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NUO LIEPOS 1 DUOS
PASKOLŲ NAMAMS
Washington. — Valdžia
ruošia planus davimui len
gvesnėmis išlygomis paskolų gelbėjimui nuo' praradi
mo namų. Iki šiol veikus
sistema buvo labai sunki ir
tuoj atšaldino žmonių ūpą.
Žada nuo Liepos 1 dienos
skirti $1,500,000,000 sumą
namų savininkų pagelbėji
mui.

KAINA 5c.

PRITEISĖ $126,800
UŽ “RASPUTINĄ”

Vol. XIX (19-ti Metai)

Vilniaus Krašte Badas!

Londonas. — Rusų caristų laikų išlikus kunigaikš
tytė Irena Yousupov, caro VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS SKYRIAI,
giminietė, iškėlė teisme by
SUKRUSKITE DIRBTI!
lą prieš judamų paveikslų
kompaniją už “Rasputino”
NEDUOKIM TREČDALIUI LIETUVOS ŽŪTI!
filmą, kuriose ta kunigaik
štytė perstatoma visai ne
Visoje Amerikoje paplito Lietuvių spaudoje atsi
teisingai, buk ją Rasputi
nas išgėdinęs. Teismas at šaukimas iš Lietuvos, nuo žymių veikėjų moterų, dir
rado filmą žeminančia tos bančių Vilniaus krašto gelbėjimo darbą.
PREZIDENTAS KALBĖJO PER RADIO I VI
moteries vardą ir priteisė
“VILNIAUS KRAŠTE BADAS!”
AUSTRIJOJE DAR VIS jai $126,800 atlyginimo.
SOS ŠALIES INDUSTRIJŲ VADUS.
praneša
tas
VVSC Moterų Sekcijos atsišaukimas iš Kau
Ta
moteris
žada
traukti
NERAMU
IR DARBININKŲ ŽINIOS
atsakomybėn
ir
visus
teat

Vienna.
—
Nors
kruvini
no, ir prašo pagelbėti kuo kas gali musų prislėgtuosius
KALBĖJO METINĖSE NORI NUPIGINIMO
rus kur tik ta filmą buvo brolius.
susirėmimai
sulaikyta,
bet
DEGTINES
DIDIEJI BIZNIAI KLIU PREZIDENTAVIMO
vis dar tikima naujų riau rodyta.
Kartu su tuo, iš įvairių šaltinių, iš Vilniaus ir iš
SUKAKTUVĖSE
DO NRA
šių, kurias socialistai ruo
Washington.
—
Preziden

Washingtone NRA admi
šia.
12 METŲ AMŽ. MOTINA! Lietuvos laikraščių, Lietuviški laikraščiai Amerikoje pa
nistratorius laiko tarybas Washington. — Kovo 5 d. to Roosevelto paraginta, ad Valdžia laiko 110,000 vy Sapulta, Okla. — Čia vie talpino Lietuvio širdį veriančius pranešimus apie Lenkti
du industrijų vadais nusta kalbėdamas per radio su ministracija imasi kovoti už rų po ginklu, jeigu socialis na Indijonų turtuolių mer žiaurius persekiojimus musų brolių pavergtoj Vilnijoj,
tymui ir vykdymui NRA kaktuvėse vienų metų savo sumažinimą aukštų alkoho tai vėl bandytų kilti prieš gaitė sulaukė kūdikio net štai tie pranešimai:
kodų. Didiesiems fabrikan prezidentavimo, atsišaukė į linių gėrimų kainų ir prieš vyriausybę.
virš 9 svarų sunkumo. Rei
“Darbininkas” Vasario 20 d. rašo:
tams primetama kad jie yra Amerikos industrijas imtis “butlegeriavimą”.
Kancleris
Dollfuss
atme

