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Ispanijos Sukilime Užmuš
ta 94 žmones

MMIliriWMaMWMMMMmmMMMMMlWi llMMMIMMi—

Belgradas, Jugoslavija.—
Belgrade apsilankė Bulgari
jos karalius Boris, ir tapo
susekta kad Makedoniečiai
norėjo vienu sprogimu nu
žudyti Bulgarijos ir Jugo
slavijos karalius. Jų suo
kalbis išėjo aikštėn, areštuota 600 nužiūrėtų kaltininku.
i SUKILIMĄ PRADĖJO ANARKISTAI, KURS Bulgarijos karalius atvy
TYDAMI DARBININKUS STREIKUOTI.
ko į Jugoslaviją padaryti
IR DARBININKŲ ŽINIOS
draugiškumą, nes tarp tų
UŽMUŠTA.
KELI ŠIMTAI Ž?
valdovų jau ilgas laikas tę
PLANUOJA 13 BILIJONŲ
sėsi nesusipratimai.

DARBAI

VIEŠŲ DARBŲ. Washington.
— NRA vedėjai planuoja už
vesti visoje šalyje dar didesnius
viešus darbus , kuriems skirsią
net $13,000,000,000! Tie pro
jektai butų vykdinami penkių
metų bėgyje ir dalis tų darbų,
kuomet butų užba’gti, patys už
save užsimokėtų. Apie 4 mili
jonai darbininkų butų nuolatai
prie darbo.

SUKILIMAS PAGA
LIAU BAIGTAS

TIKISI $500,000,000
IŠ SVAIGALU-

SUDEGINO NEGYVĄ
Kountze, Tex. —- Vienas
negras, paleistas iš kalėji
mo prasižengėlis, buvo gau
domas už užpuolimą ir nu
žudymą baltos moteries. Jį
užklupę jieškotojai nušovė,
bet to neužteko — sukrovė
laužą, užmetė lavoną ir su
degino.

|

KAINA 5c.

NORĖJO NUŽUPYTI VALDŽIA GREITAI
DU KARALIUS
GAUNA PINIGU
Washington. — Gruodžio
7 d. iždo departmentas iš
leido iždo paskolos certifikatus $950,000,000 sumai ir
tą pačią dieną tie certifikatai buvo išpirkti. Valdžia
moka 2(4 nuoš. už paskolą.
Žmonės kurie turi pinigų ir
nežino ką su jais veikt, sko
lina valdžiai. Valdžia pa
lengva atmoka, surinkdama
naujų taksų.
Pastaru laiku sulaikyta
valdžios supirkimas aukso.

SUĖMĖ 3,500 FAŠISTŲ
Bucharest, Rumanija. —
Rumunijos policija sugaudė
ir uždarė 3,500 fašistų, ku
rie buk turėję nusistatę nu
žudyti daug įvairių asmenų
kurie jiems nepatiko. Da
bar tik jieško jų vyriausio
vado, kuris pasirengęs mo
teriškais rubais pabėgo.

Cleveland, O.
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GRUODŽIO 17 (1926)
Laikas dildo atmintį pa
prastuose žmonėse tos die
nos — Gruodžio 17-tos —
1926 metų, kuomet Lietuvo
je, be kraujo praliejimo, pa
daryta perversmas valdžio
je. Kiek dabar visi žinome,
tas perversmas — nors la
bai karštai “demokratiškai”
nusiteikusiems nepatiko ir
dabar laikas nuo laiko iš
šaukia jų zurzėjimą, — iš
ėjo į didelį gerą Lietuvai.
Per septynis metus mu
sų tėvynėje Lietuvoje buvo
ramu. Nors per tą laiką
šalis pernešė didesnius ir
mažesnius gamtiškus sun
kumus, bet politiškai nebu
vo jokių negerovių, kurios
gadina žmonių ūpą ir truk
do ramų gyvenimą ir plė
tojimą ūkio.

Vyriausybės pastovumas
yra sveikiausias faktorius
šalies gyvenime.
Nors dabar depresija ir
Lietuvoje, bet Lietuva sto
vi stipriausia už visas savo
kaimynes valstybes. Lietu
vos litas dvigubai pabrango
lyginant su Amerikos dolariu.
Išskyrus smulkių politi
kierių, visi Lietuvos gyven
tojai yra patenkinti Lietu
vos dabartine vyriausybe,
kuri pasitaiko būti labai su
mani ir suprantanti reika
lus visų gyventojų.
Sveikiname Lietuvos Val
stybės Prezidentą Antaną
Smetoną ir visus tuos kurie
Gruodžio 17 d. 1926 metais
taip sugebėjo pastatyti Lie
tuvą ant rimto pagrindo.

Madridas, Ispanija. —Gr. Washington. — Federalė
9 d. staiga kilo revoliucija valdžia rengiasi uždėti tak
prieš Ispanijos dabartinę sų ant distiliuotos degtinės
vyriausybę. Premjeras Bar $2.60 galionui ir tuo būdu
rios paskelbė šalyje karo gauti ineigų $500,000,000
stovį po to kai sukilimuose sumą per metus, įskaitant į
tai ir taksus už alų. Alaus
žuvo apie 25 asmenys.
Sukilimai prasidėjo Ka- taksai pasiliks $5 bačkai.talonijoj, kur valdžia pa Iš užrubežio leidžiama į
ANGLIJA ŠELPS 16 MILI
PAIMTA 2,500,000
“Nors Vilniaus spauda jau
Kaunas. — “Liet. Aidas” tal
šią
šalį
importuoti
alkoholi

siuntė
kariumenę
numalšin

JONŲ ŽMONIŲ
PRANCŪZAI IR VOKIE
Washington. — Vykdant val
senai
šaukia, nieks nesiima jo
pina
sekančio
turinoi
žinią
iš
Londonas. — Iki šiol An Varšavos: “Gazeta Warszaws- kios akcijos
ČIAI NESUSIKALBA
džios bedarbės gelbėjimo dar ti, bet tuo pat laiku prasi nių gėrimų 5,595,137 galio
padėti. O badas
Paryžius. — Prancūzija glijoj iš valdžios pašalpą ka pirmame savo puslapyje įdė ateina.”
bi] projektus, buvo nustatyta dėjo sukilimai ir centralinėj nus keturių mėnesių bėgyĮje: pavelys įvežti 1,631,253 ir Vokietija buvo sumaniu gavo 12,000,000 bedarbių. jo aliarmuojantį savo specia Taip tai vargsta musų bro
iki Gruodžio 15 d. paimti dirb šalies dalyje.
galionus vyno, 239,218 ga sios be Tautų Sąjungos tar- Dabar įvedama pašalpa del laus korespondento Vilniuje liai po Lenkais pavergėjais.
Riaušininkai
sutraukė
te

ti 4,000,000 bedarbių. Iki šios
lionų šampano, 147,10 ga pininkystės susitaikyti nu 16,000,000 bedarbių.
lefono
ir
telegrafo
vielas
ir
pranešimą apie ‘bado šmėklą
savaitės pradžios buvo pasta
lionų
brandės,
3,314,443
g.
pridarė
kitokių
nuostolių.
kresų
kaime’. Esą, Vilniuje
siginklavimo
klausimais.
tyta prie darbų 2,500,000 žmo
degtinės,
prie
to
kelis
šim

Gruodžio
12
d.
sukilimą/
LINDBERGHAI
JBRAZIoaskutiniu
laiku pasireiškęs la KARIUMENĖS 15 ME
Bet šiose-dienose tarybos
nių. Viešų darbų administra
buvo
prasiplėtę
į
12
iš
50
tus
tūkstančių
galionų
šiaip
bai
nuostabus
ir labai nerami
LIJOJE
nutruko, ir jeigu prasidės
torius sako kad stoka' įrankių
TŲ SUKAKTUVĖS
nąs
reiškinys.
Vilniaus preky
visokių
gėrimų.
Ispanijos
provincijų.
Manaos, Brazilija. — Gr.
vėl tai tik po naujų metų.
k sulaikė paėmimą į, darbus viso
Villaneuva karo barake Viskas bus tinkamai ap- Prancūzijai pasirodė Vo 9 d. čia pribuvo Amerikos vietėse pritruko bulvių, o prie Kaunas. — Lapk. 23 d. buvo
to skaičiaus. Daugelyje vietų
to pakilo bulvių kaina. Pasi švenčiama Lietuvos kariumenės
negalima gauti pirkti gana kas prieš valdžią sukilo kariu taksuota kad valdžia galė kiečių reikalavimai kariškų žymus lakūnas Pulk. Lind
rodo kad Vilniaus krašto mies 15 metų sukaktuvės. Reiškia,
tuvų ir kitų daiktų ir darbinin menės dalis, kurią vėliau iš tų pasipelnyti, bet aptaksa- jiegų lygybės toli perdidek bergh su savo žmona, ku teliuose bulvių kainos yra dar Lietuvos kariumenė pradėjo or
tikima kariumenė nugink vimą nori pritaikyt taip kad ir atsisakė toliau su Vokie rie nuo Liepos mėnesio jau aukštesnės. Negana to, ten ganizuotis Lapkričio mėn. 1918
kai negalima leisti 'į darbus.
gėrimai nebūtų perbrangųs čiais kalbėti.
lavo.
keliauja po Europą ir Afri parduodamos ne vietinės bet at metais ir pradėjo Lietuvos at
Viešų darbų administratorius
ir
neatgrąsintų
žmonių
nuo
Sukilimą
vadovauja
anarką.
Jie atskrido iš Afrikos vežtinės bulvės. Tas reiškinys vadavimo darbą ginklu, kurį
skelbia kad pradėjus imti į dar
jų
pirkimo,
o
nepaskatintų
kistai,
kurie
visomis
pusė

11 žuvo. Seattle, Wash r Gr. 10 d. lėktuvu aplan keli itin liūdnų atgarsių, nes darbą iki tol varė kiti Lietuviai
bus bedarbius, darbų parūpin
mis agituoja darbininkus po senovei dirbti naminę. Užklupus smarkiam šalčiui kė Brazilijos pelkių miškus bulvių stoka pranašauja nepa- spauda, žodžiu ir diplomatijos
ta ir del 100,000 moterų.
pereitos savaitės paskutinė kurių kitaip ir negalima pa nrastai sunkią žiemą, kuri su pagalba.
Spėjama kad visoje šalyje apšaukti general/ streiką.
Gruodžio 12 d. žuvusių NESUSITVARKO IŽDO se dienose sutiko mirtį 11 siekti kaip tik oru. Nors savimi atves j šiaudinę kaimie Sukaktuvių proga Kaunas bu
yra į 400,000 bedarbių moterų
Val
DEPARTMENTAS
ten ir oru skristi pavojinga, čių pastogę baisų svečią — ba vo pasipuošęs vėliavoniis. Iš
žmonių.
ir merginų kurioms reikalinga skaičius pasiekė 94.
džia praneša kad sukilėlius Washington. — Suv. Val
nes nukritus butii sunku iš dą. Bulvių ii' kitų produktų kilmės prasidėjo pamaldomis
pagalba.
stijų iždo departmentas, po Atidarė 21 banką. Suv. sigelbėti, bet jiems kelionė stoka išaiškinama nepaprastai Kauno įgulos bažnyčioje. Baž
Daug mokytesnių vyrų ir pagaliau numalšino.
nepavykusiu derliaus nuvalymu. nyčion atvyko Vyriausias gin<
trijų savaičių kaip, tą de- Valstijų iždo departmentas pasisekė laimingai.
moterų gaus darbus statistikos
“Jei Vilniaus kaimietis, to kluotų jiegų viršininkas, Vals
biure. Tokių sako paims dirb NORI PAIMT GLOBON partmentą paėmė vadovauti davė leidimus pirmose die
liau rašo Gaz. Warsz. korespon tybės Prezidentas Antanas Sme
Morgenthau, yra labiausia nose Gruodžio atidarymui FAIRBANKS IR PICK dentas, turėtų ką parduoti tai tona ir kiti vyriausybės nariai,
ti net 28,577.
TELEFONĄ, RADIO
suiręs
departmentas iš visų 21 banko, kurie persiorga
FORD SKIRIASI
Washington. — Valdžia
jis galėtų šiaip taip apsirūpin aukštoji karo vadovybė, Kauno
PLIENO DARBAI nors vėl
Los
Angeles, Cal. — Per ti žiemai, bet, deja, viską ką įgulos karininkai ir įgulos ka
valdžios
įstaigų.
nizavo
ir
pasirodė
kad
galės
apmažėjo, bet bendrai imant svarsto suvienijimą telefo
Išrodo kad tame depart- pilnai veikti.
suvirš 10 metų laikyti kaipo turėjo parduoti jis jau parda riumenės dalys.
“L.A.”
dabartiniu laiku eina dvigubai no' telegrafo ir radio komu
mente
bus
daugiau
paliuopavyzdinti
krutamu
filmų
vė.
Viską
suėdė
mokesčiai,
ir
daugiau negu buvo šiuo pat lai nikacijos priemonių po val
džios kontrole. Jeigu bus savimų iš vietų, ir nekurto Penki sudegė. Friendship, aktoriai, kurie mokėjo su maisto atsargai sudaryti nieko
ku pernai.
prie to einama turės but su viršininkai patys rezignuo Wis. — Nuo sprogimo užsi gyventi poroje, Mary Pick neliko.
DVI ŽMOGŽUDYSTĖS
SUSTREIKAVO.
Burgetts
ja.
degus namui, gaisre žuvo 5 ford ir Douglas Fairbanks “Tiesai reikia pažiūrėt j akis.
SUVALKIJOJE
vienyta
Western
Union
ir
town, Pa. — Sustreikavo 500
Vilniaus krašto laukia tokia pat
Nesutarimas
tarp
didžių

pagaliaus
suardė
savo
šei

asmenys.
Postai telegrafo kompani
darbininkų iš American Zinc
jų valdininkų dolario vertės
myninį gyvenimą ir Mary bado katastrofa kuri jau du Lapkričio 18 d. Suvalkijoje
jos.
& Chemical Co. iš Langeloth,
klausime daro visus nege Bilijonas skelbimams. Šių Pickford padavė teismui kartu ištiko — 1928 ir 1929 m. buvo dvi žmogžudystės. Kybar
Tada žmonės tiesiog puste puto tų Konstantinos III kaime ras
netoli čionai. Darbininkai už
rumus.
1933 metų bėgyje Suv. Val perskyrų prašymą.
iš hado, o gyvuliai buvo šeria ta nužudytas Jonas Kirsfeldas,
PRADĖS
VEIKTI
GREITI
protestavo prieš kompanijos
Fairbanks dabar važinėja mi
stijose
skelbimams
laikraš

iš stogų plėšiamais šiaudais. apie 75 metų amžiaus. Velionis
TRAUKINIAI
atmetimą jų unijos reikalavi
SAKO REIKIA DIDINTI čiuose išleista arti bilijonas Europoje ir jau tūlas lai Į mokyklas vaikai atsinešdavo gyveno gana pasiturinčiai.
mo.
Tuoj po naujų metų va
KARO LAIVYNĄ
kas kaip neturi nieko ben su savim iš medžių žievių ir ki Kita žmogžudystė buvo Ardolarių.
karinėse
valstijose
keletas
Washington. — Suv. Valdro su savo žmona.
NORI STREIKO. New York.
tų tokių dalykų iškeptus paplo žuolų Budos k., Kazlų Rudos v.
Vatos derlius šymet nu
tėlius. Tada pasikartojo blo Apie 8 vai. vakaro į Antano
Audėjų Darbininkų unijos va gelžkelių pradės naudoti ne stijų karo laivyno sekreto
dai savo posėdyje padarė tari senai išrastus naujos rūšies rius pradėjo skelbti kad Su statyta 13,177,000 rišulių DIPLOMATAMS MOKA giausi Vokiečių okupacijos lai Bliuvo ūkį atsibeldė kaž koki
kai, kada bado iškankinti žmo piktadariai. Jie nežinia ko
AUKSU
mą šaukti Amerikos Darbo Fe traukinius, kurie daromi iš vienytoms Valstijoms rei (500 svarų rišulyje).
nės tūkstančiais mirė šiltinė kiais motivais Bliuvą nušovė.
alumino
ir
plieno
ir
galės
kia
atsižadėti
vadovavimo
Suv.
Valstijų
diplomatai
deracijos specialę konvenciją
“L.A.”
mis, dezinterija ir tt.
važiuoti
110
mylių
greitu

už
nusiginklavimą
ir
imtis
“
Kaip
buvo
išpradžios
”
—
gyvenanti
kitose
šalyse
sa

apibalsavimui ar reiktų šaukti
Šie nauji budavoti didesnį karišką New York. — Aštuoni už vo algas gauna auksu, nes
audėjų streikas įvedimui šešių mu j valandą.
traukiniai
bus
visai
kitokio laivyną tokį kuriam jokios puolikai inėję į garadžių popieriniais dolariais išmo
valandų darbo į dieną, 30 vai.
pavidalo,
o
jų
greitumas
šalies laivynai neprilygtų. kur stovėjo du trokai su 392 kant, jie paneštų nuostolius
į savaitę.
patrauks
daugelį
žmonių
Amerikos pavyzdis maži dėžėmis degtinės bonkų, ga nekurtose šalyse, kaip pav. Reikalaukite “Dirvoje” šių gražių kalendorių.
16 UŽMUŠTA. Linares, Me
atgal prie naudojimosi ge nimo laivyno pastato į pa tavų išgabenti į Clevelandą, Lietuvoje, kur dolaris nupiSu prisiuntimu kaina 30 centų. Galit siųsti
xico. — Cukraus dirbtuvėj iš
ležinkeliais. Vagonai dirba vojų pačią Ameriką, sako surišo trokų vežikus ir iš go pusiau.
2c pašto ženkleliais.
tikus sprogimui užmušta 16
mi trečdaliu lengvesni už sekretorius Swanson.
sivežė
visą
degtinę
$40,000
darbininkų ir pats savininkas.
dabartinius senos mados va
vertės.... Taip buvo daro Vaišės pas Prezidentą. 1— Mergina maudosi
7—Vytauto prisieka
AŠTUONI ŽUVO. Lima, Pe gonus.
8— Biruta
BIZNIAI DIDĖJA
ma prohibicijos laikais, taip Washington. — Gruodžio 7 2— Vaikučiai prie fontano
ru. — Traukiniui vežusiam cu
9— Prez. Rooseveltas
Visa bėda kad gelžkeliai Apskaitliuojama kad šy- daroma ir dabar. . . .
3
—
Lietuvos
kareivis
ir
d. Baltajam Name Prezi
kraus lendres apvirtus, užmuš dabar labai biedni ir netu met per Gruodžio mėnesį
Eietuvaitė
ŠVENTI PAVEIKSLAI
dentas Roosevelt buvo su
ta aštuoni darbininkai.
10
—
Kristus
4
—
Lietuva
ir
Liet.
Vytis
rės iš ko greitai įsirengt to Kalėdinio biznio Amerikoje Futholo žaidimuose šį ru rengęs diplomatinį balių, 5— Vaikučiai su vežimu
11— —Angelas sargas
PRANCŪZIJOJE įregistruo kius naujus susisiekimo pa bus padaryta už keturis bi denį Suv. Valstijose užmuš dalyvavo apie 2,000 diplo
12— Kristus tarp ligonių
6— Visa Lietuva
tų bedarbių yra 257,836. Per būklus, kuomet į senus su lijonus dol. Tai bus dau ta 26 studentai ir šiaip jau matų ir svečių, tarp diplo
VA”
“D I
savaitę laiko pasidaugino 5,626 dėta milijonai dolarių ir ne giau negu dviem praėjusiais nuoliai. Keletu mažiau ne matų buvo ir Lietuvos mibedarbiais.
neša reikalingo pelno.
Cleveland, Ohio
6820 Superior Ave.
gu pernai ar užpernai.
metais.
nisteris.

