viską “Dirva” rengia kad mes visi kas tik Clevelande gyvename galėtume
suėję susipažinti su savo kolonijos pionieriais, kurie pirmutiniai čia suvažiavę praiėjo tuos didelius musų kultūros darbus, kuriais mes šiandien galime pasididžiuoti
T kuriuos jie mums palieka naudotis ateityje. Keletas pačių seniausių Clevelando
Lietuvių gyventojų jau nuėjo į kapus ir vienas po kitam eina kiti, todėl šia proga
susipažinsite su visais tais kurie dar gyvena tarpe musų.
Pastaba: Jeigu atsirastų senelis vyras ar moteris turį 90 ar daugiau metų am
žiaus, ir išbuvę Clevelande nemažiau 25 metų, gaus dovanų $5 pinigais. (Visi turi
dalyvauti tą vakarą ypatiškai.)
Taigi prašome sūnų ir dukterų kurie turite tėvus virš 70 metų amžiaus arba tie
visi kurie išgyveno Clevelande po 40 metų, prašomi atsišaukti į “Dirvos” redakciją
dabar, kaip tik šį pranešimą matysite, kad galėtume suregistruoti ir išduoti įžan
gos tikietus. Šio patvarkymo prašome visų prisilaikyti.
DUOKIT ELEKTRIŠ
PRIETO VISKO, bus priimama tik vienas pats seniausias Clevelande gimęs ir
KAS DOVANAS
migęs vyras ar moteris Lietuvis. Kadangi jų yra dikčiai skubėkit atsišaukti.
Elektriškų dovanų populiarišSenųjų ir seniausio čia gimusio Lietuvio registracijai paskutinė diena Gruodžio
kumas kas metai didėjo, bet
šymet populiariškumas pasieks 20, taigi pasiskubinkit užsiregistruoti arba užregistruoti savo tėvus.
aukščiausio laipsnio, sako Elec
trical League vedėjai.
Tą patį vakarą, kaip tik artinsis 12 valanda, salėje pasigirs varpų skambėjimas,
Tam yra keturios priežastys, muzika ir kitoki linksmybės garsai, scenoje prasidės procesija išėjimo Seno Meto
sako jie, kad elektriškos dova
ir atėjimas NAUJO 1934 METO!
nos įgauna pirmenybę:
1. Jose yra grožė ir naudin
Visą tą vakarą po programo bus daugiausia tik Lietuviški šokiai.
gumas.
2.Jos padarytos ilgam lai
Šia pačia proga primename visiems vietos ir aplinkiniu miestelių Lietuviams
kymui ir ją gavęs asmuo gali
rengtis
i ši vakara, kuriame SMAGIAI IR ĮDOMIAI ATSISVEIKINSIM SU 1933
džiaugtis per eilę metų.
METAIS
IR PASITIKSIME 1934 METUS.
3. Daug elektriškų dovanų

sutaupo darbą, todėl jos ypatin
gai tinkamos žmonoms ir moti
noms.
4. Elektriškų daiktų yra di
delė daugybė ir kainos yra vi
sai mažos. Jas gali pirkti žmo
gus visokių išgalių ir tinka vi
sokio laipsnio giminystei.
Kokių yra elektriškų daiktų
tinkamų Kalėdų dovanoms ga
lima pamatyti atsilankius į pa
rodą kurią užlaiko Electrical
Lyga, aštuonioliktame aukšte,
Builders Exchange Bldg., Pros
PER PADĖKAVONĖS Šven pect avenue prie Ontario. At
tę Ohio valstijoje automobilių dara nuo 9 ryto iki 5 po pietų
nelaimėse užsimušė 15 žmonių. kasdien išskyrus šventadienius.

The PENNZIPS pradėjo savo
basketball sezoną pasekmingai
Akron, Ohio, Lapkričio 29 d.
prieš stiprius Monocos, InterCity čampionus, ir juos nuga
lėjo.
Sekmadienį, Gruodžio 10 d.,
Pennzips los prieš Immaculate
Hearts, salėje o antrašu 6600
Lansing avė, nuo 1 vai.

AUTOMOBILIŲ PARODA
Metinė automobilių paroda
Clevelande bus laikoma miesto
auditorijoj Sausio 13 iki 20,
kaip jau dabar nustatyta pla
nai. žemės grindys bus užim
ta naujausiais modeliais auto
mobilių ir prie to visokių vy
riškų ir moteriškų rūbų kokie
bus dėvėjami 1934 metais prie
Išrašyki t “Dirvą” Kalėdų Do automobilių. Prie visko bus
vanų savo draugams, nes iki pritaikyta gražus palinksmini
galo šių metų bus tik $1.
mo programai kas vakaras.

DAUGIAU SVEČIŲ, šven
tės ■ proga, Clevelande lankėsi
iš Chicagos studentas Jonas J.
Balanda, kuris “Liaudies Tribū
noje” redagavo Anglišką sky
rių.
Iš Youngstowno lankėsi Ro
žės Lukoševičiutės motina ir
sesuo su vyru.
Iš Pittsburgho buvo atvykę
tautiškos parapijos kleb. Kun.
Žukauskas, P. Dargis ir dar vienas-kitas.
Buvo keliolika svečių iš Akrono.