kėjo jai daryti Ceazariška
pirmutiniai NRA patvarky daugiau dirbti išvien padi Butlegeriavimas (netikro tė į šalį konstitucinį valdy operacija. Jos vyras, 19 m.
“VILNIUJE AREŠTAVO 30 LIETUVIŲ”.
mų laužytojai. Geležies ir dinimui darbininkams algų padaro platinimas) apsau- mą ir naudojasi diktatoriš amžiaus, irgi Indijonas.
“Draugas” Vasario 21 d.:
automobilių darbuose nelei ir dar toliau trumpinti va gojamas akčyžės ženklais: komis teisėmis.
džia darbininkams laisvai landas kad galima butų ap kožna legalė degtinės išdir- Žuvo 10 lėktuvų. Ft. Lea ATSIDARĖ 63 BANKAI “VILNIUS SVARBIŲ POLITINIŲ ĮVYKIŲ SUKURY”
organizuotis bet verčia pri rūpinti darbu didesni skai bystė turi turėti akčyžės venworth, Texas. — Forte Washington. — Pereitose
“Draugas” Vasario 24 d.:
klausyti kompanijų “unijo čių darbininkų, nes tik iš ženklus. Kurie gėrimai tų ištikus sprogimui ir kilus keliose dienose Suv. Valsti
“
NAUJI
ŽIAURUS LENKŲ AREŠTAI VILNIJOS
ženklų
neturi,
pirmiausia
to
se”, kurios daro su darbi darbininkų uždarbio paeina
gaisrui sudegė 10 kariškų jose gavo leidimus atsida
gėrimo
negalima
pardavi

LIETUVIŲ”.
visas
šalies
gyvumas.
ninkais ką nori.
lėktuvų. Viso nuostolių pa ryti dar 63 valstybiniai ban
nėti
viešose
vietose,
o
pla

Prezidentas
pareiškė
kad
Darbininkai kurie dirba
daryta už pusę milijono do- kai. Dabar liko dar 280 ne
“Draugas” Vasario 26 d.:
didžiosiose industrijose tą NRA priparodė savo vertę tintojas sugautas pateks po larių.
gaunanti
teisės
atsidaryti
“
KAUNE
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ LENKIJĄ”.
gerai patyrė. Dirbtuvės tu ir kad tas turi patapti pa didele pabauda.
valstybiniai
bankai.
ri išsikabinusios Mėlyną A- stovus nustatymas šalies Tapo susekta, kad viena
“Tėvynė” Kovo 2 d. rašo:
CARNERA LAIMĖJO
nelegališka degtinės išdir- Miami,
rą, bet darbininkai laikomi gyvenimo.
Fla.
—
Kovo
1
d.
“LENKAI ŽIAURIAI PUOLA LIETUVIUS
vergais po senovei ir turi Prezidento kalba buvo bystė išleido į legališkas čia buvo surengta kumšty DOLARIO NUPIGINI
VILNIJOJE”.
taikyta j industrijų vadus, parduotuves net 30,000,000 nės Italo pasaulinio čampioMO ISTORIJA
dirbti ilgas valandas.
galionų
degtinės
pirm
negu
susirinkusius
i
Constitution
Iki didieji industriolistai
“Musų Vilnius” rašo:
su Tommy Loughran.
Prez. Roosevelto nupigiapsižiūrėta. Tą degtinę bu noCamera
nepildys NRA patvarkymų Hall, Washingtone.
laimėjo.
Publi

nimas
dolario
yra
trečia
do

“
KRYŽIŲ
NIEKINIMAS IR LIETUVIŲ KANKINI
nėra vilties darbams pilnai Svarbiausi jo kalbos tik vo pagaminus pirmiau ir kos buvo tik 15,000 jų pa lario permaina aukso dau
MAS MARCINKONYSE”.
slai buvo penkiuose punk nenorėjo panešti nuostolių. žiūrėti.
pagerėti.
gumu,
bet
pirmutinė
per

tuose :
KĄ DAROME MES? Kam pirmiausia reikėtų su
nuo to kaip Ameri
Algų didinimas ir toli TIKĖKIT ARBA NE— APVAINIKUOTAS NAU maina
ka
priėmė
auksą
pinigų
pa

krusti stoti į pagalbą su aukomis ir su protestais prieš
4 užmušta. Johnstown, mesnis darbo valandų trum Corning, N. Y. — ČionaiJAS IMPERATORIUS! grindu.
tokius
Lenkų darbus?
Pa. — Kovo 1 d. Beaverdale pinimas.
tinėje stiklo dirbtuvėje už
kasykloj ištiko sprogimas, Didesnis prisitai k y m a s sakytas nulieti didžiausias Nors dabar demokratijos Dolaris buvo priimtas pi
Nagi
Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriams! Ameri
užmušta keturi darbininkai prie Mėlyno Aro simbolio, teleskopui stiklas, kuri as laikai ir karūnuotos galvos nigo pagrindu 1787 metais. koje jų yra apie 25. Jie pernai gerokai pasižymėjo au
daužomos, bet Japonija pra Tuo laiku Suv. Valstijos
ir keturi kiti sužeista.
kad visi “žaistų tą žaislą”. tronomai naudos tyrinėji vedė
savo užsispyrimą ir turėjo sidabrą pinigų pa kų rinkime Vilniaus reikalams. Tą be abejo padarys ir
Tęsimas vykdymo prieš- mui žvaigždžių už tų kurių pastatė Mandžurijos impe grindu.
dabar. Visuomenė privalo jų darbą remti visomis išga
Plieno darbai visoje ša trustinių įstatymų palaiky iki dabar esamais telesko
ratorium
Henry
Pu
Yi,
bu