BADO PAVOJUS VILNIUJE

1934 M. KALENDORIAI
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KORESPONDENCIJOS

300,000 GAUS DIRBTI. Federalės valdžios vieši] darbų
projektu, Penn. valstijoje bus
NUŽUDĖ LENKAITĘ. Per
paimta į darbus greitu laiku
eiti]
savaitę, Gruodžio 8 d., ras
burgho tautininkai rengiasi su 300,000 bedarbių.
ta
sumušta
ir pasmaugta Jen
tikti pas save žymius svečius iš
nie
Zablocki,
20 m. amžiaus
PENN.
VALSTIJOJE
ANG

Clevelando: čia žada atsilanky
slaugė,
kuri
prižiūrėjo
4 metų
Iš ŠV. JURGIO PARAPIJOS ti “Dirvos” redaktorius K. S. LIES šymet per pirmus 10 mė
mergaitę
ii
kuri
vienatinė
ma
KEIKIMO.
Rengtas šv. Jur- Karpius ir žymus veikėjas Jo- nesių iškasta 6 */L nuoš. daugiau
tė
žmogžudį.
;io parapijos choro balius pui nas Jarus. Su jais atvyks ke- negu pernai, nežiūrint kilusių
Pagaliau tapo areštuotas ki
kai pavyko; žmonių buvo daug Ii Clevelando artistai. Tada tu- streikų įvairiose kasyklose.
tas
nužvelgtas kaltininkas, Err visi gražiai pasilinksmino.
Paveizdan, per 10 mėnesių
rėsim progos asmeniniai pasi
Gruodžio 10 d. buvo sureng- pažinti su tuo kuris “Dirvą” šymet iškasta 65,724,000 tonų, nešt Di ’Orio, 19 m. amžiaus,
as kortavimo vakaras.
redaguoja. Jų atsilankymas bus pernai iškasta 61,487,000 tonų. kuris naktimis išvežioja pieną,
Jis prisipažino prie tos mergiGavus naują kleboną, Kun. naujų metų pradžioje, apie ką
PENN. Valstijoje jau paim nos nužudymo. Jis apipasakojo
L Žukauską, parapija sujudo pranešime vėliau.
ta į viešus darbus 115,640 dar kaip jis su ta rslauge susipyko
lirbti. Nors parapija prie pirKalėdų Diedukas.
bininkų.
Užvesta 200 įvairių už kitą merginą, ir kada susi
nesnio klebono buvo beveik ardarbų
projektų.
Be to ruošia pešė, jis ją parmušė, užrišo ant
i bankruto, bet dabar stojus
MIRĘS fabrikantas Henry H.
ma
dar
šimtai
kitų
darbų pro kaklo elektros šniūrą ir priri
įaujam tvarkdariui, dalykai Westinghouse paliko savo dirb
jektų.
šo prie durų klemkos. Po to
jalengva taisosi. Tvirti ir geri tuvių Pittsburghe darbininkų
dar keletą kartą dūrė jai peiliu.
>arapijonai liko prie parapijos gerovės reikalams $100,000.
GAVO ŠELPIMUI PINIGŲ.
Merginos lavonas buvo rastas
i' darbuojasi atsidavusiai.
Harrisburg, Pa. — Valstijos be
pririštas
prie durų namuose W.
Naujas klebonas yra geras
MIRĘS Pittsburgho milijo darbių šelpimo taryba paskyrė
Urkowskio,
kur ji prižurėjo
;ėvynaitis ir rimtas vyras. Tu nierius Richard B. Mellon pali ant 67 apskričių $7,816,135 šel
mergaitę.
ri sutvėręs vaikų mokyklą, kur ko savo šeimai turto sumoje pimui bedarbių ir biednų šeimų
Policija buvo suėmus klausi□risirenka vaikučių pilna salė, $200,000,000.
per Gruodžio mėnesį.
nėti
jos vaikiną, Elton Ceberisi mokinami skaityti ir rašy
Allegheny apskritis, kuriame
laką,
23 m. amžiaus, su k tiriu o
ti savo kalboje.
ALLEGHENY apskrityje nu ineina Pittsburghas, gavo dauji
buvo
susitarus vesti, PoliTaipgi tapo išrinktas naujas statyta skaičius valstijinėms giausia — $1,339,781.
cija jį suėmė tik taip sau, kad
parapijos pirmininkas, Juozas
degtinės krautuvėms 21. Pa
tikras žmogžudis manytų jog jo
Vencius. Gaila buvusio pirmi čiame Pittsburghe tokių krau
ir nejieškos ir todėl jis neprasi
ninko, Juozo Giliaus, kurs daug tuvių bus 8.
OAKLAND, CALIF. šalins iš miesto.
truso padėjo parapijos reika
Krautuvės bus įsteigtos apie
lams suirutės metu. Jis su vi Sausio 1 dieną. Visoje valsti GANSONAS MOKOSI SKRAI
DAR NEUŽPILDYTA 100.sais mokėjo gražiai apsieiti ir joje jų bus 300.
DYMO
000 DARBŲ. Michigan valsti
su niekuo nesipyko. Jis maLietuvis imtikas, Jack Gan- joje paskirta pinigų del nusamJau prasidėjo smarkios poli
tyt pasiryžo pasilsėti po dide- tikierių lenktynės už vietas to- sonas (Karabinas), kuris grvžo dymo apie 161,000 bedarbių į
lių nuovargių. Linkėtina nau- se krautuvėse.
į Kaliforniją ir čia pasekmin viešus difrbus. Iki šiol paimta
jam pirmininkui darbuotis benKrautuvės bus įrengtos kaip gai veikia imtynių dirvoje, pa tik apie 61,000, o likusios vie
drai Lietuvių gerovei.
kokios tvirtovės, su sustiprin- siryžo išmokti orlaivininkystės tos dar neužpildytos. Valsti
“DRAUGAS” ir “NAUJIE
tais langais ir jose bus prilai ir skraidymo. Jis šiose dieno jos vyriausybė ragina pasisku
NOS”. Teko patėmyti “N-nokoma ginklai ir dujų bombos se gauna ‘privatinio lakūno lei binti patiekti darbus pilnam
se” atsakymą “Draugui” apie
dimą ir sako tikisi kada nors skaičiui kiek tik pavelyta.
apsigynimui nuo plėšikų.
“nezaležnikus”. Tas ir gerai,
skristi per Atlantiką į Lietu
Detroite ir Wayne askrityje
nes “Dr.” su savo pliotkais ne
vą. Gansonas jau atliko visą paimta į darbus 36,440 vyrai
duoda ramybės. Nors tautinin
PENNSYLVANIJOS mokymąsi kaipo studentas ir ir moterys, o kvota nustatyta
kai to laikraščio neskaito, bet
atlikęs savistovio skraidymo 46,905.
ŽINELĖS
jį vis podovanoja už durų užnuskirtą skaičių valandų, gaus
KAREIVIAI GAUS BONUS. lakūno leidimą.
kišdami, bet mes nereikalaujant
Harrisburg, Pa. — Valstijos at
jūsų dovanos.
Kada tik turi laiko, Gansona.
HAMMOND, IND.
Tiktai naujienietis apsirinka stovų bute patiekta bilius rei keliasi į orą ir skraido padebe
sakydamas kad tautiška para kalaujantis paskirti $50,000,000 siais.
MIRĖ. Spalių 5 d. pasimirė
pija neturi laikraščio kur patal mokėjimui visiems karo vetera
Jis rodos yra pirmutinis pro- SLA. 273 kuopos narys, Kazys
pinti savo žinias. Tautininkai nams iš -civilio karo ir pasauli fesionalis imtikas kuris įsigijo Valius, 44 m. amžiaus. Sirgo
turi “Dirvą”, kur jau per du nio karo, bonus po $10 už kiek lakūno leidimą.
džiova. Iš Lietuvos kilęs Taumetu talpina musų Įvairias ži vieną tarnybos mėnesį, bet ne
Kaipo imtikas jis Kaliforni- į ragės apsk., Guvainių kaimo,
nias, skelbimus ir šiaip dalykus, daugiau $200.
joje yra gerai pasižymėjęs — Kvėdarnos vai. Palaidotas Lie
ir tą šiandien daro, be jokio at
tuvių tautiškose kapinėse Chiturėjo tris čampionatus.
NUŠOVĖ TĖVĄ. Duquesne,
lyginimo ir be atmetimų. Tai
Jeigu Gansonas užsimanytų cagoje. Jo laidotuvėmis rūpi
gi ir mes Pittsburgho tautinin Pa. — Raišas vaikinas. Teodo skristi iš New Yorko į Kauną nosi sesuo Zofija Ladygienė, ir
kai turim gerą laikraštį, kurį ras Kisiel, 20 m. amžiaus, nu jis pats savo pinigais finansuo jo pomirtinė $600 išmokėta
jai. Kaip pasirodo, velionis į
patartina visiems užsiprenu šovė savo tėvą už tai kad tėvas tų savo kelionę.
meruoti, ypač šiuo tarpu kada su juo žiauriai apsieidavo ir
Iki šiol Gansonas keliones po Susivienijimą sumokėjo viso
“Dirva” taip nupiginta, ir gali tą dieną kai nušovimas įvyko, Ameriką atliko automobiliu, tik $201.79, o iš jo gavo, su
me pasitikėti kad “Dirva” ir to buvo įbėgęs į skiepą kur vai dabar pradės skraidyti orlaiviu. ligos pašalpa, $810. Tai reiš
liau mums pasitarnaus.
kinas užlaikydavo savo mažnieApie jį plačiai aprašo “Oak kia SLA. yra verta prigulėti
LAUKIAM SVEcIŲ. Toliau, kius
mus ir
n su jais
jmo praleisdavo
piaicisuavu lai- land Tribune” Gruodžio 6 d. ir organizacija ir patartina Lietukitas svarbus dalykas: Pitts-lką, norėjo viską sunaikinti.
talpina jo atvaizdą.
Matęs, j viams prigulėti.
J. Maksvitis.

PITTSBURGH

Montgo
mery apskrityje ir Day tono
mieste paimta į darbus apie še
ši tūkstančiai buvusių bedarbių.
Taip pat žada tuoj parūpinti
darbų ir del tūkstančio moterų
bei merginų bedarbių. Nors
žiemos oras nepatogus yra dir
bti, nes visi darbai yra atvira
me ore, bet su gerais norais iš
valdžios pusės nebus didelio
vargo dirbti.
VIEŠI

DARBAI.

IŠTEISINTAS. Birželio mė
nesį Meyer Ostrov (žydas) nu
šovė savo du draugu, su kuriais
išvien darė biznį iš degtinės.
Matyt negalėdami pasidalinti
pelnais, susipyko, ko pasekmė
je įvyko tragedija. Dabar jo
byla tęsėsi per kelias dienas.
Ostrov visą laiką gynėsi saky
damas kad jis nušovęs juos ap
sigindamas. Prisaikdinti spren
dėjai — 7 moterys ir 5 vyrai—
išrado Ostrovą nekaltu.
MAŽA AUKA. Kaip žinoma
Pittsburgho Lietuviai pasiėmė
ant savo pečių sunkų darbą, t.
y. įrengimą Lietuviško kamba
rio naujai statomame universi
tete, kurio įrengimui reikia su
kelti $5,000.
Visų Amerikos
Lietuviu pareiga yra prisidėti
su aukomis.
Iš atskaitos patčmijau kad
iš Daytono yra aukavę tik trys
tautiečiai, J. Sakalas, A.. Gri
cius ir A. Augustauskas. Rei
kėtų pasidarbuoti kad tam kul
tūringam tikslui nors trys desėtkai vietos tautiečių ištiestų
ranką. Rodos J. A. Urbonas
yrA gavęs įgaliojimą nuo ko
miteto parinkti tam tikslui au
kų. Todėl geros valios Lietu
viai neatsisakykite paaukauti
nors po dolarį.

“Dirvos” KALĖDŲ DOVANA visos Amerikos Lietuviams.

“DIRVA" GERIAUSIA DOV ANA KALĖDOMS. Mes pe rkame dovanas saviškiams bei
draugams Kalėdų šventei, tra-

a“*‘DIRVA’ VISAM METU! TIK $
Kurie naujai išsirašys “Dirvą” iki galo šių melų, gaus ją už $1 ištisą metą

★ Dirva” yra didelis, 8 puslapių tautiškas laikraštis, kuris pirmoje vietoje stato Lietuvybę ir skelbia kad vi
siems Lietuviams bus geriau ir smagiau gyventi jeigu mes visi stengsimės taikoje sugyventi, būti savo motinos
Lietuvos vaikai, kuo esam užgimę. ★“Dirva” nesivaiko jokių izmų, nekliudo tikėjimo, ir užtaria darbininkus.
★ Dirvoje” telpa daug visokių žinių, gražių skaitymų, istorinių apysakų, eilių-dainų, ir prie to Lietuvos Mies
tų ir Miestelių aprašymai, kurie primins jums jūsų žinomus matytus ar gyventus miestus.

IŠRAŠYKIT “DIRVĄ” SAVO DRAUGAMS IR GIMINĖMS KALĖDŲ DOVANŲ UŽ $1 VISAM METUI

Dabar yra jums viena proga!

. KANADOJ ARBA LIETUVOJ METAMS $2.00
Taipgi kurie išrašys “Dirvą” savo giminėms Į Lietuvą, sutaupys visą dolarį, nes iki galo šių metų gaus tik už
$2.00 (visada kaštuoja trys dol.). Nepavydėkit saviškiams Lietuvoje apšvietos — už $2.00 metams pralinksminsit visą kaimą. Jie ten visi susirinkę skaito “Dirvos” gražias apysakas ir žinias apie jūsų gyvenimą Ame
rikoje. Padarykit jiems tą malonumą išrašydami jiems savo vietinį laikraštį “Dirvą”.

tf

sinėti bankrutavusios bendro
vės viršininkus, paskirti pasto
vų globėją, ir kitus reikalus są
ryšyje su bendrovės likvidavi
mu atlikti. Del stokos laiko
teismas tepaskyrė tik pastovų
likučių globėją. Kiti likvidavi
mo reikalai atidėti iki Sausio 4
dienai.
“Vienybės” nuskriaustų šėrininkų jų teises ginti išrinktos
komisijos narys D. Klinga teis
mui nurodė kad dabartiniai
“Vienybės” leidėjai puldo “Vie
nybės” good will vertę ir rei
kalavo teisės perimti laikraščio
leidimą. Referee jam davė tei
sę tuo reikalu tartis su globėju
ir paduoti pasiūlymą laikraštį
atpirkti. Del to šaukiamas šėrininkų išrinktos organizativės
24 žmonių komisijos susirinki
mas aptarti ir padaryti pasiū
lymą atpirkti savo laikraštį.

GRAŽIOS GRAFOFONAMS
PLOKŠTELĖS.
Lietuvos Dai
nos vedėja p-lė Tamkiutė ir plė Liutkiutė, dažnai dainuojan
čios Jono Valaičio vedamuose
Lietuviškuose
radio
progra-

mucse iš stoties WHOM, šiomis
dienomis Columbia plokštelių
gamyklose įdainavo keturias
Lietuviškas gražias dainas, šių
plokštelių įsigyti patartina vi
siems, nes jodvi gražiai dainuo
ja.
NAUJAS LAIKRAŠTIS. Ka
talikų grupė Brooklyne pradė
jo leisti laikraštuką “Amerika”.
Greitu laiku ir tautininkai leis,
laikraštį ar bent “Dirva” organaus.
SMARKIAI ĮSIVĖLĖ. “Vie
nybės” dabartinis redaktorius
Tysliava Lietuvos vėliavą pa
vadino “nosine”. Del to vietos
tautininkai tiek pasipiktino kari
dar daugiau prieš “Vienybės”
dabartinę liniją nusistatė. Ištikro ką p. Tysliava mano taip
įžeisdamas Lietuvos vėliavą, nei
patys vietos bolševikai, su ku
riais Tysliava pradžioje buvo
labai susidraugavęs, nežino ką
manyti.
VĖL IŠLAIKĖ KVOTIMUS.
Vytautas Sirvydas, kuris dirba
valdišką darbą kaipo imigraci
jos inspektorius Prez. Rooseveltui išleidus patvarkymą suvie
nijantį imigracijos ir natūrali
zacijos biurus į vieną, turėjo
laikyti kvotimus su 22 kitais
inspektoriais, kad galėtų pasi
likti tame darbe, nes iš 23 vy
rų nuolatinai paskyrė tik 10.
Vytautas Sirvydas pasekmin
gai išsilaikė ir liko vienas iš
dešimties inspektorių, o kiti
neteko savo vietų.
Jisai veikia New Yorko vals
tijoje prie Kanados rubežiaus.

NIEKINA KLINGĄ. Buvusį
“Vienybės” redakcijos štabo
narį D. Klingą, stiprų tautinin
ką, demokratas Strumskis, iš
“Vienybės” jį atleidęs, ne tik
pats ilgai niekino bet dabar'’jį
niekinti užkinkį jau ir kitus sa
vo pakalikus. Keisčiausia kad
sudemoralizuoja ir gerus, ra
mius žmones prie to priveda.
Paveizdan panašiai atsitiko ir
su p. Sagių, pas kurį gyvena
dabartinis “Vienybės” redakto
rius Tysliava. Tuo tarpu Klin
ga buvo ir yra geriausias Sagio
draugas ir prašomas, Klinga
net Sagiui parašo ir padeda pa
rašyti laikraščiams. Strumskis
NEW JERSEY LIETUVIŲ
ir jo grupelė, iš kitos pusės,
LAKŪNŲ KOMITETAS.
Da
niekina ir net dergia Sagį.
riaus-Girėno komitetas persior
ARĖJAS-VITKAUSKAS AT ganizavo į New Jersey Lietuvių
VAŽIAVO. Pereitą savaitę iš Lakūnų Komitetą.
Jo pirmi
Lietuvos atvažiavo į Ameriką ninku išrinkta p. Kralikauskas,
keletui mėnesių svečiuoti vie vice pirm, kompozitorius J. Ži
nas iš Lietuvos žurnalistų, Leo levičius ir Kun. Kelmelis, sekr.
nas Vitkauskas. Pasisvečiavęs A. S. Trečiokas, ižd. Gudas ir
porą dienų Brooklyne išvyko į Kun. Stonis.
I
Chicagą, kur mano prabūti kiek
Komiteto tikslas remti Da
ilgėliau.
riaus-Girėno paminklo fondą ir
TAUTININKŲ!
VAKARIE lakūno skridimą j Lietuvą. Ku
NĖ. Brooklyno Tautininkų Klu rį skrendantį lakūną rems tuo
bas Gruodžio 4 d. buvo suren tarpu nežinia. Jei Janušauskas
gęs Povilansko ir Tūbos salė nebūtų “Naujienų” pasiuntinis,
“Dirvos” Kor.
je gražią vakarienę. Jos ren- remtų jį.

j—y-jgimu daugiausia pasidarbavo p.
JįSl | Povilanskas. Vakariene vadoKlauskite Katalogo, iš Kurio
vavo Klubo pirmininkas p. VyšPasirinksite Visokių
^•|nius. Kalbas pasakė: Vyšnius,
JONAS
KERDIEJUS
1 sekr. Sagys, SLA. vice prez.
652 Broadway
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

NAUJI KALENDORIAI

Prenumerata skaitysis nuo dienos užsirašymo, per 52 savaites.

Pinigus siųskit su pilnais antrašais ant voko ir laiško viduje.

Matusevičius, Lietuvių radio ve
dėjas J. Valaitis, Povilanskienė, Tubienė, tautininkų orga
nizatorius D. Klinga ir p. Poatpirkti “Vienybę” iš teismo vilanskas. Vakarienėje dalyva
paskirto globėjo. Gruodžio 10 vo ir artistas Babravičius, ku
d. įvyko organizativės komisi ris gražiai padainavo.
jos gyvas ir entuziastiškas po
ĮSIGIJO PUIKIAUSIUS NA
sėdis. Išrinkta laikina valdyba
iš sekančių asmenų: pirminin- MUS. Gasolino stočių savinin
ku V. J. Vyšnius, iždininku J. kas Vincas Boreika įsigijo ne
šlikas, sekretorium J. Antana- paprastai puikius milijonierių
vičius, organizatorium - reikalų sekcijoje namus, 539 Laurel PI.,
vedėj u D. Klinga. Komitetas South Orange, N. J. Namams ,
įgaliotas pasitarti su globėju “aplaistyti” buvo sukvietęs 150
“Vienybės” atpirkimo reikalu. įžymesnių New Yorko ir New
Tam tikslui jau sudėta suma Jersey Lietuvių. Ir tai galite
pinigų.
Komitetas
įgaliotas įsivazduoti Lietuvio namus su
greit surinkti iš galutinai pasi trimis maudynėmis, 12 kamba
žadėjusių pažadėtas sumas. Su rių, moderniškiausiais įtaisyrinkti pinigai nutarta padėti į mais. $5,000 vertės baldais.
Ponas Boreika yra gasolino
geležinį laikraščio fondą. Lė
šoms padengt nutarta tuoj pa biznyje dalininkuos su p. Janurengti kokį vakarą, Į lėšų fon- liu, Irvington, N. J.
dą gauta $5 nuo p. Karpausko
LIETUVIŲ MENO TEATiš Bayonne, N. J. čekiai į laik- RAS. Brooklyno jaunuoliai su
raščio fondą turi buti išrašyti organizavo Lietuvių Meno Teat
iždininko p. Šliko vardu.
ro grupę. Išsirinko ir valdybą,
Sekantis susirinkimas bus kurią sudaro: pirm. V. Raudo
19 d. Gruodžio Jaunų Vyrų Klu naitis, vice-pirm. V. Bukšnaibe, 425 Grand st., Brooklyne. tis, sekr. V. Raudonaitis, ižd.
Reporteris. V. Klingaitė, kor. A. Alekna.
Jaunuoliai greitu laiku mano
pasirodyti
su savo gabumais.
“VIENYBĖS” B-VĖS LIKI
Reikia
pažymėti
kad diduma
MAS. Gruodžio 5 d. Federašių
jaunuolių
yra
buvusių
Mirliam Teisme Brooklyne įvyko
gos
ir
Cineovos
Dramos
ratelių
pirmas “Vienybės” bendrovės
kreditorių posėdis tikslu klau nariai. Linkime pasisekti.

dicijų palaikymui. Kartais dovana atsieina ir gana brangiai,
bet atmintis lieka trumpa.
Suteikite saviškiams kultū
rišką dovaną Kalėdoms — iš
rašyki! laikraštį, ypač dabar
“Dirvą”, kai prenumerata yra
tik vienas dolaris visam metui
(du dolariai į Lietuvą). Gavę
tokią dovaną, turės gerų skaity
D. Klinga.
mų per ištisus metus, ir sykiu
inuolatiną atmintį nuo jūsų.
LEITUVIAI JAUNI VYRAI
“D.” Rep' VEIKIA. Lietuvių Jaunų Vy
rų ir Moterų nesenai susijun
gusios draugijos Kalėdų šven
tei ruošia įdomų Jaunų Vyrų
Klubo salėje vakarą. Vakaras
bus Gruodžio 25 d.

TIEMS KURIE ISSIRASYS DABAR

Pastaba: Niekados iki šiol “Dirva” tokio papiginimo nedaro ir daugiau nedarys!

ŠĖRININKAI RUOŠIASI AT
PIRKTI “VIENYBĘ”
“Vienybės” šėrininkai ener
gingai subruzdo dirbti tikslu

6820 Superior Ave,

Cleveland, Ohio

Gruodžio 15, 1933
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Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai =
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VISOKIOS CHICAGOS
Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St.

Tel. Grovehill 2212
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“DIRVA” CHICAGAI DVASIŠKIAI PRIEŠINGI LIETUVOS VYČIU BAISI MIRTIS LIETU
TIK $1 METAMS
VIU TARPE
ORGANIZACIJOS TAUTINEI DVASIAI

SMERKIA IR GIMINES
Cicilikų Laikraštis Piktinasi Giminių Protestu.
Nesenai Dariaus-Girėno gi nas ir Chicagoj Lietuvių Dienos
minės, kurie daugiausia rūpino programai buvo suvažiavę Lie
si nupirkimu Dariaus-Girėno tuvos Ministeris B. K. Balutis,
lėktuvo “Lituanicos”, pareiškė Gen. Konsulas P. žadeikis, tas
viešą protestą prieš Chicagos socialistų dienraštis paskelbė
Lietuviškų cicilikų intrigas ar kad “Dariaus-Girėno Skridimo
Komitetas” rengia paminėjimą
ba neva “antrą skridimą”.
Kadangi Dariaus-Girėno gi žuvusių lakūnų, kur kalbės Mi
minės daugiausia pasiaukavo nisteris Balutis ir Gen. Konsu
negu bent kuris individualas las žadeikis.
finansiniai tų musų lakūnų lėk
Radio programų vedėjams ir
tuvo nupirkimui, kai kurie net gi buvo pranešta kad paminėji
sudedami savo paskutinius cen mą rengia Skridimo Komitetas,
tus, jie, žinodami labai gerai nors pats komitetas kaipo tokis
kad Chicagos Lietuviški cicili- apie tai nieko nežinojo. Pasek
kai savo pelnagaudiškam tiks mė buvo tokia kad tokiame mo
lui naudoja “Lituanicos” var mente, tokioje didelėje tautos
dą, pareiškė per spaudą savo nelaimėje, ir paminėjime daly
protestą.
vaujant aukščiausiems Lietuvos
Kaip greitai užprotestuota atstovams, atsilankė daug pu
taip greitai socialistų dienraš blikos.
čio redaktorius Grigaitis pasi
Po to iškilmingo paminėjimo
stengė juos išplūsti paprastais žuvusių lakūnų, socialistų “Nkaimo kerdžiaus žodžiais, ži nos” atidavė komitetui kas bu
nant Grigaitį kaipo musų tau vo surinkta aukų, o kas įplau
tos išgamą iš jo nebuvo galima kė prie durų įžangos, gal apie
nieko ir tikėtis.
kokius $400, apie tai nieko nie
Keisčiausia tai kad tas senu kas negirdėjo. Ar čia ne pir
kas turi pakankamai drąsos mas cicilikų pasinaudojimas iš
pasakyti buk “Naujienų” šta Dariaus-Girėno nelaimės ?
Ir
bo žmonių pastangomis buvo J po tokių gudrių pasipinigavi
sukeltos “pirmos stambesnės mų tas žmogelis turi drąsos
sumos tam dalykui” (vadinasi kalbėti apie kokias “stambes
paminklui). Gal but kad Gri nes sumas”.
gaitis labai prisibijo paaiškinti
“Tėvynės” redaktorius, ku
apie tas “stambesnes sumas”. ris yra Grigaičio politiškas ‘fetIr štai kodėl: Todėl kad “Nau fėbelis’, irgi nemažiau smerkė
jienų” socialistai su pagalba lakūnų gimines per “Tėvynę”
kai kurių asmenų kurie atsto už protestavimą.
vauja neva Lietuvą, sugebėjo
Vyrai, nebandykit dumti apasinaudoti žmonių sentimep- kis, nes visiems neapdumsit.
tu.
p :
Anksčiau ar vėliau žmonės pa
Faktas gi tame kad tuo lai matys kas yra pelnagaudos ir
ku kada žuvo Darius ir Girė išnaudotojai tautinių nelaimių

Chicagiečiai, dabar jums ge
Nuo senai yra žinoma kad
riausia proga įsigyti sau pigų,
kai
kurie Lietuviai kunigai vi
gerą ir didelį laikraštį už vieną
sais
galimais budais dėjo pa
dolarį visam metui, šis papistangas
padaryti Amerikos Lie
ginimas duodama tik iki galo
tuvių
jaunimo
Vyčių organiza
šių metų, todėl pasistengkite I
ciją
savo
įrankiu,
savo nudėvė
pasinaudoti proga, nes jau tik
tai
politikai
varyti.
Nekuriokelios dienos šio seno meto te
se kolonijose Vyčių kuopos yra
liko.
Prenumeratas galite siųsti į po griežta kunigų kontrole, bet
“Dirvos” redakciją Clevelande, | ne visur.
arba į “Liaudies Tribūnos” re- Į Tą patį kunigai daro ir su
dakciją, 2437 West 69 Street,1 Vyčių organizacijos centru, bet
ir čia jiems nesiseka.
Chicago, Ill.
Su pirma Gruodžio pasitrau
kė
iš vietos Vyčių centro pir
AM. LIET. SĄJUNGOS REI
mininkas
A. Lapinskas, kuris
KALAI. Sąjungos darbas eina
pirmyn, pasitarimai, kuopų kū buvo išrinktas seime pereitą
rimai eina gana sėkmingai, ne Rugpjūčio mėnesį Chicagoje.
žiūrint kad depresija Chicagoj
Šių žodžių rašytojui teko paužima svarbią rolę. Ateinančią sikalbėti su p. Lapinsku ir pa
savaitę įvyks apie keturi suri- aiškėjo kad jo rezignacijos
rinkimai A. L. S. reikalais. Per priežastis yra ta jog tūlas ku
eitą savaitę buvo du ir gana nigas su savo pasekėjais buvo
sėkmingi.
griežtai nusistatę prieš tai kam
Vyčių organizacijoje yra kelia
SLA. NOMINACIJŲ EIGA. mas Lietuvybės klausimas. P.
Chicagoj net aklieji socialistų Lapinskas su juo nesutiko, lai
Gugio rėmėjai jau šiandien ne kydamas Lietuvybės klausimą
nori ir sarmatijasi balsuoti už pirmoje vietoje. Jam dar pa
Gugi. Gugiui taip prastai se aiškėjo kad ir vienas katalikų
kasi kad jis ir savo kuopoj ne dienraščio redaktorius tam ku
gavo balsų didumos. Gal but nigui pritaria. Tokioms aplin
jau ir tie kurie miegojo prade kybėms esant Vyčių centro pir
da atbusti ir pamato kas deda mininkas rezignavo iš tos vie
si, bet kažin ar tik ne pervėlai tos.
Kalbant apie Lietuviškus ku
atbunda.
Rep.
nigus reikia pasakyti kad jie ir
iš seniau nebuvo karšti Lietu
savo kišeniau naudai.
Pats žmoniškumas reikalau vybės skleidėjai; jie arba per
ja kad butų užprotestuota prieš daug atsidavę tikybai nieko ki
tokius gaivalus kaip Grigaitis i to nematė arba pataikavo Len
ir Vitaitis, kurie, visuomenę iš kams ir net patys sulenkėdavo.
naudodami, drysta dar drumsti Ir šiandien musų kunigų daug
vandenį kad žmonės nematytų yra tokių kurie nežiūri Lietu
vybės, o tik tikėjimo, nors iš
jų purvų.

Aštuonioliktos gatvės koloni
joj (Chicagoje) yra Lietuviai
biznieriai Šatai, kurie turi biz
nį ant 19-tos ir So. Halsted st.
Prieš pora savaičių p. Šatie
nė su dukrele nutarė vykti į
Hot Springs, Ark., sveikatos
pataisyti. Jos teji ir išvažiavo.
Jos dukrelė Irena yra berods
12 metų amžiaus.
Ant tų pačių pėdų, kiek vė
liau į Hot Springs nuvažiavo ir
Jack Walton (Lietuvis), kuris
sakoma pas Šatus gyveno. Nu
vykęs į Hot Springs ir pribuvęs
į tą vietą kur p. Šatienė apsi
NELAIMĖ DAININKUI
stojo, Walton paklausė šeimi
STOGIUI
ninko kur randasi p. Šatienė.
Tas nieko pikta nenujausdamas
Chicagoj gerai žinomas dai pasakė.
nininkas Povilas Stogis, kuris
Waltonui inėjus pas p. Šatie
turi vaistinę Chicagoj ir ūkę nę, greitai ten pasigirdo riks
netoli Tabor Farmos, Gruodžio Į mas ir Šatienė išbėgus iš kam
9 d. anksti rytą gryžo iš ūkės bario laukan jau krito negyva.
Chicagon. Važiuojant iš Ben Ji buvo nudurta peiliu į širdį.
ton Harbor link Michigan City, Už kelių minutų pasirodė kad
ant didžiojo vieškelio staiga pa ir jos dukrelė peiliu perdurta
matė priešais atvažiuojant au (bet ji išliko tik sužeista ir ti
tomobilį, kuriame sėdėjo kokie kima kad pagis).
tai girti vaikėzai ir greitai va
šeimininkas greit pašaukė po
žiavo priešingoje kelio pusėje. liciją į tragedijos vietą, bet pri
P. Stogis turėjo suktis iš ke buvus policija rado ir patį Wallio išvengimui nelaimės. Tuo toną negyvą — jis buvo nusi
tarpu vaikėzai užlėkė ant jo ir nuodijęs.
rėžė jo automobiliui į šoną. P.
Šatienės kūnas parvežtas Chi
Stogio automobilis ne tik apvir cagon Gruodžio 10 d. Kokios
to bet ir du ratu ir ašį sulaužė. buvo priežastįs tos tragedijos
P. Stogis laimingai išliko svei gal vėliau paaiškės. ■ Tas kas
kas, tik naują automobilį su čia pasakyta yra paimta iš An
daužė. Vaikėzai irgi nei vie gliškų laikraščių pranešimų, nes
nas nesusižeidė..
vietoje tarp susimaišiusių del
Apgailėtina p. Stogių tokios nelaimės šeimos narių nieko
nelaimės.
Poni Stogienė yra negalima patirti.
Rep.
farmacistė ir gerai žinoma Chi
cagos Lietuviams. Jų vaisti
nė randasi 400 W. 72nd st.
Lietuvių gyvenimą daro. Taip
elgiantis netoli jie nueis.
Doram tautininkui nėra rei
kalo smerkti bent kokią religi
ją, kaip ir bent kokią kitą idė
ją, bet nemalonu matyti žmo
nes, ypač kunigus, kurie Lietu
vybę neigia, ko doram kunigui
nereiktų daryti. Todėl geras
tautininkas visada nepakęs to
kio žmogaus kuris išeis prieš
Lietuvybę, ar jis tikintis ar lai
svas.
B.

GRYŽO Iš NEW YORKO.
Gruodžio 5 d. Adv. A. A. Olis
buvo nuvykęs New Yorkan į
SLA. Pild. Tarybos posėdį kai
po SLA. Finansų Komisijos pir
mininkas. Po aptarimo reikalų
gryžo Chicagon Gruodžio 10 d.
Gryžo lėktuvu ir ‘kelionė truko
tik 6 valandas vietoj 20 valan
dų.

NUSIŠOVĖ
Justice Park., Ill., netoli Chi
cagos, S. Svilainis buvo išvykęs
zuikių medžioti. Vakare mato
mai gryžtant namon, eidamas
per mišką paslydo taip kad šau
tuvas iššovė ir pataikė jam į
galvą. Sekantį rytą jis rastas
negyvas nelabai toli nuo Lietu
viškų Tautiškų Kapinių.
Svilainis buvo vienas iš Jus
tice Parko Lietuvių biznierių,
buvo dar tik 45 metų amžiaus.
Iš Lietuvos paėjo iš švedų vien
kiemio, Videniškių par., Ute
nos apsk. Paliko žmona ir dvi
dukterys.
Rep.
AM. LIET. AERO KLUBAS
atsidarė savo ofisą 4536 So.
Paulina st., kur bus duodama
paskaitos ir praktiškos pamo
kos aviacijoje.
Kiek teko patirta ta vieta tik
laikina, vėliau bus paimta tin
kamesnė vieta. Pamokos pra
sideda šią savaitę ir vienas iš
mokytojų bus inž. Jasulaitis,
“Lituanicos” mekanikas. Taip
gi duos pamokas ir lakūnas A.
Kiela, A. L. A. Klubo pirmi
ninkas.
Rep.

Išsirašydami nauji skaitytojai
“Dirvą” prieš pabaigą šių me
tų, mokės tik $1 visam metui.

PILNAI PRIKIMŠTU

Visoj Amerikoj bandoma iš
populiarinti sūrio naudojimas.
Valstijose kur tik sūriai gami
nama įvesta “Sūrio Savaitė”.
Šiame paveiksle parodo Indiana
valstijos gubernatorių Paul V.

McNutt atidarantį “sūrio sa
vaitę” ir pjaunantį 159 svaru
šmotą sūrio.
Visoje šalyje esama sūrio
perviršiaus 30,000,000 svarų.
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POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

Copyright. 1933,
The American
Tobacco Co,

KODĖL LUCKIES YRA TAIP LENGVI, TAIP ŠVELNUS

Visuomet. pūdudusis'tabakas
VISUOMET puikiausis apdirbimas
VISUOMET Lurkies^patenkinab

Atidarykite pakelį Luckies ir suguldykite tuos 20 cigaretų vieną šalę kito.
Jūs negalėsite atskirti vieną nuo kito.
Kiekvienas Lucky yra apvalus, kietas
ir pilnai prikimštas — su parinktiniu
turkišku ir naminiu tabaku. Ir

kiekvienas Lucky yra laisvas nuo
liuosų galų. Galai yra švariai nu
plauti — tabakas n jbyra lauk. Štai
kodėl Luckies trauk asi lengvai, dega
lygiai visuomet yra lengvi ir
švelnūs.

“ftV to aite A *
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIU

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio Bermerhavene, užtikrina labai greitą patogią kelionę i LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD

———- 1119 Euclid Ave.

Cleveland — ——

ęruodžio 15, 1933

dirva

TAUTININKAI NEAPSI1MA

kų apie Amerikos susitai
kymą su sovietų Rusija:
Amerikai reikia apsižiū
rėti- kaip elgsis su Rusija.
Sovietams reikia visko, bet
jie neturi pinigų pirkimui.
Turi gauti paskolų, arba
imti prekes j bargą. Saky

sim Rusijai labai reikia vi
sokių mašinų, ji ims iš Ame
rikos dirbtuvių be pinigų.
Paims 50,000 traktorių, ka
da ateis laikas už juos mo
kėti, komunistai areštuos
Amerikos inžinierius nusių
stus į Rusiją tuos trakto
rius sudėti, apkaltins juos
špiegais, primes prastą ma
šinų subudavojimą. Su Ru
sais bėda tame kad tie žmo
nės dar yra tie patys kokie
jie buvo prieš revoliuciją,
pasakė tas redaktorius.