Iki
1873
metų
auksas
ir
lėmis! Visi tik po kelis centus duodami, sudarys šimtus
lyje šiuo tarpu pradėjo ei mui kompeticijos ir nedalei- pais negalima matyti.
vusio imperatoriaus sūnų. sidabras buvo vartojama, dolarių! Taigi, VVS skyriai, į darbą!
ti žymiai geriau. Bendras dimui monopolizavimo.
Tam stiklui-lensui nulie
veikimo nuošimtis pasiekė Darbdaviai turi griežtai ti reikėjo 100 tonų ištirpu Su jo pagalba Japonija bet vienu tarini auksas vi
Kur nėra VVS skyrių ten šiaip tautinės arba kata
49. Kaip kuriuose miestuo laikytis patvarkymo leisti sio stiklo, nulieti truko 10 valdys nuo Kinų atplėštą sai buvo išstūmęs sidabrą likiškos organizacijos privalo imtis darbo. Veikėjai pri
iš cirkuliacijos.
se pasiekė apie 75 nuoš.
darbininkams laisvai pasi valandų. Atvėsinti tą len- Mandžuriją.
1873 metais šalis priėmė valo tuoj susinešti ir rengti masinius mitingus, išnešti
Detroite, kaip pranešimai rinkti kaip jie nori su kom są ims 10 mėnesių tam tik
18 MIRĖ NUO GRYBŲ auksą dolario pagrindu ir protestus ir parinkti kelis centus aukų.
sako, pradėjo veikti pilnai panijomis tarybas vesti.
rame elektriškame pečiuje. San Louis Obispo, Cal.— buvo sulaikyta laisvas si
Veikėjai, inteligentai, profesionalai privalo niekeno
100 nuoš. Tai yra automo- Pilnas perorganizavimas Gi iššlifuoti ims tris metus
Nuo
nuodingų
grybų
mirė
dabro
pinigų
kalimas.
Nuo
neprašomi stoti į darbą. Nelaukit kad visuomenė suren
lių darbuose. Gal tačiau ekonominio ir visuomeninio laiko. Pabaigtas šlifuoti,
18 asmenų, kuriuos per ne
Amerika užstojo ofi gtų mitingus ir jus pakviestų kalbėti. Patys eikit su vi
ilgai taip neis.
surėdymo sulyg jau pradė jis svers 20 tonų ir bus 200 atsargumą pagamino ir pa tada
cialiai ant aukso pagrindo.
to programo.
colių diametre. Jį įtaisys maitino 24 žmones.
suomene, padėkit jai varyti Vilnijos gelbėjimo darbą!
Fordas užgiria Roosevel Prezidentas bendrai rei Kalifornijos Technologijos
Visuomenė privalo lankyti tuos mitingus kuoskaitTai ką meilė daro! Bul
to planus. Automobilių iš kalavo kad industrijos pra Institute, Pasadenoj.
garijoj vienas našlys ūki lingiausia — jeigu neišgalit neaukaukit, bet nueikit į
PAGAMINO
GREITĄ
dirbėjus Ford užgiria Pre dėtų tuoj vykdyti “Naują
ninkas radęs sau jauną pa mitingą parodymui kad pritariat tam patriotų Lietuvių
TRAUKINĮ
zidento Roosevelto pastan Tvarką”.
DIDINA KARIŠKUS LAI
nelę norėjo ją vesti ir ji su
gas atgaivinti šalį ir kalbė NRA administratorius tą
Pullman, Ill. — Pullman tiko už jo eiti, bet sakė ne darbui kurie kovoja už musų pavergtų brolių teises.
VYNUS
damas apie prezidento pa patį vakarą pasiūlė darbda Europos šalys pradėjo di vagonų dirbtuvėj tapo už nori jo dviejų vaikučių. Iš
Pavieniai iš įvairių miestelių irgi gali prisidėti su
tarimą industrijoms parū viams mažinti darbo valan dinti savo kariškus laivy baigtas dirbdinti naujos rū didelės meilės tai mergelei savo auka per patriotiškų laikraščių redakcijas, jos pi
pinti daugiau darbų, parei das 10 nuoš. ir padidinti al nus. Anglija jau paskyrė šies trijų dalių traukinis, ūkininkas ėmė ir papjovė nigus perduos ten kur reikia, tik privalo aiškiai parašy
škė : “Padarymui daugiau gas 10 nuoš.
pinigus, apie $282,750,000, kuris važiuoja greitumu 110
vaikus. . . . Žinoma, už ti kam pinigus skiria.
darbų reikia padaryti dau Jeigu . trumpu laiku butų kariškų laivų budavojimui. mylių Į valandą. Jį naudos savo
tai
pakliuvo
į bėdą. .. .
GELBĖKIM TREČDALĮ LIETUVOS PIRMIAU
giau rinkų prekėms padėti, įvesta 36 valandų darbo sa Tą patį daro Prancūzija. Union Pacific gelžkelio li
SIA
NUO BADO, PASKUI NUO IŠTAUTINIMO, KAD
nes nesant kur prekėms pa vaitė, apie milijonas darbi Neatsilieka ir Italija.
nija. Traukinis yra leng 1933 Metais Netikėtai
dėti, darbai suėstų indus ninkų gautų dirbti.
ATĖJUS DIDŽIAI MUSŲ TAUTOS VALANDAI —
Japonija Azijoje ruošiasi vas. Išvaizda jo kaip lėktu
Mirė 89,500
trijas.”