Susivienijimas Vitaičio ir Štai kaip Komunistai
Gegužio klikos nualintas, Gali Padaryti
susiduria su keblia padėti Londono “Daily Express”
mi. Tautininkų kandidatų redaktorius, atsilankęs Clenei vienas neapsiima imti velande, savo paskaitoje iš
organizaciją Į savo vadovy
bę, nes ji perdaug nualinta dėstė maždaug tokių daly
ir reiktų perdaug sunkiai ir
bedėkingąi dirbti už tų po
nų nugaspadoriavimą.
SLA. taip nusmuko prie
Gegužio i r Vitaičio kaip
Amerika prie Hoover’o. Šį
prezidentą piliečiai išstūmė
ir pavedė į rankas suma
naus vadovo, šalis atsigaikalno matosi Mildos šventas elkas ii' į vi
Gaižys ir Domutč
velioja.
sas puses kiti kalnai, pro kurių tarpus te
SLA. nariai jau buvo iš
ka upeliai.
stūmę ir Geguži prieš perei
(Tęsinys iš pereito num.)
tą seimą, bet jisai nesu
Kuomet Domutė ir Gaižys žiūrinėjo,
Ne tik vikingai nerimavo, bet nerimo gėrėjosi gamtos grožiu, Merunas dairėsi
siprato pasitraukti, tik su
daręs savo kliką norėjo bū ir jaunas Gaižys, kurs ėjo sveikyn ir tvir- tėmydamas gyvenimą liečiančius reikalus.
tinai dar likti prezidentu. tyn. Nerimo jis kiekvieną valandėlę kaip Pamatęs pakalnėje Vilijoje sustojusius prie
Ir liko. Bet ką jis gero pa tik prie savęs nematė Domutės. Bet ta valčių ir besivaidijančius savo vyrus, neta
darė organizacijos sustipri mergaitė drysdavo į jį pažiūrėti tik kada ręs nei žodžio, lyg visai vienas butų buvęs,
nimui ?
jis miegodavo arba prieš saulę sėdėdamas
Jeigu SLA. butų gavęs užsimerkęs ilsėdavosi. Tada ji godžiai į nusmuko į pakalnę ir nubėgo pas juos.
Šlaite, pačioje kalno viršūnėje, liko tik
naują prezidentą 1932 me i j žiurėjo ir gėrėjosi jo gražiu veidu, jo
Domutė
ir Gaižys.
tais, visai kas kita butų ap švelniais, šviesiais plaukais. Kada jis no
Nubėgo
Merunas ir nusinešė šių dvie
sireiškę. Nors bondsai ne
rėjo
daugiau
ją
matyti,
ji
drovėjosi
prie
jo
būtų pakilę, nors mortgejų jaunuolių kalbą: jiedu liko be žodžių,
čiai nebūtų pasidarę geri ir sutrukti ir rasdavo reikalą pasišalinti; ji tiktai jų širdys smarkiai plakė ir mintys
nors senų narių del bedar tik per kaktą, vos akis pakeldama, Į jį pa sau šnekėjosi. Gaižys norėjo kalbint Dobės butų išsimėtę kiek, bet žvelgdavo. Prieinant prie Gaižio, jos šir mutę, bet nesurado žodžių. Mergaitė gi,
nauja galva organizacijoje dis imdavo smarkiai plakti, net drebėti, ir nepratus būti viena su Gaižiu, norėjo bėg
butų Įnešus daugiau gyvu jos rankos pasidarydavo šaltos. Į tą jauną ti atgal į pilį, bet negalėjo atsistoti ant ko
mo ir pasitikėjimo ir Susi mergaitę veikė kokia tai didelė jiega, kuri jų. Ji sėdėjo krantelyje kiek žemiau jo,
vienijimas butų gavęs dau buvo jos meilė tam Daugupių narsuoliui.
skabiojo aplink save pasiekiamas laukines
giau naujų narių.
Meilė, aiški ir atvira, negalėjo iš jos jau gėles ir bandė pinti jas į vainiką, kad tik
nos krutinės išsiveržti, taip kaip gėlės žie nuduoti nieko bendra neturint su Gaižiu.
das be laiko neišsiveržia, iki pumpuras bu
— Domute.... — pagaliau prabilo
Socialistai Pasirengę
na perjąunas. Domutė buvo pačiame vys Gaižys: — Pasakyk man, Domute, kodėl
Senukas Grigaitis, per sa tymesi pumpuras, ir niekaip negalėjo pa
vo amžių svetimus dievus rodyt Gaižiui savo širdies-vidaus, iki ne tu mane taip atsidavusiai ligini?. .. .
— Aš daugiausia laiko turiu.... Ma
garbinęs ir nieko neišgarbi ateis laikas.
no
pareiga
yra atsidėkoti tavo tėvui ir mo
nęs, dabar pasiryžęs nors
Gaižys,
keletu
metų
už
ją
vyresnis,
ir
tinai,
kurie
mus priglaudė. ... — atsakė
prieš mirtį užvaldyti Susi
būdamas
vyras,
buvo
drąsesnis
su
ja,
ban

jauna
kunigytė.
vienijimą Lietuvių Ameri
— Ar tik tiek tu man gali pasakyti?
koje ir gauti užganapadary- dydavo pakalbinti, rodydavo savo dėkin
mą savo sąžinei jog ką nors gumą jai, kad tik ji suprastų jog jis ją pa
— Tik tiek....
milęs. Jis net pradėjo norėti kad Merunas
iškovojo.
— Ar nemano tavo tėvelis kada iš mu
Tie kurie socialistams da mažiau prie jo butų, rečiau ateitų, kad tik sų išeiti?
bar pataikauja ir lankstosi daugiau laiko su Domute turėjus.
— Kur eis, kur mes pasidėtame ?. .. .
pasijus skaudžiai apvilti:
Nors Domutė buvo dar nepilnų metų, Visur svetima. Savo nieko neturim. Vis
senukas, jeigu tik pačiups bet buvo jau žavėjanti: jos liemuo ir visas ką priešai paėmė; savo pilį mes patys gel
SLA. Į savo socialistiškus kūnas buvo gražiai nuaugęs, pilnatis, ir jos bėdami
sudeginom....
nagus, pasistengs padaryti augalotumas darė ją pilno amžiaus merga.
Tą
išgirdęs
pirmą kartą, Gaižys pri
organizaciją pilnoj prasmėj
Veidas
buvo
smulkus,
šviesus,
skaistus;
sėdo
ant
to
paties
krantelio kur sėdėjo Do
internacionalistų raudonųjų
smulki,
daili
nosytė,
melsvai
pilkų
akių,
mutė
ir
prašė
jos
apsakyti apie jų pergy
kontroliuojama ir nepatai
tamsiai
gelsvų
plaukų,
ir
turėjo
labai
gra

venimus.
kaus nei vienam musų da
bartinių silpnadvasių SLA. žiai sudėtas luputes. Jos žvilgsnis, jos šyp
Mergaitė apsakė viską ką pergyveno
vadų kurie jam linkčioja ti są paleisdavos iš jos kokį tai paslaptingą iki paskutinės nakties savo pilyje, kada su
kėdami kad jis • juos glos žavėtinumą, kurį randi tik pas retas mote tėvu ii’ broliu ją padegę pabėgo nuo prie
tys.
riškas, ir tas kas ją dabojosi, nuo to net šų ir atbėgo į Rusnę.
Tie kurie iki šiol linkčio tirpo. Gaižiui ji su kiekviena diena darėsi
— Gal ir dabar butume Rusnėje buvę,
jo socialistams ir priveisė gražesnė, žavėtinesnė, ir lyg saulėje gėlės ir tavęs nebūčiau pažinus, — sakė ji, — jei
jų Susivienijime — kuomet pumpuras gatavas pražydėti ir parodyti ne pernai rudenį atsilankymas ten tavo tė
socialistai buvo visai tarp savo vidaus žavingumą, didino jo troški
musų išnykę — tie daugiau mą ir laukimą kada ji jam atskleis savo velio, kurs mus pasikvietė į Daugupius... .
— Atsilankė mano tėvas Rusnėje, ir
sia nukentės.
širdies paslaptį.
man laimę parnešė. ... — pridėjo Gaižys.
Merunas vedėsi Gaižį į šlaitą, j kalną
Bet Domutė to lyg negirdėjo, nes jai
Lietuvinkit Pavardes!
pasivaikščioti, ir paskui juos sekė Domu per veidus biro ašaros; ji žiurėjo į tolį, ne
Su pradžia 1934 metų Lie tė, kuri nudavė einanti reikale Gaižiui pa pasijudindama. Suprato vaikinas kad jai
tuvoje visi Lietuviai sugryš sitarnauti, bet ji ėjo pasigerėti laisva pa širdį suspaudė prisiminimas jų skaudaus
prie savo senų, gražių trum dange, nuo žmonių liuosa vieta, kur tik likimo, kad iš gražios pilies liko tik pele
pų pavardžių: Nebus But paukščiai ir vabalėliai ir baukštųs žvėre nai, o iš žmonių gerbiamų valdovų jie liko
kevičių, Milevičių, Bačkau- liai žaidžia, kur mėgsta nuo visų atsisky be pastogės ir tik prie kitų turi prieglau
skų ir kitokių ickių arba vi- rę būti tie kurių širdis meilė uždega.
dos jieškoti. Pagailo jam jų likimo, dar
čių. Patartina ir čia Ame
Šlaitas visas buvo žalias, nuo papras labiau pagailo Domutės, ir jis švelniai pa
rikoje neatsilikti nuo to ir čiausios žemės samanėlės iki aukščiausių imdamas jai už rankos tarė:
sugryžti į Butkus, Milius, medžių. Visos žolės ar krūmai kurie kaip
— Domute, tu jau niekados, niekados
Bačkius ir tt.
nors žydi, turėjo arba pumpurus arba pra daugiau iš Daugupių neišeisi.... Aš my
sišiepusius žiedus. Milžiniškos liepos ir liu tave....
— Mane, vargšę bedalę mergaitę?....
Degtukai: su koteliais ar galingi klevai ir aržuolai ir tie buvo apsi
su šiaudeliais? Lietuvoje krovę savo kad ir menkučiais žiedais; jie-, Ne aš tau žadėta. .. .
— Taip, Domute, aš tave myliu ir tu
priimta vadinti degtukų ko vos, baltos kaip sniegu apdengtos, net bliz
telius “šiaudeliais”, ir neat gėjo saulėje. Po žiedus dūzgė bitės. Ko turėsi būti mano. . . .
sižvelgiant j klaidingumą to kia. graži, kokia žavėjanti yra ankstyvos
Mergaitė atsistojo lyg norėdama eiti
niekas nebando taisyti.
vasaros gamta, bet ji buvo daug gražesnė šalin, bet paeiti negalėjo. Ant žemės liko
Degtukai nėra padirbti Domutei ir Gaižiui negu Merunui. Šis vai jos pintas,. nebaigtas galais sudurti vaini
ant šiaudelių. Šiaudas yra kinas nejautė to ką jautė aniedu, nes į jį kas. Gaižys pakėlė vainiką ir tiesdamas
tik apvadas žolės arba javų neveikė meilė.
sveikąją ranka į ją, tarė:
stiebas, su kiauru viduriu
Iš kalno — kuris ir šiandien Žaliu kal
— Te, Domute, tavo vainikas. .. . Kaip
ir pats savaimi išaugęs. Gi nu vadinamas — į visas puses matėsi dide gražiai moki pinti....
degtuku koteliai vra dirbti lės tolumos: iš šiaurės atitekanti Vilija, iš
— Kitos gražiau nupina.... Aš tik
iš medžio ir daryti tarnau rytų Nemunas, ir toliau, apačioje kalno,
,
taip
sau....
ti kotais arba koteliais.
anoje
pusėje
pilies,
susilieja
į
vieną
ir
nu-,
Ji
tiesė ranką paimti vainiką ir Gai
Plunksnos kotelis, dalgio
keliauja
toli,
toli
į
vakarus.
Paupių
aukšžys
tuo
tarpu paėmė jos ranką. Nors ji
kotas, grėblio kotas, ir tt.
)
ti
krantai
žaliuoja,
klesti
naujai
išsiveržu

bandė
ištraukti,
bet jis neleido, ir vėl kal
Ant šiaudų tegali būti var
.
•
pos.
_ . _ _____ ___ siu gražumu. Skersai Nemuno ant kito bino :
.1 — —' n "-v- ■1 v 1
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KRAŽIŲ GIESMĖ
(Ši giesmė yra parašyta autoriaus kuris
pasirašo Žemaitis, paminėjimui Kražių
skerdynių, kurios įvyko Lapk. 22,
1893 m., 40 metų atgal)
Šlovę gražią vargus Kražių .
Verkdami giedokim,
Skausmus brolių nuo maskolių
Graudžiai apraudokim.
Caro vergas Klingenbergas
Su budeliais dūksta:
Jau aplietos šventos vietos
Šiltais kraujais rūksta.
Daug iš tolo už Mongolo
šiurkštesnė smarkybė,
Už tironų ir laukinių
Bjauresnė piktybė.
Tie nušauti, tie sugauti,
Kiti subadyti,
Ir nekalti jau apkalti,
Kraujais sumirkyti.
Šioj žmonijoj, jie vergijoj
Kad Dievą mylėjo;
Jie apkalti, už tai kalti
Kad carui tikėjo.
Naktis, dienas nors kiekvienas
Karštai Dievą meldė,
Už maskolius kaip už brolius
Dangaus vartus beldė....
Aukštas “ponas” ir valdonas
Vilniaus mieste sėdi;
Jis nemėgo maldų plėgą,
Jis prisakė blėdį.
Jam netiko katalikų
Bažnyčia, tikyba,
Maldos, giesmės jam be reikšmės
Ką mus sieloj žiba.
Anam’ mete teismo bute
Ne ardyti tvarką,

Kad nuplakė ir nužudė
Daug žmonių nekaltų....
Oi nelaimė visiems baimė,
Dalyvaun’ pats teisme;
Daug suktumo, iš piktumo
Kad padidint bausmę.
Uždengt šviesą, paslėpt tiesą
Jo didžiausia trokšmė,
“Nusidėjo kam kentėjo,
Už tai jiems ir bausmė!”
Mes varguose; bet danguose
Kitaip pasirodys!
Darys teismą, kitą reikšmę
Šventas Dievo žodis.
Už kaltybes ir kantrybes
Yr’ pas Dievą ryba;
Už kanuolę — žmonių valią
Stipresnė tikyba....
“Kraujas, kraujas!” balsas naujas
Į padanges kyla.
Nyksta baimė, dygsta laimė,
Ir širdis sušyla....
Mes neverti, šventą mirtį
Galim apturėti,
Del mus Dievo, dangaus Tėvo
Ir galvą padėti.
Tu geriausias, galingiausias
Musų atpirkėjau!
Duok stiprybę ir kantrybę,
Meldžiam nusidėję.
Tavo kraujas jiegas naujas
Tegul mums suteikia,
Tegul tylim, tave mylim,
Daugiau mums nereikia!
Atleisk kaltę, sutrink žaltį,
Neteiski markelių;
Duok jiem šviesą, dangaus tiesą
Už kraują mus brolių!....

Žemaitis.

— Domute, pasakyk man tikrai, ar pažvelgdavo ir maloniai prasišypsodavo.
Kuomet į jį kalbėdavo ar žiūrėdavo, galvu
myli mane ? . .. .
— Ne mano valia... . Tu žinai, tėve tę pakreipus, išrodė žavinga kaip miško
liai mus neleis.... Tau parinks kitą.... deivė.
Kaip daro visi kiti mylimieji, jiedu su
Aš perjauna, be dalies... .
— Aš palauksiu, jeigu perjauna, kad tarė niekam apie savo pasiryžimą nesaky
tik tu man pasižadėtum....
ti ir laukti dar metelių iki ateis laikas jai
— Ne mano valia. ... — vėl pratarė eiti už vyro. Bet kas paslėps tikrą meilę
ji, duodama suprasti kad nuo jo priklau nuo kitų akių: ji išsiveržia per lupas, per
akis, per plaukus, per pirštus, per visus ju
sys laukimas.
Gaižys pagavo ją j glėbį ir pabučiavo, desius ir apsiėjimus, ir kožnas pažysta įsi
Mergaitė pasiliuosavus pasišalino ir pri mylėjusią porelę, nors ir labiausia bandan
ėjus, prisiglaudus prie medžio, iš džiaugs čią savo meilę slėpti.
mo ir beviltės apsiašarojo.
Greitai tą pažino ir Agnita, ir Girdutė,
— Tu busi mano, visados mano?.... ir pagaliau Alina, — kurios visos pačios
ar taip, Domute?. ... Aš lauksiu tavęs. .. . pergyveno tokias gražias, dideles, tikras
priėjęs prie jos kalbėjo Gaižys.
meiles ir del to net kentėjo, ir kentėjo la
— Tavo valia.... — pridėjo ji.
bai daug. Daugupiuose tarp moterų ėjo
Gaižys, laikydamas jos ranką, irgi pri gyvos pakuždės apie Domutę ir Gaižį, tik
siglaudė prie to paties medžio. Užmiršo jiedu patys vis manė kad niekas nieko ne
jis savo nesveikumą. Dangus jam pražibo nujaučia. .. .
Vėliausia tą patyrė jų tėvai — Ardys
labiau; paukščiai gražiau giedojo, ir visas
pasaulis buvo rodos jo — nes jis gavo Do ir Vydūnas — ir kai patyrė, abu nudžiugo
mute, kuri buvo bene gražiausia iš visų ;r pradėjo tartis apie savo vaikų ateitį.
mergelių kokios tik tuo tarpu apie Daug
Taip prabėgo visas metas. Gaižys pilupius buvo. Jis pasidarė galingesnis, nar
sesnis, ir jautė kad Nergį tikrai nugalės liausia pasveiko. Kai Ardys ir Vydūnas
kada pilnai pasveiks, jeigu tik jis kitą me palengva viską aptarė, apšnekėjo, Gaižio
tą atsilankys — tik del to kad Domutė jį ir Danutės likimas buvo išspręstas ir jiedu
myli.
suėjo į porą.
Jų vedybų proga, Daugupiai iškėlė di
Stovėjo jiedu pečiais į Viliją, ir neju
to ir nematė kaip prie jų vėl gryžo Meru džiausią puotą kokios nebuvo nuo Ardžio
nas. Jis matė juodu laikantis už rankų ir T Domutės likimas buvo išspręstas ir jiedu
suprato kad tarp jų yra meilės ryšys, tik netų atgal. Visa pilis ir aplinkiniai kal
nepermatė koks tamprus, nes jis pats dar nai ir slėniai aidėjo linksmomis dainomis ir
meilę nebuvo rimtai patyręs, nes meilė dar nuzika. Sujojo beveik yisi artimi ir nekujam nebuvo inėjus į širdį, bet gal tik todėl ’ie tolimi kunigai ir jaunimas. Vieni ta
kad nebuvo ką pamilti. Kautynėse kui norele džiaugėsi, kiti buvo apimti malo
Merunas dąlyvavo, nors girdėjo mergelių naus pavydo kad ne jie tokie laimingi; bet
pagyrimus, tą prįėiųė kaipo bendrą minios buvo keletas kunigų, ypač jų žmonių ir
balsą ir pagarbą už jo pasižymėjimus, ii dukterų, ką tiesiog degė užvydu ir apmau
jokia paskira mergelė jo dar nekerėjo.
du kam Gaižys ima svetimą, iš kitur priMeniną. pajutę, jiedu pasileido rankas, buvėlę, o ne savą, nes ant jo daugelis mer
lyg nieko nebūtų nutikę, ir vėl užvedė pa gelių akį turėjo. . . .
prastas kalbas.
Po to praėjo dar yienas metelis — ir
Nuo dabar tačiau Domutė buvo drą Gaižys ir Domutė susilaukė gražaus sūne
sesnė prie Gaižio: drąsiau prieidavo, il lio. Bet Gaižio tuo laiku nebuvo namie.
Kur jis ir, kiti Daugupių vyrai kitą va
giau sutrukdavo, ir turėdavo apie ką kal
bėti kada vienučiu būdavo. Prie žmonių, sarą buvojo pamatysime toliau.
Seka: Kelionės Upėmis.
j
kur negalėdavo kalbėtis, ji reikšmingai į jį
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MELAS II? TEISYBE
APIE LIETUVOS
KARIUMENĘ

DIRVA

■JI

veik visas Lietuvos kraštas bu mis apie tai kad Lietuva buvo nimus ir geriausius linkėjimus koje prisimins Lietuvos kariu- laimėjimų Laisvos Lietuvos Sar
vo Rugp. pabaigoje musų ka ir tebėra Rusijos sąjunginin nugalėti priešus. Del to ir menės laimėjimus ir dar nebai- gyboje!
riumenės atvaduotas.
Rusai kė.... Ar kada nors buvo toks šiandien ištikimi Lietuvos tau-1 gtą darbą ir 15 metų sukakties
Tegyvuoja Tėvynei ištikima
buvo pasilikę jau tik Gardino momentas tegul skaitytojai pa tos sūnus bei dukterys Ameri-I proga palinkės jai dar didesnių Lietuvos Kąriumenė!
krašte.
Tai buvo vienintelis tys sprendžia, pasiskaitę iš So
momentas kada laisva Lietuva vietų Rusijos vyriausiojo štabo
lengvai atsiduso — tifc, deja, išleisto veikalo “Karas su Bal
taisiais Lenkais”
(Vojna s
neilgam.
Rašo Kapt. P. JURGĖLA.
Gabių Prancūzų sutvarkyti ir Belopoliakami).
(Tęsinys iš pereito nr.)
rėjęs į veiksmus tos vyriausy vadovaujami, Lenkai nuo pat
To oficialaus veikalo 204 pus
Tat jei “N-nų” redaktorius bės kurią pats steigiamasis sei Varšavos ėmė stumti Rusus lapyje randame tokią pastabą
lauk ir Rugp. 27 d. "susiduria apie 1920 m. vasaros operacijų
nori už [Lenkų įgaliotinių išsiun mas pastatė.
Toliau atpasakojama kad už su musų kariumene ties Au pradžią: “Lietuviai nėjo į tal
timą ką nors kaltinti tai turi
ką raudonajai armijai, nors del
sienių
reikalų ministeris nieko gustavu. Paskutinėmis Rugp to kairysis Lenkų fronto spar
kaltinti Dr. K. Grinių už ne
jūčio dienomis prasidėjo dery
veiklumą ir blogą valdymą, o nežinojo apie prasidėjusius ka bos tarp Lietuvių ir Lenkų, nas butų atsidūręs labai keb
vyriausj karo vadą (liaudinin ro veiksmus tarp Lietuvių ir Santarvei tarpininkaujant; apie lioje būtyje”.
Kaip aukščiau minėjau, mu
ką) už sauvališkumą ir blogą Lenkų ir kad tuo budu Lie'tuva tai kalbėjo Dr. Purickis. Bet
darbą. Bet už tą “blogą dar pirma pradėjo karą su Lenkais, jau čia prasidėjo Lenkų klasta. sų kąriumenė į rytus buvo pa
Dviem Lenkijos pasiuntiniams siekus Daugpilio-Vilniaus-Varėbą” vyriausis karo vadas ne o Lenkai už tai apskundė Lietu esant
Kaune, Lenkai Rugp. 28 nos geležinkelį, kada Rusai Lie
buvo atleistas nuo savo parei vą Tautų Sąjungai! Į tai at d. puolė mūsiškius Augustave pos mėnesį traukėsi pro mus į
gų ar nubaustas. Matyt kad sakysiu paskiau — išeilės. Su ir visame pietų fronte. Prasi Gardiną ir Lenkiją. Kadangi
vyriausybė (ministeris pirmi painiojęs įvykių eigą, “N.” re dėjus oficialėms deryboms, mu Rusai ėjo per Rytinę Lietuvą,
ninkas Grinius ir ministerial) daktorius susipainiojo ir savo sų kąriumenė nesitikėjo tokios kuri pagal Lietuvos-Rusijos tai
Ši žavėjanti “Dirvos” Reprovokacijos ir del to nebuvo kos sutartį priklausė Lietuvai,
ir pats steigiamasis seimas įsi rašte:
Lietuvos vyriausybė pasiuntė
tinkamai
pasirengus
naujam
ka

d aktoriaus K. S. Karpiaus
“Lietuvos armijai laužant ne rui: del to Lenkai lengvai su Sovietų Rusijai protestą del
tikino kad taip ir reikėjo dary
istorine apysaka jau ruošia
ti. Jei karo vado buvo negerai utralitetą ir padedant bolševi mušė vieną negausingą musų taikos sutarties laužymo. Vy
ma leisti knygon ir kiek nu
pasielgta tai butų kilęs didelis kams jų kare su Lenkais, Lie pulką ir Rugp. 31 d. užėmė Su riausias raudonosios kariume
skandalas — Lietuvos seimai tuva turėjo atrodyti Europos valkus ir Seinus, štai kaip pra nės vadas Kamenevas Rugp. 1 matoma, bus užbaigta anksti šią žiemą. Jau apie metai laiko kaip skai
buvo trukšmingi ir “karingi”. ir Amerikos akyse kaip Mask sidėjo aršus karas tarp mūsiš d. telegrafavo užsienių komisa tote “MERUNĄ” ir gerėjatės šia apysaka, tačiau jos bus dar daugiau,
kių ir Lenkų. Tat pakartoju rui čičęrinui: “Lietuvos kariu
Valdžios opozicija (socialdemo vos įrankis. Todėl didžiosios kad musų karo vadovybė nega mene buvo neveikli kada iš Lie
kratai) tikrai butų skandalą valstybės, galų gale, parėmė lėjo abejingai žiūrėti į “meilias tuvos buvo reikalaujama ben kadangi dar toli nedaeita prie apysakos čiukuro, prie kurio einama.
Lenkų pusę ir sutiko kad Lie Lenkų įgaliotinių akutes” ka dradarbiavimo ir netgi daugiau.
pakėlę.
Ar visi atsimenat apie ką “ME
Taigi, “N.” redaktorius be tuva butų atskirta nuo bolše da Pietinėj Lietuvoj Lenkai nei Kadangi Lietuviai visai nieko
RUNAS” einasi? Nagi apie APUO
jokio reikalo šmeižia ir kaltina vikiškos Rusijos “Vilniaus ka- iš šio nei iš to pradėjo veržtis į nedarė, Lenkai metė ant musų
visas
savo
(kariumenės
—
P.
J.)
LĘ, kurios griuvėsius 1931-32 metais
Lietuvos
kraštą
ir
net
pradėjo
1926 metų Gruodžio 17-tos va ridorium”.
dalis kurios stovėjo Lietuvių
kruvinus veiksmus (karą).
prie Skuodo atkasė Gen. V. Nagevi
“O ką davė Lietuvai bolševi
dus, kuriems nori prikišti Vil
Rugsėjo 2 d. musų kariume- fronte. Mums einant į prieša
niaus praradimą. Vilnius bu kai už tą neteisėtą ir kvailą nė ryžosi atsiimti senas pozici kį, Lietuviai rądo galimumą
čius, kuomi sujudino ne tik Lietuvą,
vo prarastas tuomet kada Lie Lietuvos armijos patarnavimą jas ir atsiima Seinus ir kitus musų pėdomis leisti savo dalis
bet
Latviją ir Švediją, ir kitas šiaurės
miestelius. Rugs. 5 d. prasidė į musų užimtus rajonus, netgi
tuvoje viešpatavo demokratija jiems? Nieko.
Europos tautas.
“Paskiau bolševikai
tiesa, jo smarkios kautynės Augusta visai nesitarę su mumis tuo rei
(steigiamasis seimas), kada vy
kalu” (484 p.). Kitur vėl (351
vo-Suvalkų
rajone.
Rugs.
14
d.
riausybės priešakyj stovėjo Dr. daug kartų sakė kad jie ‘ger buvo sustabdyti karo veiksmai, p.) toj knygoj rašoma: “Ne
Kas ta APUOLĖ buvo? Tai bu
K. Grinius (social-liaudininkas- bia’ Lietuvos teises į Vilnių. o 15 d. Kalvarijoj prasidėjo de laukdama kol mes atsitrauksim
vo garsi senovės Kuršių-Žemaičių pi
demokratas) ir kada krašto ap Bet tai buvo daroma tiktai su rybos, kurios 18 d. nutruko. iš Vilniaus Kalnų, Lietuvių kalis — ji turėjo būti garsi ir galinga, ~*
saugos ministeriu ir karo vadu tikslu erzinti Lenkus ir palai Rugs. 20 d. Tautų Są-ga nu riumenė (apie Rugp. 25 d.) už
ėmė
šį
miestą.
”
statė
Kurzono
liniją,
o
Rugs.
kyti
nesutikimą
tarpe
Lietuvos
kurią
853 metais užpuolė ir plėšė Da
buvo pulk. Įeit. Žukas (socialIš to veikalo sužinome kad
22 d. Lenkai didelėmis jiegoir
Lenkijos
(šiandien
bolševi

liaud.-dem.). Nemanau kaltin
nai vikingai, ir jiems vos spėjus pasi
mis pei laužė musų frontą, ap Rugs. 26 d. fronto vadas pra
ti už tai nei seimą, nei vyriau kai jau draugauja su Pilsuds supo kai kurias musų kariu nešė vyriausiam Sovietų Rusi
traukti, ant nusilpnintų gynėjų atėjo
sybę, nei minėtų asmenų. Anais kiu).
menės dalis ir paėmė jas nelai jos karo vadui kad “Lietuvių
Žuvėdų vikingas karalius Olavas ir
“Taigi — ‘mes be Vilniaus svėn. Majorą Ramanauską (ba- kariumenės elgesys įtariamas”.
laikais partijos dar gražiai ben
sumušęs
Apuolės
gyventojus,
pilį
Taip
pat
matome
ten
kad
Rug

talijono
vadą)
Lenkai
sušaudė
apiplėšė, išgriovė, o tą Lietuvos dalį
dradarbiavo ir visi uoliai daly nenurimsime’. Bet kas Vilnių
(belaisvį!) Ilgą frontą pietuo sėjo 1 d. Sovietų Rusijos vaka pavergė.
Taip
sako
istorija,
taigi
vavo kūrybiniam valstybės dar pardavė? Tie patys kurie 1926 se
apysaka
paremta ant istorijos,
(apie 100 kilometrų) laikė rų fronto vadovybė bijojo Len
be. Bet esu tikras kad tuometi m. Gruodžio 16-tą naktinio ‘pu aštuoni nusikamavę musų pul kijos ir Lietuvos susitarimo.
Bet kaip matote “MERUNĄ” skaitydami, visas tas didis veikalas
niams Lietuvos valdovams (mi- čo’ keliu nuvertė teisėtą Lietu kai; labai truko artilerijos, ka
IŠVADOS
vos
valdžią
!
”
apgaubtas
gražiais, Įspūdingais, maloniais, žiauriais ir visokiais kitokiais
nisteriams ir seimui) labai tru
valerijos, aviacijos ir ryšių.
Taigi, iš to viso skaitytojas
Rugs. 30 d. sustabdyti karo
Paprastai taip rašo tik ar
ko drąsos ir pasitikėjimo savo
matys kad 1920 metais Lietu nuotikiais ir prietikiais, iš tų laikų musų bočių gyvenimo, bet viskas tas
karo jiega ir griežtesnės orien šiausi Nepriklausomos Lietuvos veiksmai ir Suvalkuose prasi va buvo neutrali, nors musų ka- apysakoje sutalpinta tiktai tam kad į pabaigą visi tie kurie iki šiol “Me
Įvairių biznių mėgė dėjo derybos. Šių derybų me riumenė ir stengėsi atvaduoti
tacijos naudingumu. Išdalies priešai.
tu Lenkai Spalių 3 d. puolė ir
šios priežastys, o ypač Lenkų jas “N.” redaktorius turėtų pa užėmė Varėną, kur žuvo musų visą Lietuvos kraštą ir ypač pa trine” ką nors velke, ir dar veiks, sukuopę savo spėkas stotų Apuolės iš
Tai bus nuotikis kokio
klastos, siekimas Lifctuvą pa klausti Dr. K. Grinių už kiek šarvuotas traukinis ‘Gediminas’. siekti tą Lietuvos valstybės vadavimui.
sieną kuri buvo nustatyta pa
grobti ir Santarvės valstybių gi jis Vilnių pardavė? Kur tik Nauja klasta! Spalių 6 d. Len gal Lietuvos-Rusijos sutartį.
dar iki šiolei jokis musų autorius jo
palankumas Lenkams padėjo kas blogo atsitiko — Lietuyos kai pradėjo pulti Aišiškių rajo
čia trumpai atpasakoti įvy kioje Lietuviškoje knygoje nėra ap
Spalių 7 d. Suvalkuose
atplėšti Vilnių nuo Lietuvos. kąriumenė “kalta”! Bet žila ne!
kiai
aiškiai rodo kad musų kaTai bus mu
galvis redaktorius, matyt, ar Lenkai pasirašė taikos sutartį, riumenė netarnavo bolševikams rašęs nei atvaizdinęs.
kuria
pasižadėjo
Lietuvių
ne

AR LIETUVOS KARIUMĖNĖ ba užmiršo arba nežino kad be
(kaip Lenkai ir net N-os” tvir šis Į kuri bus sutraukta visi tie kar
pulti.
ĖJO RUSAMS Į TALKĄ?
sivydami Rusus Lenkai ėmė
Ir šių derybų metu Lenkai tina) ir nebuvo kariškai surišti žygiai apie kuriuos iki šiol “Meru“N-nų” redaktorius Spalių veržtis į Lietuvą ir kartu skel rengė naują klastą — Želigov su Lenkais (kaip Rusų karo va
30 d. turėjo ypatingą norą įro bti pasauliui kad Lietuviai pa skio smurtą. Spalių 8 d. Len dovybė spėliojo ir bijojo to). ne” skaitėt, ir dar skaitysit, — tai bus
dyti kad Dr. K. Griniaus kabi grobė iš Lenkų Vilnių ir kitus kai puolė, pralaužė frontą Lydos Nors musų kąriumenė buvo didžiausias apysakos autoriaus Kar
dvejų metų nuolatinių karo vei
neto krašto apsaugos ministe Lenkijos kraštus. Kaip gi ki apskrityje ir Spalių 9 dieną, 11 ksmų nuvarginta, menkai gink
piaus vaizduotės tvarinis kokio iki šiol
valandą,
užėmė
Vilnių.
Santar

ris labai sauvaliavo ir pražudė taip Lenkai savo smurtą patei
luota,
neaprupintą
teknikos
vės pulkininkų akivaizdoje pa
Vilnių Lietuvai. Nemanau kad sins? Bet socialistų redakto sirašytą taikos sutartį Lenkai priemonėmis ir gal nebuvo ge nei jis pats neturi jokioje savo kny
tokie “komplimentai” patiko rius Lenkams daugiau tiki ne jau antrą dieną sulaužė! Vėl nialių vadų vadovaujama, bet goje išdėjęs.
Dr. K. Griniui ir kitiems buvu gu saviškiams Lietuviams.
kraujas šlaksto Lietuvos laukus ji įtemptomis savo jiegomis
Tam garbingam mušiui kuris prie
ir miškus.... Nuvargę Lietu daug sunkių ir garbingų žygių
siems ministeriams liaudinin
įvykdė
ir
nepaisė
didelio
nuo

vių pulkai greitai pergrupuoja
LIETUVIAI IR LENKAI
Apuolės Įvyks, jos išvadavimui, apy
kams. Tik vieno dalyko nesu
Trumpai atpasakosiu įvykių mi. Kautynės tebeina. Kai ku vargio ir nuostolių arba aukų. sakos autorius išaugino Meruną ir ei
prantu: “N-nų” redaktorius nė
rie miesteliai eina iš rankų į Nors Lietuviai socialistai savo
aukomis jos nerėmė ir nuošir
ra karininkas ir nei vienos die eigą.
1920 m. Lenkai kariavo su rankas. Lapkričio 17 d. dide džiais sveikinimais nedrąsino lę kitų karžygių, kurie sukasi aplink
nos nebuvo kariumenėje, taigi
Rusai.
Pilsudskis norėjo už lės Lenkų jiegos puola ties ŠirDaugupius iki ateis laikas eiti vaduo
nieko nenusimano apie karo da imti Kijevą, o Trockis — Var- vintais ir Giedraičiais, o du jų jos sunkiausiomis valandomis,
bet ji (nors ir neparengta ka ti Apuolę iš žiaurių užpuolikų nagų.
kavalerijos
pulkai
buvo
net
pralykus ir nepastudijavo Lietuvos šavą. Jų frontas tęsėsi 900 ki
rui) išvijo iš Lietuvos: 1919 m.
Nepriklausomybės
karo,
bet lometrų (apie 560 mylių). Abie silaužę į musų fronto užpakalį. patyrusią didžiame kare Rusų
Merunas tik tam ir buvo patekęs
Vyriausiu
karo
vadu
skiria

drysta nesąmones rašyti apie jų priešų jiegos buvo beveik mas gen. Žukauskas, o pulk. kariumenę ir “geležinius” Ber
tarp
Vikingų kad išmokti jų karia
lygios: abiejose pusėse buvo
montininkų (Vokiečių-R u s ų )
musų tautos kariumenę.
apie 200,000 pėstininkų ir 50,- Žukas pasilieka krašto apsaugos pulkus, o 1920 metais — Len vimo būdų, ir kada ateis laikas Apuo
Jis rašo kad dviejų Lenkų 000 raitininkų. Liepos mėnesio ministeriu. Mūsiškiai eina pir
kų, ir paskiau Želigovskio ka
JUODO KARŽYGIO ŠEIMA
įgaliotinių išsiuntimas buvo la viduryje Rusai stumia Lenkus myn, Lapkričio 21 d. sumuša riumenę, kurią visai išvyti iš lę vaduoti jis mokės kaip priruošti
Lenkus
ties
širvintais
ir
Gied