Šiuo tarpu Kongrese siū prie visokio karo na ir gin vo viduris, tik be sparnų.
VILNIAUS ATVADAVIMUI TURĖTUME PAVERG
Fordas yra palinkęs agi loma 30 darbo valandų sa kluojasi.
Turi 600 arklių spėkos, 1933 metais Suvienytose TAME KRAŠTE PAGELBININKUŠ, o ne ištautintus
tuoti kad žmonės daugiau vaitė.
Prie visų kitų, ir Ameri kaštuoja $200,000, sveria 85 Valstijose visokiuose nelai gyvus lavonus!
K. S. Karpius.
atsižiūrėtų j ukes, kad mie
ka rūpinasi naujais karo tonus. Visos trys dalys ap minguose atsitikimuose žu
stuose sulindę darbininkai KRITIKUOJA ROOSE- laivais ir lėktuvais.
ima 204 pėdas ilgio. Pir vo 89,500 gyvasčių, ir apie
neskurstų, bet kad prisilai
VELTĄ
moje dalyje yra inžinas-mo- 8,500,000 kitų žmonii] tapo Dirbkime Atvadavimui Vilniaus ir Pavergtos
kytų prie žemės, kur pasi Republikonų partija jau KUBOJ VĖL NERAMU toras ir pašto bei bagažo įvairiai sužeista.
Lietuvos Dalies!
darytų sau maistą, o kada nerimsta matydama kaip Havana, Kuba. — Prezi skyrius. Antroje, vieta del
Kiekvienas
Įsigykite
VILNIAUS PASĄ ir Vilniaus ženklelių!
Bendri nuostoliai tokių
darbai gerai eina eitų Į fa Demokratai Kongrese turi dentas Mendieta išleido su 60 pasažierių, trečioje del nelaimingų atsitikimų nu VILNIAUS PASAS (graži maža knygele) .......................................... 10c
brikus užsidirbti pinigų.
viršų ir kad Prezidentą vi varžymą piliečių konstitu- 72 pasažierių. Visose daly statyta $2,000,000,000.
I VILNIAUS PASUS LAIKAS NUO LAIKO ILIPYKIT ŽENKLELIUS
kuriuos gausite "Dirvos" Redakcijoje prisiųsdanu pagal jų vertės:
si seka ir remia.
cijinių teisių, kadangi Ku se įrengta apsiprausimui Pereitų metų nelaimingos VYTAUTAS
DIDYSIS ....................................................................... $1.00
UŽMUŠTA 12 VAIKŲ
Šiose dienose Republiko- boje pradėjo apsireikšti ne skyriai ir paskutiniame ga mirtys dalinasi šitaip:
VYTAUTO PRISIEKA ............................................................................. 50c
UNIVERSITETAS ................................................................20c
Varšava. — Netoli čia, nai išleido pareiškimą, ata ramumai ir streikai.
le bufetas.
Automobiliais
30,500 VILNIAUS
AUSROS VARTAI ..................................................................................... 20c
kaimo vaikai atradę iš karo kuojantį Roosevelto admi
Viso traukinio langai iš Kitaip viešose viet. 17,500 D. L. K. GEDIMINAS ........................................................................... 10c
PILIS ..................................................................................... 10c
dienų likusią granatą, žais nistraciją, prikišdami kad POTVINIAI RYTUOSE netrupamo stiklo, kuris ne Namuose
29,500 GEDIMINO
GRAŽI ŠV. ONOS BAŽNYČIA ................................................................05c
dami su ja užgavo ir ji eks- Demokratai daug savo pri New York. — Rytinėse įleis ultra-violetinius spin Darbuose
14,500
Ženkleliai yra gražus, kožnas kitokios spalvos, o patys Pasai yra
plodavo. 12 vaikų užmušta. žadų, padarytų per rinki valstijose vietomis ištiko dulius.
irgi nedideli, su vaizdais iš Vilniaus. Kiekvienas įsigykite jų.
1932 metais bendrai ne
SVARBI
PASTABA: Kadangi visa suma už Pasus ir už ženklelius eina
mus, neišpildė ir atmetė. potvinių, staiga orui atšilus. Traukinio spalva yra ka- laimingu mirčių — 98,100.
Geležinį Fondą todėl būtinai prisiųskite priedo 3c pašto ženk
Conneaut, O. — Streikuo- Republikonai nori priro Connecticut upėje vande narkos geltonumo, nes pri- Aukščiausias paskirų me įlelįVilniaus
persiuntimui jums Paso ir ženklelių. Visą sumą galit siųsti pašto žen
kuoja moteriškų rūbų siu dyti kad Rooseveltas truk niui pakilus prigėrė trys rodoma kad ta spalva to tų nelaimingų mirčių skai kleliai ir aiškiai įrašykit pilną savo vardą ir adresą laiške ir ant voko.
— 6820 Superior Ave. —
Cleveland, Ohio
vyklų darbininkai.
do sugryžimą gerovės. .. . vaikai.
liausia matoma.
čius buvo 1930 m. — 99,300. “Dirva”