bai skaudus Lietuvai, kad Ru Vilniaus krašte. Ką tik (Lie
raičiais ii- prasidėjo veržtis Vil Lietuvos neleido ‘teisinga’ Tau savo žmones kovoti su tais priešais, kurie, nors žiaurus ir galingi, buna
sų kariumenę išstūmę iš Lenki pos 12 d.) pasirašius taikos su niun, kurį nuo mūsiškių skyrė tų Sąjunga. Visuose trijuose
iš Lietuvių žemių visiškai išnaikinti ir jų pėdsakų šiandien nelikę.
jos Lenkai buvo mažiau sukal tartį tarp Lietuvos ir Rusijos, vienos dienos žygis! Bet kaip karuose Lietuviams tekdavo su
musų
kąriumenė
ėmė
slinkti
į
siremti
su
geriau
ginkluotais
bami ir del to jie Suvalkuose
“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių,
rytus — į Vilniaus kraštą. Len tik tą momentą įsikiša Tautų ir kelis kartus gausingesniais
“diktavo Lietuvos atstovams”. kai traukdamiesi iš šio krašto, Sąjungos kontrolės komisija ir priešais! Už visa tai (už Ne
Galų gale, Lenkai nei tos sutar ties Rykantais (netoli Lentva- sustabdo karo veiksmus ir, kas priklausomybės iškovojimą, už ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
blogiausia, musų kariumenės
ties nesilaikė, bet Spalių 9 d. ravo) pradėjo kautynes su mu laimėjimą! Galinga Santarvė karo aukas ir už drąsų krašto jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai popuįsiveržė į Vilnių. Nurodęs šiuos mis (kur ir man teko dalyvau neleido narsiai Lietuvos kariu gynimą) visa musų tauta nuo
liariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
“faktus”, “N.” red. padarė iš ti) ir sutrukdė musų kariume menei atitaisyti klastingų Len širdžiai gerbia savo kariumenę.
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” butų iš
nės ėjimą į Vilnių. Prieš tai
Tik, deja, socialistų “N-nų”
vadą: “Lietuvos kariumenės va karo su Lenkais nebuvo. Del kų padarytą musų tautai skriau
redaktorius
dažnai
šmeižia
ir
leista knygoje. Iki šiol dar negalėjome žinoti kodų sauvaliavimas tuo budu pra to Rusai vos keliomis valando dą! Kada Lenkai verždavosi į niekina tą Lietuvių kariumenę
Lietuvą ir sulaužė sutartį, Tau
žudė Vilnių Lietuvai”, ir dar mis pirmiau musų suskubo in- tų Sąjunga to nematė. Bet ka ir tuo budu stengiasi nuslopin
priduria: “Bet Lietuvos kariu eiti į Vilnių. Musų kąriumenė da Lietuvos karo vyrai sėkmin ti Amerikos Lietuviuose meilę
menės vadus už nosių vadžiojo užėmė maždaug Daugpilio-Vil- gai vijo priešą lauk, jiems ke ir pagarbą ginkluotai Lietuvos
niaus-Gardino geležinkelį, o Ru
Rusijos bolševikai”. Jeigu taip sų kąriumenė traukė pro mus lią į Vilnių pastojo Santarvės jiegai. Gaila kad šis žmogus
net senatvėje nesurimtėja. Nie
butų rašoma juokų skyriuje “na Aršavu” (kaip Rusai ka autoritetas.
Tai kas gi Vilnių “pardavė”, kas jam nedraudžia skelbti
Visos knygos duosis tvirtuose audimo viršeliuose.
manytum kad tai yra kvailas reiviai sakydavo). Liepos 17anot socialistų dienraščio kal Markso idėjas ir visokius biz
18
d.
Kaišiadorių-Kruonio
apienelietuvio juokas.
Bet veda
Kurie pasiskubins išsirašyti “MERUNĄ” dabar, tie
bos “perlų”? Jeigu tokių fak nius daryti. Bet neturi teisės
majam straipsnyje taip rašo linkėše mūsiškiai nuginklavo tų akivaizdoje butų galima Lie su pasigerėjimu skelbti pasenu
visi gaus knygą už $1.50, ir jų vardai, kaip ir kitose
žymus socialistų vadas!
Pai net tris Lenkų pulkus, kuriuos tuvos kariumenę kaltinti už sį Lenkų melą, tyčiotis iš kil
paskiau išmainė. Liepos 19 d.
naus Lietuvių savanorių darbo
“Dirvos” leidžiamose knygose, bus Įtalpinti atminčiai
kesnio dalyko apie nekenčiamą Rusai užėmė Gardiną ir ėmė Vilniaus praradimą tai ji reik bei aukų karo lauke ir skelbti
tų
kaltinti
kad
klausė
teisėtos
kaipo
knygos leidėjų. Mums vieniems tikią didelę
Lietuvos kariumenę jis negalė slinkti į pietus ir pietų-vakąsavo vyriausybės, kuri perdavė niekšišką pasaką apie tai kad
knygą išleisti sunku, be prisidėjimo iškalno tų kurie
rus. Tada musų vadovybė įsa kariumenei Tautų Sąjungos įsa “Lietuvos kąriumenė pardavė
jo sugalvoti.
Jeigu jau taip buvo tai kodėl kė kariumenei pasiekti tikrą kymą sustabdyti karo veiksmus, Vilnių”.
nori “Meruną” turėti, taigi už jūsų prisidėjimą mes
Nors tokio tipo vadų išaukmin. pirm. K. Grinius nesuval ją (natūralią) Lietuvos sieną: paties Vilniaus padangėje! Bet
norime atiduoti jums prideramą kreditą.
Liepos 30 d. mūsiškiai užėmė “N-nos” ir čia įžiūrės Lietuvos. lėti Lietuviai socialistai nepri
dė “subolševikėjusios” kariu Suvalkų miestą, apie Rugp. 8 d.
sidėjo prie Lietuvos Nepriklau
(Klaidų išvengimui, užsisakant knygą, užsakymą pa
kariumenės “sauvaliavimą”..
menės vadovybės arba kodėl pasiekė
Augustavo perkasą.
somybės karo laimėjimo ir tyrašykit ant paskiro lakšto ir ant jo parašykit savo
ne'rezignavo jei matė pražūtį Rusams artėjant prie Varšavos LIETUVIAI IR BOLŠEVIKAI[ čiojosi iš tautinės Lietuvių kamusų kąriumenė pasiskubino
pilną vardą ir antrašą, taipgi uždekit pilną antraša
Dabar pakalbėsim apie “kvai■ riumenės, bet Amerikos LietuLietuvai?
ant laiško voko (konverto).
Bet anais laikais seimas kib atvaduoti Lietuvos kraštus ir lą Lietuvos kariumenės patar• viai su džiaugsmu sekė 1919rytuose: Rugp. 10 d. užėmus navimą bolševikams”.
1920 metais Lietuvos kariumedavo prie menkniekių kariume Švenčionis, o Rugp. 26 d. jau
K. S. KAKFIUS.
“N-nų” redaktorių Lenkai jaui nės žygius karo laukuose ir
“D I R V A
6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
nėje tat nebūti] pro pirštus žiū ir Vilnių. Tuo budu, jau be senai “džiugina” savo pasako- siuntė jai aukų, ginklų, sveiki MERUNO AUTORIUS

MERUNAS
JAU LEIDŽIAMA KNYGA
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TIKTAI $1.50
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kampus ir ištempti tas se
nas bonkas, nes jo daugiau
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gojo! per visus tuos metus i____ —_
ir nepakliuvot, bet tie ku
NEW OFFICERS
RAMBLES
WEAKENED BY WEEK-ENDS
TORONTO, ONT.
rie už prohibiciją nukentė
My I introduce the new officers
By The Unknown
joj dabar galit pasakyt ko
After listening to both ortors that
By Peter Skukas.
of the K. of L. Chapter 25 for the
KAS NAUJO PAS MUS
day your scribe had that peculiar
You’ve probably noticed that there’s
kie kvaili buvo tie kurie ti
coming year of 1934?
kėjo kad gali jus sulaikyt Musų kolonijoje daugiausia Unlike many other years, this Cleveland, Dec. 14—Little tots, in feeling one gets attending political never a failure of the weed and
of two opposing candidates grass crops.
nuo gėrimo, ko padaryt ne naujo randasi tarp musų ko year the club was honored in hav groups scampered into the street meetings
both seem right in their conclusions.
car
with
midget
prayer
books
tucked
ing
a
lady
as
president,
in
the
per

galėjo, ir dabar apsivertė munistėlių. Jau ne kartą bu son of Miss Alvina Salasevice.
Usually when a newspaper writer
their arms, had that saving It is a good thing that elections are loses pep he finds plagiarism.
įstatymai taip kad jie turi vo rašyta kad į Kanadą yra at Mr. William Geniunas, a new under
not
run
right
after
a
campaign
speech
grace about themselves as had the
žiūrėt į jus geriančius ir keliavusių daugumas vedusių member but a well known gentle grown-ups. Hary-headed and stoop for the last attended camp would Nature is kind only to those who
obey her laws.
tylėt, o jus galit jiems į vei vyrų, kurių žmonos ir vaikučiai man, will fill the position of vice- ed-shouldered elders intermittently retrieve most of the votes.
boarded the car also, but their steps
dą spjaut, ba ta policija ir palikti Lietuvoje. Jie palikti ir president.
Mary Zupka, who for the were uncertain, their days were num
valdžia kuri pirmiau drau užmiršti, o čia tie smarkuoliai lastMiss
year worked very energetically bered—yet on that Sunday morning,
pasivadinę
kavalieriais
gųsijieGERB. SPRAGILO EKS dė ir griebė jus už gerklių
for the betterment of the club, will the East 79th Street car heading
jeigu norėjot išsimes! gurk ško ir veda kitas. Čia pora to now serve as Recording secretary, south bore that type of passenger.
KURSIJA Į SKLEPĄ
šnelį dabar jus saugoja ir kių gerai žinomų panašiai pa a position which we are sure she All were directed by identical desires,
Aną dieną kai užėjo šal apgina kada geriat.
darė, ir šliubą pasistengė imti will accomplish with best results. propelled by the same forces, but
tis ir ėmė snigti, misliu sau, Tai dabar galiu pasakyt katalikiškoje bažnyčioje kad Miss Agnes Keever, who I believe each had their particular niche—a
E, brolyti, jau reikia kalio štai ką: įstatymai yra kaip nebūtų įtarimo'. Gi Airiui ku has the longest record of well-doers church. No more appropriate a name
the club, regains her old position could be attached to East 79th Street
šų, ir pradėjau jų jieškoti. tie mano kaliošai, kuriuos nigui kas galvoj, bi tik jam už for
of Financial secretary. Agnes has than dedicating it “Church Row” be
Nuo pereitos žiemos padė gali tampyt kaip nori ir ka mokėta už šliubą.
done quite a bit of work for the cause of the multitude of churches
jus, nelengva atsiminti, to da tik užsinori. Vieną sykį žmonelės Lietuvoje vargda- Knights, and the whole club feels that can be reached from this street.
dėl reikėjo išgriosti visą na jie uždraudžia, kitą sykį mos kartais prisimena apie sa honored and very proud in having All in all totaling more than a dozen.
------------- o------------mą.
vo vyrelius ir nesulaukdamos iš Miss Keever fill this position.
pavėlina.
Miss Nellie Greene, another hard
Those of you who are liberal mind
jų
žinios
pradeda
jieškoti.
Ne

— Ko tu dabar griozdi?
Tik visa bėda kad pei* il
working member, is to assist Miss ed and who are not “Weakened by
— sako mano gerb. šonkau gus prohibicijos laikus dau senai viena pajieškojo savo vy Keever during the year 1934, and to Weekends” sufficiently to disrupt that
lis.
gelis prasigėrė lakdami vi ro ir kada dalykas išėjo aikš greatly help our club in getting that beauty sleep, which is so majestic
on Sunday morns, should by all means
— Nugi ar nematai lau sokį raugą ir dabai* neturi tėn tam vyreliui prisiėjo atsi much talked about New Deal.
Ordered To Report!
sėsti Toronto aukštalangėn, o Mr. Martin Žitkus, known as plain hear Rabbi Brickner at the Euclid
ke jau žiema, reikia kalio už ką pirkti geros....;
“Marcy”, regains nerve enough to Temple. No, there are no collections.
JUEW YORK, Oct. 10.—Gosh, what South Pole such as there la around
ten iš dviejų pačių negali turė fill the position of Treasurer during
šų, — sakau aš.
Everyone is treated with the utmost
a thrill! Here are my orders to the North Pole — no polar bears,
ti
nei
vienos.
Jis
laukia
teis

— Reikėjo pasidėt kad ir
the year 1934, which some “Intelli- respect and courtesy.
join the Second Byrd Antarctic Ex walruses—practically nothing.
mo ir greičiausia turės gryžti gentiae” have termed the “Woman Gazing over the audience one sees
Rear Admiral Richard E. Byrd,
pedition. The youngest member of
rastum, — sako ji.
BOSTON, MASS.
our famous leader, has spent the
the crew.
pas pirmąją žmonelę į Lietuvą. Administration”.
not only members of their congrega
— Aš ir pasidėjau, ale
I’m going to the South Pole! To past two years preparing and gath
Tas pats ragaišis laukia ir Last but not least, are the Sar- tion but a large number of Catholics,
dabar atsimink kur, — sa LIETUVIŲ GYVENIMAS
Little
America—If Little America ering supplies for our journey —
geant-at-Arms, which honorable po Protestants, some negroes, college
Is still there, deep under the snow 14,000 separate items! He has ap
kau aš.
Šita musų kolonija yra labai kito komunisto pišorėlio.
sitions have been filled by our two students bent on captivating some of
It was left by the Admiral plied modern efficiency to explora
— Kodėl tokią trumpą at apmirus. Lietuvių Klubas la Merginoms reiktų daugiau very talkative members, Miss Patsy that pent-up oratory of Rabbi Brick tyhere
tion to an extent that permits us
and his men in January, 1931.
mintį turi, — sako ji.
bai agitavo išrinkti miesto ma- apsižiūrėti už ko išteka, ypač Salkes and Mr. John Kazei. Though ner and last but not least a few
Maybe I’d better tell you who I now to say that no other Polar
Expedition ever set out with such
— O tu ar ilgą atmintį yoru demokratą Foley, bet po kada pasitaiko komunistas ar it comes at the end of the list, but Lithuanians, young of course, proba am and what this is all about. I an
array of equipment. There are
I
’
m
afraid
that
theirs
will
be
the
am
22
years
old.
Just
graduated
bly
the
liberals.
turi: pasakyk ką tu pirmą rinkimų labai apsivylė, nes rin koks žydbernis.
85 of us besides Admiral Byrd.
from
Harvard
last
June.
My
father
most difficult position.
the main theme consisted
I am reporting today to our big
Apriliaus valgei? — sakau kimus laimėjo kitas Airis, Man Taipgi patartina Lietuvoje li The January meeting will see the of Sunday,
Is Captain Arthur Abele, U. S. N.,
an address on Father Coughlin.
flagship, the Jacob Rup
kusioms žmonoms paj ieškoti sa nomination of the new committees The situation was most unusual. A I retired. He is now stationed at the 10.000-ton
sfield.
aš.
pert, over at Tide Water Pier No.
Boston Navy Yard
3 in Bayonne, where we shall take
— Nesmarkauk: tavo ka Didžiausias gyvumas čionai vo vyrų jeigu perilgai nuo jų which will have a great deal to do Rabbi speaking about a Catholic
in charge of the
on Immense supplies of oil, gaso
Priest... .a tenseness hovered over
Massachu
liošai, tau jų reikia, tai ir tai Lietuvių salės klubo skiepe, negirdi, gal pasiseks patirti ir in the success of the club.
line and fuel oil. Then off for Nor
setts
Nautical
the
audience.
..
.what
would
he
say
jūsų
vyrelių
tikras
gyvenimas
kur veik kožną vakarą susirin
jieškokis, — sako ji.
folk for the big farewell radio party
School
Ship,
the
.... how far would he go.... would
A WELCOME
and more equipment.
Ir vėl griozdžių visą na kę vyrai ir moterys šutina alu šioje šalyje.
U. S. S. Nan
he praise?
These were uppermost
Admiral Byrd is taking me with
The
K.
of
L.
Chapter
25,
have
re

tucket.
One
of
my
mą nuo viršaus iki apačios. tį. Kitokių parengimų čia la “TEATRAI”. Musų komu
in the minds of that group. But
him for a very Interesting reason.
g
randfathers
ceived a new member among their
He Is one of the greatest aviation
Paskui perpykęs nueinu bai mažai girdėti.
nistėliai jau kelinti metai kaip fold, and (thank goodness) it is a Rabbi Brickner stuck to his guns.
George Sanford,
enthusiasts in the world and he be
į skiepą į vieną tamsų “Keleivis” savo dvare visai teršia Lietuvių vardą savo va he, in the personage of Mr. Clarence He spoke in his usual tone of has been In the
lieves that the rapid development
voice, well modulated but vastly more
oil business for
kampą, užsidegu degtuką ir ką kitą gieda negu “Darbinin dinamais “teatrais”. Jie skel Snarsky.
of American aviation depends large
clairvoyant, more factorial, more log
ly upon the youth of the country.
žiuriu. Žiuriu ir ųiatau: kas”. Kožnas savo partijai.
years.
Admiral Byrd Therefore he is taking me along
bia kad bus vaidinama drama Welcome Mr. Snarsky!
ical but with far less ceremonial and
J
---------~
'
r
'
Dvidešimts
penki
metai
atgal
It
would
seem,
therefore,
that
1
kampas pilnas tuščių bonpomp of. popularity that is frequently
ar kas kita,"bet visuomet žiū
as a representative of the millions
come by two things naturally—love of young people of the United
MISS POPULARITY
kų, apvalų ir plokščių, ma čia Lietuviai daug daugiau dar rėk perstatinėj a tai kunigus,
associated with Father Coughlin’s
of sea adventure and my Interest In States. In order to deal more di
žų ir didelių, kvortinių ir bavosi savo tautai. Socialistai tai davatkas, tai minyškas ir The young ladies’ Popularity Con discourses. The goodly Father get- automotive lubrication problems. I rectly with the young aviators of
am going as fuel engineer of the Ex the future, he has asked me to help
nebuvo taip garsus, bet jau tu kitokius niekus. Šio amžiaus test is well on its way. The ladies teth due credit for his courageous
gorčinių ir dar didesnių.
are working hard and striving for outbursts but he also receiveth his
pedition and, believe me. It's going organize the “Little America Avia
Žiuriu į visą tą “gerybę” rėdavo savo sąrašą miesto rin sulaukus reiktų turėti daugiau those honors which will designate due
to be a big job. We are carrying tion and Exploration Club.” This
share of a most carefully worded
kimuose. Dabar nors “Kelei proto ir duoti darbininkams ap- ONE as the most popular girl in and most carefully analyzed state
every type of automotive engine— we are now doing and I Invite
ir misliu'sau:
In monoplane, biplane, auto-gyro, everybody in the country who is
the K. of L. group.
Just watch ments refuting and disproving, with
Tai kraitelis sukrautas vio” dvaras 'didelis, bet visai š vietos.
snow-mobile,
tractor,
oil-driven of high school age or over, and who
whee-e-e-e!
out the least bit of prejudice or mal
per keturiolika garsios pro- politikoje be reikšmės. Socia Pavyzdžiui Lapkričio 5 d. ko those girls go------------steamship, outboard motor boat, is Interested in aviation, explora
o------------ice, the loopholes inherent in the
auxiliary sailing vessel and a motor tion or adventure, to join it. There
hibicijos metų! Kiek čia listai visai sąrašo nestato.
munistai čia atliko tokį veikalą
NEW YEAR’S DANCE
boat cruiser. There are engines of are no dues, no membership fees,
gurkšnių tilpo — kiek sy Šiose dienose susituokė p-lė kad iš jų pačių tokie kurie dar The committee in charge of the spellbinders’ web of policies.
every type on this amazing Expedi no obligations whatever.
Valentina
Paltanavičaitė,
kuri
kių “prakilnus įstatymas”
tion. air-cooled, water-cooled, en
Admiral Byrd and I held an elec
nepersisiurbę komunizmu, išėjo K. of L. annuąl New Year’s Day TRY AND COUNT A BILLION
gines for self-contained electrical tion and I was elected president of
sulaužyta! Kokio čia skys yra baigus aukštesnį mokslą spjaudydami. Vos spėjo Lie Dance, which occurs on January 1, How big is a billion? The answer
generator
units,
even
a
Diesel
en

the Club. We shall establish execu
timėlio butą: ir rudo, ir juo- Worcester, ir baigus mokslą tuvos valdžia atsimainyti kali promises a real good time to each is to be found in the Museum of
gine.
tive headquarters for the club at
Science
and
Industry
here
—
or
will
and
everyone
attending
this
very
New
England
Conservatory,
ido, ir raudono, ir vyšniavo,
Our leader, Rear-Admiral Byrd, Little America in the bleak and icy
niais su Rusija, vos įžengus social affair.
be
in
1940.
tells me we shall do ten times as Antarctic. For the duration of the
ir geltono ir dar kitokio! Boston, Mass. Trai yra duktė Lietuvos kaliniams atgal į savo So don’t forget, January 1 plus .O. T. Kreusser, director of the
much flying as any polar expedi Expedition, however, we shall have
M.
Paltanavičiaus,
įkūrėjo
“
APer tiek metelių viskas
tion ever did before. And he prom headquarters in the United States,
gimtinę šalį, visų pažiūrų spau 25c — A. K. of L. Dance given at museum, started a counting machine
slapstyta, kavota, brangin merikos Lietuvio”, Worcester, da paminėjo tą džiuginantį at the Lithuanian Hall, with full assur that clicks off the digits at a rate
ises to make me an expert aviator where 1 Invite you to write me im
during our stay at the bottom of mediately.
of five a second. It will reach 10
ta, o dabar — viskas turi Mass., 1914 metais, ir leidėjo sitikimą, o musų bolševikėliai ance of a good time.
the world. What a thrill! I have
To everyone who sends me a
billion in 1996.
eiti į sąšlavyną, ba nerei daugelio naudingų knygelių. Jos čia tuoj pasistengė nelaisvius
been less than 30 minutes in the stamped, self-addressed envelope,
The
object,
Kreusser
said,
is
to
jaunikis yra Steponas Minkus,
air and now I am going up against at the Little America Aviation and
kalingas. ...
išjuokti, surengdami neva per “Lots of nuts fall for me,” said give the visitor an idea of what is
the most dangerous and most diffi Exploration Club, at the Hotel Lex
iš
Westfield,
Mass.,
baigęs
tei

Jack
Frost.
Ir sakau, kaip tie žmo
meant by the figure 1,000,000,000.
statymą. žymiausias beprotis
cult conditions that ever confronted ington, 48th Street and Lexington
sių
mokslą
Bostono
Universite

a rookie flyer. For the past two Avenue, New York City, our Ameri
nės mainosi ir laikai su jais,
tame “perstatyme” pasirodė J.
PENNZIP BASKETBALL TEAM
months I have been studying the can Headquarters, I will send a
ir tas kas vakar buvo gerb te. Sutuoktuvės atsibuvo Šv. Šimkūnas, kuris vaizdavo Vysk.
rudiments of fuel and oil engineer membership card in the club. Later
Petro
Lietuvių
bažnyčioje,
So.
tina, tas šiandien paniekin
Matulionį ii- pasiryžo kas antras
ing at one of the big oil plants in 1 will send to each member a prac- •
The PENNZIPS will open
Bostone.
Jaunavedžiai
abu
dir

Bayonne, N. J.
tlcal working map of the Polar re
ta.
sekmadienis tą dvasiškį turėti their drive for Class “A”
For many long months, once we gions we expect to visit so that you
Kada seniau turėjom alų ba Walkins-King Co. tuom tar ant pajuokos sakant neva pa trophy this year when they
leave our base in New Zealand, we will be able to trace every step of
meet the strong Le Brun
ir degtinę, visi tą niekino ir pu Lynn, Mass., bet su pradžia mokslus.
shab’t see a tree, a blade of grass, our adventures by following these
on Thursday, Dec.
or any living thing except a few weekly letters I shall be addressing
tas vietas kur tas parsida ateinančių metų kompanija per Kur rasi puikesnius gaivalus Imperials
14, at the St. Clair Bath
penguins, seals, gulls, killer whales to the club. Send in your member
vė visi žemino. Paskui pa kelia juos į Brooklyn, N.Y. Pal kaip šitie musų raudonukai. Y- House. The PENNZIPS,
and our own men and dogs, not for ship application. We are going to
tanavičaitė
yra
gyvenus
nekudarė taip kad buvo nevalia
ra komunistų visur, bet jie va who were the PENNZOILS
getting Snow Shoes, our six-toed have a lot of fun together for ths
kitten. There is no wild life at the next two years.
gerti ir laikyti namie, ale rį laiką Brooklyne ir vėl jai bus duojasi' šiokiu tokiu protu, o ne last season, by the way, the
sueiti savo senus drau
only team in the history of
visi ėmė labiau gerti ir lai malonu
nepasiverčia į beždžiones.
Class “A” to go through
gus
su
kuriais
pirmiau
vaidin

kyti namie ir kišeniuose ne davo teatrus ir dalyvaudavo Čia tų žydbernių “teatro” va the
regular season undefeat
šiotis. Pradėjo namie da
dai yra W. Raila, Vaškelis, Šim ed, but had to forfeit two
koncertų
programose.
Linkėti

ryti, ir geriausi blaivinin
kūnas, Gruoba ir daugiau kitų. games because a player
na šiai jaunai porai gražaus ir
kai pasidarė geriausi degti ilgo
APLANKĖ GARNYS. Pas played for one minute out
gyvenimo, nes abudu labai
the town, thus crushing
nėlės ir alučio dirbėjai.
“Dirvos” skaitytojus M. P. Mo of
our hopes for the cham
geri
tautiečiai
nors
ir
šioje
ša

Tais laikais tai buvo rei
te junus apsilankė garnys užneš- pionship.
gimę ir augę.
kalingos tos bonkos, ir per lyje
damas jiems gražią jauną svei Cravens from early season
DARBAI. Darbai čia page
keturiolika metų jos buvo rėjo,
ką dukrelę. Linkėtina jai svei has been working his boys
žmonių dirba. kai augti, o tėveliams garnio and driving home the thought
labai branginamos ir laiko Bet yradaugiau
ikvaliai ir be darbo.
that team work and combi
aplankytiems, džiaugsmo.
mos paslėptos.
nation play is very necessary
šiomis dienomis verda audra
X. X. X. and the backbone of basket
Dabar jau nereikalingos
leidimus degtinės parda
ir jų niekas neima nei dy gauti
ball. Their playing up to
vinėjimui, tarpe kurių keletas
date has shown a great im
kai, ir reikia rūpintis kur yra
ir Lietuvių to biznio j ieš
provement over the team of
rasti tokį sąšlavyną toms kančių. Su alum žmonės nela
HUBS McCORD
last year. This year’s team
Didžiausia ir Gražiausia
bonkoms ištarabanyti.
has a group of newcomers to Class
bai ką pelnė, nes pirkikai netu
Taigi dabar patariu ir ri pinigų pragėrimui. Tikimasi LIETUVIŠKA VALGYKLA “A”, and they are youngsters in of last season, will be out battling

KANADOS
NAUJIENOS

Kalėdinis

Taupyme Klubas

K. STONIS

MONTREAL

CANADA

J. M. ROSENFELD
Lietuvis Advokatas

BEN GERSOVITZ
Notaras
20 St. James East
Tel. Harbour 3424

kad iš degtinės bus daugiau už
6824 Superior Ave.
darbio.
Korespondentas. Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

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

1310 Russell Road

o ROSEDALE
Dry Gleaning Co.t
5

C. F. PETRAITIS, Prop.

❖

6702 Superior Ave.,4 ••

"

years, but not in experience.
For example there is Eddie Charlillo, former Reserve Ace, who was
one of the high points scorers for
the Red Cats last year, will be hold
ing down the Forward position.
“Eddie” Grzanowicz, the big South
high ace who measures 6 ft. 4, will
be the center. Norbett Glowik, who
made a big hit last season will prove
a very valuable and essential man
for the PENNZIPS. He has speed
and is accurate at locating the hoop.
Gene Wolanski, St.. Stanislaus ace

for one of the Guard positions, and
to date has made a very creditable
showing.
The ball work of the PENNZIP
team last year, namely, Zorman, for
mer John Carrol ace; McCord, for
merly with the Rosenblums; Jack
Stewart, Ohio State luminary; and
“Buck” Lamme, Ohio Wesleyan, who
was voted as the most valuable
player in Class “A” two seasons
ago, and “A1“ Turosky, giant Cen
ter, will make up the PENNZIP
personnel.

Jau Atdaras

DERYBOS SU
DEL SV

Kaunas. — Ve
Lietuvai buvo 1<
560 tonų svieste
gentas jau ser
bet kadangi Sps
kiečiams pristigę
do daugeliui t
virš kontingen’
Lietuvai per sp
sta įvežti 1,250

Vieta

8803 Supei
Clevelai

The Samst
Tea
Jau atidarytas of
cijų apie Mediką.

ją ir suteikia gerą
Skystimai nuo niež
girnų, ir daugybės
Jokių niekai ar
nevargins jus po m
sto kaip nurodyta,
tas nepagelbėtų mt
sime pinigus. Pas
ui mažą kainą.
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ADDIS(

= 7100 Wade Par
ENd. 977
PIRKIT NA
| PUIKIOS MOL
s Su gražiais gob
= HAMMOND EL
S rai laiką rodo

Cleveland Crust
Bankiniai Skyriai

WIDOOURPART

| SUPĘ

i

Narys Federal Reserve System

PIR

ELEKTRIŠKI
Sf

= KIŠENINIAI P
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Gruodžio 15, 1933

sto. Bet Lietuva ir tą laidą
jau išnaudojo, todėl Lapkričio
Kaunas. — Vokietijon šymet ' mėn. pradėta derėtis su VokieLietuvai buvo leista įvežti 5,- čiais kad jie dar leistų šymet
560 tonų sviesto. Tas kontin- virš kontingento įvežti Vokiegentas jau senai išnaudotas, tijon musų sviesto.
Vokiečiai norėdami kad ma
bet kadangi Spalių mėnesį Vožiau
reiktų sviesto importuoti,
Riečiams pristigo sviesto tai leivaro
smarkią agitaciją už su
do daugeliui valstybių įvežti
mažinimą
sviesto vartojimo. To
virš kontingento. Tuo laidu
atsiekimui
tarp kitko jie smar
Lietuvai per spalių mėnesi lei
sta įvežti 1,250 centnerių svie- kiai atpigino margariną (dirbI tinį sviestą).
“L.U.”

DERYBOS SU VOKIEČIAIS
DEL SVIESTO

o.
.

j
.
■
i
I

Vieta

Atdara kasdien

8803 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

The Samson Tonic &
Tea Co.
Jau atidarytas ofisas del informa
cijų apie Medikalius vaistus kaip

Europišlaa Arbata
nuo sekančių ne
gerovių:
Vidurių
ir Inkstų Gėlimo,
Reumatizmo, Ner
viškumo, Dusulio,
Kataro, Skaudėji
mo galvos, Diabe
to, Dropsy ir Hay
Fever. Valo krau
ją ir suteikia gerų apetitą. Taipgi:
Skystimai nuo niežų ir odos užde
gimų, ir daugybės kitų niežų, etc.
Jokių niekai ar exzema daugiau
nevargins jus po naudojimo šio vai
sto kaip nurodyta. Jeigu šis vais
tas nepagelbėtų mes noriai grąžin
sime pinigus.
Pasekmės stebėtinos
už mažą kainą.

trauktas. Dyglys yra padaręs nose jau pasirašoma.
keletą vagysčių ir padegimų.
Sutartyje numatyta kad Lat
“L.U.” vija importuos į Lietuvą: stri
meles (žuveles), tabaką, silkes,
cukrų, miško medegą, stiklą,
PERMAINOS KLAIPĖDOJ
Klaipėdos krašto gubernato plytas, kalkes, etc. Lietuva į
rius Vytautas Gylys atsistaty Latviją: kiaušinius, arklius, ci
dino. Nauju krašto gubernato bulius, daržoves, uogas, nami
rium paskirtas Jonas Navakas. nius paukščius ir kt.
Vokiečių spauda del naujo gu
bernatoriaus paskyrimo kelia
didelį trukšmą. Jie tame įžiuri pasikėsinimą prieš Vokiečius
ir Vokietybę Klaipėdos krašte.
“L.U.”

BAIGIA TARTIS

SUGAUTAS BANDITO RICKAUS SĖBRAS

KAS PRANEŠ kur gyvena £iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiHini<iiiiiiiimiiiii<;
WILKELIS FUNERAL HOME
arba ir mirusius žemiau įvar 1
dintus asmenis, bus apdovano
Licensed Funeral Director
tas rimtu Lietuvos laikraščiu
visam metui.
Jonas Baršys,
6522 Superior Avenue
gyveno 1625 Church av„ Scran
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
ton, Pa.
Antanas Balčiūnas
gyveno New Yorke. Kalbama x Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok •
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems •
kad jis didžiajam kare pasto x
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
jęs į Amerikos armiją. Duo x
E
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- :
kit žinoti šiuo antrašu:
E derniškas.
HEnderson 9292
=
P. Kriukelis, Rokiškio paštas,
Ulytėlės k.
Lithuania iiniiiiiniiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiinĮĮ^

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per
salimo krūtinėje, tai geras išsitrynimas
su ANCHOR Pain-Expclleriu visos
krutinės ir po to apdengiant krutinę
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšima
krūtinėle visokių glitumų ir skreplių.
Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų,
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite j’ainExncllcriu. Visose vaistinėse kaina 35c.
ir /Oc.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

DUOKITE DOVANAS
Marškiniai 79c ir brangiau
Kaklaraikščiai 25c
Kojinės
15c
šalikai
$1.00
Union Siutai $1.00
Diržai, sagtys 1.00
-’

Kaunas. — Tarp Lietuvos ir
Šeduva. -— Lapkr. 15 d. čia Latvijos ėjo derybos del nau
tapo sugautas banditas Juozas jų prekybos sutarčių. Sutar
Dyglys, kilęs iš Antkopčio kai tys jau užbaigtos ir šiose diemo, Andriejavo vai., Kretingos
LIETUVIU ATIDAI
ap. Spalių 14 d. jis buvo su
Lietuvių
Taupymo
ir Paskolos Banko Depozitoriams
laikytas Pagėgiuose, bet ve
Mes priimsim už aukščiausią kainą jūsų bankines kny
dant į policijos komisarą jis iš
geles, mainais už reikmenis jūsų namams. Kreipkitės
siėmė parabelį ir sunkiai sužei
J. P. KVEDERAS
1394 E. 66th Street
dęs policijos vachmistrą pabė
go. Vėliau mėginta jį sulaiky
ti netoli Naumiesčio, bet Dyg
lys vėl ėmė atsišaudyti ir su
Jeigu jieškot prekių gerumo.... Superior Home
žeidęs policijantą pabėgo.
Supply
yra ta vieta kur tokios prekės gaunamos. Tu
Lapk. 15 d. jis buvo pastebė
rime šimtus papigintų dalykų geležinių, maliavų, namų
tas Šeduvoj (Panevėžio apsk.).
padargų, elektriškų dalykų ir plumberiams reikmenų,
Policijai mėginant jį sulaikyti
Stiklo ir Akmens daiktų, Malts ir Hops ir kitokių da
Dyglys atsišaudydamas pasilei
lykų kurie čia nesuminėti.
Telefonas ENd. 1695.
do bėgti. Vienas policininkas
SUPERIOR HOME SUPPLY
raitas užjojęs už akių, sužeidė
6401-5
Superior
Avenue
Cleveland
banditą į koją. Jis mėgino lys
ti į kūdrą, bet buvo iš ten iš-

IR KURIAS JIS ĮVERTINS
1.00
Pajamas
Nakt. maršk. 1.00
šiltos pirštinės 1.29
10c
Nosinaitės
25c
Garteriai
65c
Kepurės

50c
Petnešos
1.00
Pora spats
$1.25
Sveteriai
Lumberjacks 2.95
Šilti marškiniai 79c

Vaikams 2 Kelnėm Siutai $/^Į .95

Vyrams ir Vaikinams
Žieminiai Overkotai

Mieros 8 iki 16 metų specialiai po

KELINĖS pasirėdymui arba darbui gaunama nuo $1.50 ir aukštyn.
$2.95
SKRYBĖLĖS Visų mietų ir stilių

Vaikams Overkotai $5.00
Mieros 9 iki 17 metų
VAIKAMS Corduroy tvirtos kelinės $2.95

THE KRAMER
& REICH
CO.
Atdara kas vakaras
Kampas Giddings Rd.

7002 Superior Ave.

NAMUI REIKMENYS

£'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:iiim!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiijiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'-

VACUUM VALYTOJAI

Į
=
=
=

=
I
=

SUPERIOR MEATS

I
E
E

Gausit Pigiai visokiu išdirbinių, visi gerame stovyje ir
Garantuoti vienam metui.
Kainos nuo $6.95 aukštyn.

VISOKIU RŪŠIŲ RŪKYTOS MĖSOS IR DEŠROS
KALĖDŲ ŠVENTĖMS

Priimsim jūsų seną Vacuum valytoją mainais arba atliksim visokį pataisyma visai prieinamai.

Ę

Ę

Taipgi visokių rūšių Sūriai.

Green Vacuum Cleaner Co.

=

Kviečiame savo kaimynus Lietuvius ateiti pas mus
kur viską gausit už prieinamas kainas.

=

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ.

7001 Superior Ev.

Cleveland, O.

ENd. 1450

=
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RUDOLPH BUKOVEC

PIRKIT KALĖDINĖS
DOVANAS

HEnderson 8638

4506 Superior Ave.

g

S

GERIAUSIS TABAKAS
Pirm pirksiant cigaretus, cigarus ir tabaką pamatykit
musų pirmos klesos tabako reikmenis už žemas kainas.

iWellworth 5g to 1.00 Stores!
©

švelnus Pypkei Tabakas .................. 50c svaras
Cigaretams Tabakas — 4 oz............................25c
Rankų darbo Cigarai 50 už $1.25 — 100 už $2

©
©
©

8915 Wade Park Ave.

Cleveland Tobacco Co.

6616 Wade Park Ave.

2251 Ontario St..........

Cleveland, Ohio

Atdara vakarais Gruodžio 18 iki 23

PATOGI LIETUVIAMS
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Šventėms Reikmenų Išpardavimas

Aš nupirkau mėsos krautuvę ir grosernę nuo Mr.
Gershar ir ir šiuomi pranešu Lietuviams kad čia gausit
visą geriausią mėsą ir kitas maisto reikmenis už prieinamas kainas, taipgi dėžėse Monarch produktus, kavą
■ ir kitus dalykus.

Jau Prasidėjo

SUPERIOR CUT RATE
Kampas E. 65th

g

QUALITY MEATS

|

1307 Addison Rd. arti Superior Ave..

Į

Cleveland

t

I

I DELLA C. JAH UBS I
E

Atvežame nemokamai.
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(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

=

Lithuanian Funeral Home

Ę

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pasirinkimo. Reikale telefonuokit.

Max Lev—Savininkas.
=
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E 6621 Edna Avenue

ADDISON HARDWARE C°
14912 Lake Shore Blvd.

ti nuo tos sunkenybės, ir to vietoje duoti jai keletą
valandų kas savaitė laiko kurs nors išėjimui ir atsi

gaivinimui —

=

Ė

ENdicott 1763

JEIGU,turi noro palengvinti jai darbą ir paliuosuo-

s
:

DUOK jai

Kalėdų Dovanų paskiausio

nišką, darbą taupanti Elektrišką Prosytoją.

:

:

Atsialnkę Į Electrical League Exhibit
galėsit apžiūrėti ir sulyginti daugybę
Skalbtuvų ir Prosytoju kurie turi Ly
gos Užgyrimo Ženklą — ženklą ver
tybės ir gerumo. Pamatysit 250 Elek
triškų Dovanoms tinkamų dalykų šio
je parodoje kur įžanga yra dykai.