DARBAI

Kovo 9, 1934

j PITTSBURGHO IR PENN
ŽINIOS
DIRVOS” REDAKTORIUS K. S. KARPIUS KALBĖS
PITTSBURGHE PENKTADIENIO VAK., KOVO 16
Liet. šv. Jurgio parapijos salėje, 105 So. 19th St.
Pavergto Vilniaus Krašto Lietuvių Reikalu
Kovo 14 prakalbos Įvyks Sūnų Liet. Dr-stes Salėje,
Kovo 15 — L. M. D. salėje — visos prasidės 7:30 vak.
Kiti svečiai kalbėtojai: Kun. M. Valadka ir
Kun. V. Vaicekauskas.

Svečiai Kunigai, Pamal
dos ir Prakalbos
Lietuvių Tautos Kat. Bažny
čios Šv, Jurgio parapija rengia
visą savaitę pamaldų ir prakalbų.
Bažnyčoje, 105 South 19th
St., Kovo 11, 12 ir 13 bus keturiasdešimts valandų pamaldos.

Prakalbos rengiamos
čias tris dienas:

sekau- |

Kovo 14 d., nuo 7:30 vakare,
Sūnų Liet. Draugystės salėje,
818 Belmont St. N. S.
Kovo 15 d., nuo 7:30 1vakare, j
L. M. I). salėje. 14 Orr st.
Kovo 16 d., nuo 7:30 vak.,
Liet. Šv. Jurgio Parapijos salė
je, 105 So. 19th St.
Kalbėtojai bus žymus svečiai
iš kitų miestų: Kun. M. Valad
ka iš Lawrence, Mass.; Kun. V.
Vaicekauskas iš Scranton, Pa.,
vietinis klebonas Kun. X. M.
Žukauskas, prie to bus ir civi
lių kalbėtojų, P. Pivaronas ir
iš Clevelando “Dirvos” redak
torius K. S. Karpius.
Prašomi atsilankyti vietos ir į
plačių Pittsburghp apielinkių
Lietuviai, išgirsite gerų kalbų,
o Įžanga bus nemokamai.
Patėmykit gerai dienas
vietas kur bus prakalbos.
Kviečia Komitetas.