;
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PIRKIT NAUDINGAS, REIKALINGAS DOVANAS
eiki 1
PUIKIOS MOLINĖS LEMPOS
Su gražiais gobturais už tą kainą1

išdirbimo,

greitai dirbančią Elektrišką Skalbtuvę, arba moder

F.iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiniiii u luini linui imi iiuiuiii iivii luiiiinitininh'

KEn. 1089

ENd. 9773

kas savaitė savom rankom —
|
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Visos musų prekes Pilnai Garantuotos.

7100 Wade Park Ave.

JEIGU tavo žmona yra viena iš daugybės tų žmonų

ir motinų kurios atlieka šeimos skalbimą namuose

Visokios prekės šioje krautuvėje žymiai pigesnės — i tai
ineina ir Kalėdų žaislai, Lėlės, Kalėdų Eglaitės Parėdy
mai, Lemputės, Apvedžiojimai — Namams Reikmenys
INDAI, STIKLINIAI DAIKTAI, ir tt.

Atdara vakarais iki Kalėdų.

|
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JOSEPH KODR1C

HARDWARE & PAINT CO.

6412 Superior Ave.

|
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PRIMINIMAS
VYRAMS

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

E Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit
sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

HAMMOND ELEKTRIŠKI LAIKRODŽIAI — tykus ir ge
rai laiką rodo
kaina $2.50 ir aukščiau.
Daugiau
Daugiau
Mylių

ELEKTRIŠKI TOASTERIAI, WAFFLE KEPTUVAI
SANDVIČIAMS TOASTERIAI
Prieinamomis kainomis.

E KIŠENINIAI PEILIUKAI .....................................
Patogus, gražus, po 25c ir brangiau

Spėkos

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

Admission Free
BUILDERS

"\c =
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EXHIBIT

The Columbia Refining Company
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PROSPECT

Nothing for Sale

EXCHANGE
NEAR

BUILDING

ONTARIO

ONE

•

Open every Weekday 9 to 5

18TH
BLOCK

FLOOR

SOUTH

OF

•

CHERRY253S
PUBLIC

-I Ki

SQUARE
RX

Gruodžio 15, 1933
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“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Kas Atsitiks Lietuvių
Salėj Naujų Metų
Belaukiant
SEKAMDIENĮ, GRUODŽIO 31
Tiktai paviršutinai noriu api
brėžti apie “Dirvos” rengiamą
Naujų Metų sutikimo vakarą
sekmadieni, Gruodžio 31 d.
Pirmiausia, tai bus gražus ir
smagus koncertas su dainomis
ir juokais, nes “Dirvos” štabas
deda visas pastangas padary
mui to vakaro kuosmagiausiu
ir Įvairiausiu. “Dirvos” paren
gimuose visuomet buna nauje
nybių, dalyvauja ne tik vieti
nių bet ir iš kitur artistų.
Šis Naujų Metų sutikimo va
karas bus visos nakties paren
gimas. Programas prasidės 6
vai. vakare ir apie 8 v. prasidės
Lietuviški šokiai, kurie tęsis iki
pat atėjimo Naujų Metų. Po
to bus trumpas programas at
sisveikinimo su senu metu ir
sutikimas ' Naujojo. Tada gi
vėl prasidės šokiai, kas tęsis
iki paryčio. Kadangi sekanti
visa Naujų Metų diena bus
šventa ir niekam nereiks sku
bintis į jokį darbą, galėsim iki
valiai prisibaliavoti, prisišokti
ti Lietuviškų šokių prie gero
Juozo Luzos orkestro, kuris pui
kiausia drožia musų senųjų my
limus šokius, ir ant rytojaus
pasilsėti.

rą matys du programų už vieną
įžangą.
Jonas Jarus.

RADIO
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1934 M. KALENDORIAI
“Dirvos” krautuvėje jau
galima gauti puikių sieni
nių kalendorių 1934 met. sui
pažymėjimais visu švenčiu. ©
©
Tik 25c.

Sekmadienio rytą, 10:15 vai.,
klausykit Lietuviško radio pro
PASTAROSE dienose Ohio
gramo iš stoties WJAY.
valstijoje užėjus smarkiam šal
čiui sutiko mirtį 6 žmonės.
KITAME NUMERYJE bus
paskelbta vardai tų senelių ku
MAŽINS ALGAS. Kaip pa
rie užsiregistruos Naujų Metų sirodo, miesto valdžia turės žy
sutikimo pokiliui, kurį rengia miai sumažinti visiems miesto
“Dirva”. Būtinai priduokit jų darbų darbininkams algas, nes
vardus ir antrašus “Dirvai”. miestas visai neturi pinigų, ir
Priimami visi be pažiūrų skir net negali užtraukti paskolų.
Sako reiks kirsti nuo algų 31
tumo, kad tik Lietuvis.
Seniausių Clevelande gimusių nuoš. ir prie to taikinai keli šim
Lietuvių bus priimta tik vienas, tai darbininkų turės būti palei
kuris bus išrinktas iš visų pri sti iš darbų.
Miestui reikalinga apie $575,duotų vardų sulyg amžiaus.
šis seniausių Clevelandiečių 000 pinigų ir nežino iš kur juos
pagerbimas rengiamas rimtu gaus.
pagrindu ir atdaras visiems,
niekas nebus aplenktas kas tik PAMINĖJIMAS KUN. A. M.
atsišauks.
KARUŽIŠKIO 10 METŲ
Jeigu kurie'žinos apie šį mu
KUNIGYSTĖS
sų prašymą, o atsisakys daly
Gruodžio 16 d. ryte atsibus
vauti, ir noręs pasigirti kad jie iškilmingos mišios 10:30 vai.,
yra seniausi ar tam panašiai, naujoj parapijoj, dalyvaujant
tame bus jų pačių kaltė kad svečiams kunigams ir pasaulie
nedalyvavo ir neturės jokios čiams. Vakare 8 vai. Lietuvių
užuojautos už tai.
salėje atsibus iškilminga vaka
Jeigu butų tokių senelių ku rienė pagerbimui jubilijato.
rie del nesveikatos negali daly
Butų labai malonu ir pagei
vauti, jų vardai bus salėje pa dautina kad Clevelandiečiai at
skelbti, todėl priduokite ir jų silankytų skaitlingai ir parody
SENELIŲ POKILIS,
Viena iš svarbiausių šio va vardus, bet dovanas gaus tik tų savo prijautimą Kun. A. M.
karo ypatybių bus perstatymas tie kurie asmeniniai dalyvaus. Karužiškiui už jo sunkų pasi
(Platesnių informacijų rasite darbavimą Clevelande, organi
publikai seniausių amžiumi ir
(Tiilgiausia Clevelande pragyvenu skelbime kuris telpa šiame pus zuojant naują parapiją.
“Dirvos” Admin. kietai vakarienei yra prieinami
sių Lietuvių. Jie visi gaus dy lapyje.)
visiems, tik 75c. ypatai. Jeigu
kai tikiėtą Į salę, bus apdova
noti po metinę “Dirvą” ir pini “BIRUTĖ” IR CLEVELAN- kas negalėtų iškalno įsigyti tiDIEČIAI
kietų, keletas tikietų bus par
gais (du seniausieji), ir prie to,
Kuriems teko skaityti musų duota prie durų; bet pageidau
po programo bus pavaišinti ska
spaudoje kad ten ar ten buvo jama kad butu įsigyti iškalno.)
nia vakariene.
S.
Jau yra užsiregistravę kelio statyta scenoje “Birutė”, gal
lika senelių virš 70 metų am niekam neatėjo į mintį kas pri
žiaus ir tokių kurie gyvena čia ruošė spaudon arba finansavo
HIPPODROME NAU JOSE
virš 40 metų. (Atminkite, re išleidimą tos gražios liaudies RANKOSE. The Warner Bro
gistracija baigiasi Gruodžio 20 operos. Taigi čia suteiksiu thers kurie operuoja Lake Teat
d., todėl kurie norite patys už musų visuomenei vardus tų rą ant Euclid avė., Variety Te
siregistruoti arba turite senus Clevelandiečių kurių dėka “Bi atrą ant Lorain avė. ir W. 118
tėvus ar kaimynus, užregistruo- rutė” gali aplankyti kiekvieną st., ir Uptown Teatrą ant St.
koloniją, t. y. kad “Birutė” jau Clair, dabar paėmė į savo glo
kit jos “Dirvoje”).
Pas musų jaunesnęją kartą yra atspausdinta. Jos išleidi ba Hippodrome Teatrą ant Eu
yra paprotis kelti aukštyn ir mas atsiėjo $520.
clid avė. Šiame teatre, kuris
Knyga “Birutė” yra atspau tapo naujai išrengtas, Warner
atiduoti pagarbą jaunimui su
tikslu padrąsinti jį prie veiki sdinta 1928 m. Boston, Mass., Brothers rodo geriausius pa
mo. Tas yra teisinga ir gerai. kam lėšos surinkta trusu didu veikslus kokie tik prieinami už
Bet mes neturim pamiršti tų moje Dr. Jono Vitkaus, Cleve- žemas kainas. Filmos yra ro
prisidėjimu domos pirmutinės Clevelande,
savo senelių kurie jau savo jau landiečio, taipgi
nystės dienas pragyveno ir ne draugų Dr. Vitkaus ir paties taip kad nuėjęs Į tą teatrą ži
gali tąrp musų darbuotis. Taip ’kompozitoriaus Miko Petraus nosi jog matai paveikslus dar
ogi turime atsiminti kad neku- ko, kurių vardus čia pažymėsiu. niekur nerodytus^
rie iš tų senelių yra labai daug Xukau toj ai:
Rekomenduojame jums apsi
Dr. Jonas Vitkus, Pijus ir lankyti ir pamatyti naujai per
ir gal daugiau negu mes praei
tyje pasidarbavę musų ir Lie Biruta žiuriai, adv. John L. Mi- taisytą Hippodrome.
tuvybės gerovei, nors jų lai helich ir Ona žvingiliutė-Mihekais buvo daug sunkiau tautai lichienė, V. Andersonas, S. ZaSUDEGINO PAČIĄ. Perpy
dirbti negu šiandien mums, ka borskis, A. Baronas, Ona Vit kęs kad jo žmona, kuri buvo ne
kienė,
J.
V.
Mitchell,
K.
S.
Kar

dangi mažai Lietuviškų laikraš
nepasitraukia, jos vy
čių tebuvo, Lietuviai Ameriko pius, Julius Krasnickas, J. ir sveika,
ras, James West, metė į ją keM.
čižauskai,
F.
J.
žiuris,
S.
je visai nebuvo žinomi kaipo
rosino lempą ir lempa sukužda
tauta ir jei kas tą norėjo plės Saikais, N. ir A. Vilkeliai, S.
ti tai buvo labai sunkus darbas Kazilionis, J. W. ir M. Bend- ma užsidegė ir moteris sudegė.
atlikti. Mes gerai suprantam leriai, A. Grigienė, A. Grigiutė, Jis tapo areštuotas ir pasakojo
kad kokie trys ar keturi desėt- A. ir B. Jankauskai, Adv. J. policijai kad jis jai net degan
kai metu atgal sunku buvo iš Balukonis, J. Bastis, A. M. Pra čiai nedavė pagalbos, nes buvo
aiškinti kas tas Lietuvis yra, ir škevičius, Birutė Vaitkus, Bal- labai įširdęs.
niekas apie juos Amerikoje ne trukonių šeima, V. Gudynas.
Visi šie aukotojai yra CleMOKYTOJOS Clevelande pa
žinojo. Bet vienok tie musų
ankstyvi ateiviai, dabartiniai velandiečiai. Jie sudėjo $500, siryžę kovoti už savo teises ir
už algas.
Kalbama kad jos
seneliai, nenustojo vilties ir o $20 gauta iš Broo'klyno.
“Birutės” pastatymas sceno įsirašys į Amerikos Darbo Fe
darbavosi pakėlime Lietuvių
vardo ant tiek kad mes stoda je Sausio 14 d. (1934 m.) Lie deraciją.
mi Į tų pėdas jau radome dide tuvių salėje taipgi atsieis labai
rangiai.
DARBŲ Clevelando dirbtuvė
lius darbus atliktus.
“Birutės” pastatymu arba se nuo Kovo iki Rugsėjo mėn.
Šiand:en musų visuomenėje
veikti jau kas kita: šiandien ■rii engimu scenai rūpinasi pa- pabaigai darbininkai gavo dau
pasaulis žino kas Lietuva ir 'rę vaidylos, dainininkai. De giau proporcionaliai negu ki
Lietuviai, o tik ačiū didelei kan dama daug laiko ir truso sutai- tuose miestuose.
Čia darbai
trybei ir pasišventimui musų symui kostiumų, prirengimui buvo pakilę 36 nuoš., kuomet
seneliu, kurie neužsileisdami scenerijų, vadovavimui muzi visoje šalyje bendrai darbai
dirbo ir kėlė musų dvasią prie kos ir orkestro vedimui.
buvo padaugėję 30 nuoš.
Apart to reikės siųsti Kon
tolimesnių darbų. Tai dėlto ir
sakome kad sunku mums pri sului $5.00 honoraro, ką auto
VEDYBOS DAUGĖJA. Cle
lygti prie tu veikėjų kurie dir rius yra nuskynęs į Vilniaus velande šį rudenį pradėjo dau
Turės būti gėti vedybos, kas reiškia gerė
bo trys, keturi, penki desėtkai vadavimo fondą.
metu atgal. Prie to jie jau du orkestrai: vienas operai, o jimą taikų. Per Lapkričio mė
smarkiai nyksta ir apleidžia antras šokiams.
leidimų apsivesti šymet iš
Nežiūrint blogų orų nei dide nesį
musų tarpą. Daugelis apleido
duota 111 daugiau negu tą pa
mus musų nepažinti, nepagerb lių šalčių, dainininkai, choris tį mėnesį 1932 metais.
tai ir visi valdybos noriai lan
ti.
Dabar gi “Dirva” sumanė ir kosi į praktikas du kartu į sa
J. J. LAZICKAS
rengia iškilmingą vakarą pa vaitę, o to darbo prie “Birutės”
JEWELER
— RADIOS
gerbimui tų musų išeivijos pio taip daug.
Apart vietos Kultūros Drau-’
6407 Superior Ave.
nierių, Clevelando Lietuvių Ko
lonijos Tėvų kurie dar gyvena gijos ir šiaip pavieniu asmenų,
Prie E. 66th Street
tarpe musų. Tie seneliai, vyrai prie “Birutės” suvaidinimo pri
—ENdicott 4638—
ir moterys, bus to vakaro gar sideda buris Akroniečiu.
Tėvynainis.
bės svečiais. Jie vienas-kitas
papasakos ką iš savo senų atsi
Ofiso telefonas
SLA. 14-toj kuopoj nominaci
minimų ir bendrai su mumis
ENdicott 1378
visais tą vakarą praleis ir Nau jose SLA. Piki, tarybos dau
Namų
jus Metus sutiks.
giausia balsų gavo: ant prezi
CLearwater 1951-J
Taigi dar kartą paraginu, jei dento Strumskis — 46; (Bagoyra toks senelis ar senutė virš čius gavo apie 10 balsų) ; vice70 metų amžiaus arba išgyve prez. — Mikalauskas 21; sekr.
GYDYTOJAS IR
nęs Clevelande virš 40 metų, Vinikas — 32; iždininku — J.
CHIRURGAS
priduokite jų vardą ir antrašą S. Lopatto — 33; iždo globėjais
6902
Superior Ave.
“Dirvos” redakcijai kad galėtų Januškevičius 33, Mockus 32;
Valandos:
1-—3 ir 7—8 p. jPDr. kvotėju — Dr.' J. Stanisloužkviesti jį į tą balių.
vaitis
42.
Prie to, visa publiką tą vaka

DR. A. J. KAZLAUCKAS
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KAIP SUTIKSIM 1934 METUS
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SVARBUS PRANEŠIMAS CLEVELANDO LIETUVIŲ VISUOMENEI
Kadangi paskutinė šių 1933 metų diena išpuola sekmadienis (nedėldienis), tai
ta proga “Dirva” rengia Naujų Metų sutikimo vakarą su gražiu DVIGUBU pro
gramų. Vienas programas bus nuo 6 iki 8 vakaro. Šiame programe dalyvaus vie
tos ir iš kitų miestų scenos mėgėjai su muzika ir dainomis.
Nuo 8 valandos vakaro prasidės šokiai — VIENI TIK LIETUVIŠKI ŠOKIAI
VISĄ VAKARĄ. Lietuviškų šokių arba tikrų Lietuviškų Vakaruškų neturėjome
nuo paskutinio tokio “Dirvos” parengimo apie trys metai atgal.

©

Artėjant 12-tai valandai nakties — prasidės antras programas — Naujų Me
tų pasitikimo programas (skaitykit apačioje apie tai plačiau).

SENU CLEVELANDO LIETUVIU GYVENTOJU PAVAIŠINIMAS
Šiame vakare “Dirva” perstatys Clevelandiečiams seniausius šio miesto Lietu
vius gyventojus: seniausius amžiumi ir seniausia atvažiavusius j 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 pra
dėjo tuos didelius musų kultūros darbus, kuriais mes šiandien galime pasididžiuoti
ir kuriuos jie mums palieka naudotis ateityje. Keletas pačių seniausių Clevelando
Lietuvių gyventojų jau nuėjo i 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.
PRIETO VISKO, bus priimama tik vienas pats seniausias Clevelande gimęs ir
augęs vyras ar moteris Lietuvis. Kadangi jų yra dikčiai skubėkit atsišaukti.
Senųjų ir seniausio čia gimusio Lietuvio registracijai paskutinė diena Gruodžio
20, taigi pasiskubinkit užsiregistruoti arba užregistruoti savo tėvus.
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NAKTINIS PROGRAMAS
©

Tą patį vakarą, artinantis 12-tai valandai nakties — kada baigsis Senas Metas
ir artinsis NAUJAS METAS, prasidės kitas gražus programas, Salėje pasidarys
tamsu; pasigirs varpų skambėjimas, ir scenoje pradės rodytis Naujo Meto atėjimas.
Palengva scenoje pradės pasirodyt šviesa ii* kartu pasirodys Laiko Tėvas ir Nau
jas jaunas Metas. Iš aukštumos pradės leistis skaitlinė 1 9 3 4”; scenoje atsiras visi 12 meto mėnesių, kurie apstos jauną Naują Metą. Tada pasigirs smagi
muzika — na ir Naujas Metas bus sutiktas. Po to visi griebsis už porų ir linksmai šoks.
Tai bus gražiausias Naujų Metų sutikimas kokį kada Lietuvių salėje kas mate!
Nepamirškit to vakaro, neikit niekur kitur bet tik į LIETUVIŲ SALŲ — į “Dirvos n
rengiamas Senų Clevelando Lietuvių gyventojų pagerbtuves ir Naujų Metų sutik
tuves. Kadangi vakaras bus ilgas, salėje bus visokiu užkandžiu ir išsigėrimu, ir vi
są vakarą TIK LIETUVIŠKI ŠOKIAI!

©
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Atminkit vietą ir įsitemykit tikrai kada tas viskas bus:

LIETUVIŲ SALĖJE

SEKMAD. GRUODZIO-DEC. 31 D
©
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Įžanga visam vakarui bus tik 35c.

Šokiams Įžanga 25c.

Pasakykit savo draugams apie tai ir visi rengkitės dalyvauti. Džiaugsitės!
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