Grigaičio “Misijos”
čia buvo atvažiavęs “Naujie
nų” redaktorius nagams su
“Miss Naujienos”. Nabagui sė
nukui jau ir prakalbos sakyti
sunku, todėl vežiojasi stimuliaciją.
“Naujienų” 20 metų jubilejus išpuola minėti Chicagoje, bet senukas Grigaitis panorė j o si vo “panelę” parodyt ir
Pittsburghiečiams ir atsivežė ją
■ čia.
Niekas į tą panelę tiek do
mės nekreipė kiek pats praži
lęs senukas. Pas mus Pittsburghe irgi yra gražių Lietu
vaičių.
Sakytum, ką surinko per ker
mošių Chicagoje jubilejų “bešvęsdamas” ims ir p ra važinės,
Bet kiek girdėjau,
;
ta visa trupė buvo sustojus pakeliu Clevelande, pasirinko aukų neva
“antram skridimui”, tai Inėra
abejonės kad tų aukų užteko
kelionei.
Dabar prisitraukė
j
ir kat:
kus dirbtii “antram skridin į
ir senis su' savo “stimuliacija“'
galės aplankyti visas kolonijas
savo cicilizmą iš numirusių pri
kelti.
Eks-Soc.
POLITIKIERIŲ BĖDOS
Nuo 1932 metų užsitęsus by
la politikierių kurie susekti
klastavime balsavimų Kongre
so rinkimuose, dabar varoma
prie pabaigos. Apie 54 politi
kieriai atrasti kaltais laukia sa
vo bausmių.
Bausmės, jeigu butų pilnu
moje vykdomos, gali būti 10
metų kalėjimo ir $5,000 pinigi-l
nes pabaudos.
POT VINIAI
Upėse aplink Pittsburghą, po
didelio šalčio ir staigauą palei
dimo šiose dienose prasidėjo
vandens smarkus kilimas. Tie
siog buvo užtvinęs Parker’s
Landing, 60 mailių aukščiau Al
legheny ’upė.

DEŠIMTS UŽMUŠTA
Pereitos savaitės gelžkelio
užmuštų
galutinai
nelaimėje
pasidarė 10. nes atrasta dar vie
nas lavonas.
Varoma visapusis tardymą:
tos didelės nelaimės.
ANGLIAKAS1Ų TARPE
Allegheny River kasykloj ne
toli Ford City 310 angliakasių
streikas pasibaigė, prieita susi
taikymo.
Netoli Brownsville 500 ang
liakasių streikuoja už pašalini
mą iš darbo dviejų darbininkų.
NEDAVĖ PILIETYBĖS
“Pittsburgh Press” praneša
kad Hipolitas Cziz, Lietuvis,
nuo 404 Sloan st., negavo sau
Amerikos pilietiškų popierų to
dėl kad jis pasiūlė $5 kyšio vie
nam iš egzaminuotojų, kad len
gviau ji praleistų, nes su kitais
šiurkščiai apsieidinėjo.
Kokia Czyzo tikra Lietuviška
pavardė nepaduoda. Jis gimęs
Lietuvoje Rugp. 10 d., 1877 m.,
Amerikon atvykęs 1910 m.

VALSTYBĖS VYRAS
IR REDAKTORIUS

! KANADOS
Nepersenai “Vienybėje” til
po Vinco F. Jankausko rasinis: I NAUJIENOS

“Lietuvai Reikia Gerų Diplo
matų”.
MONTREAL
Tą pačią dieną “Tėvynėje"
tilpo editorialas: “Lietuvos At VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
stovui Išvykus”.
Lietuvos nepriklausom y b ė s
V. - F. Jankauskas, kaipo val minėjimas čia surengta Vasa
stybės vyras, gerai suprantan rio 18 d„ 7:30 vai. vakare, Lie
tis kito valstybės vyro (B. K. tuvių parapijos salėje.
Žmo
Balučio) pareigą, gražiai ir su
nių prisirinko pilna salė, kadanprantamai visa tai perdavė vi
i gi įžanga buvo dykai. Prograsuomenei. Tokių rašinių kaip'
nio vedėju buvo mok. p. Bačis
V. F. Jankausko straipsnis Lie-1
Į ir pirmas pasakė patriotišką
tuviai pasiskaitę gauna sau I
i kalbą. Po tam perstatė kalbė
daug reikalingų žinių apie vai-!
tojus: Praną Jasaitį, Antaną
Tokiu
stybės vyrų pareigas,
Navicką ir Matulaitį, kurie pa
žinių mažai teužtinkame.
tys dalyvavo* kovose už Lietu
Tuom tarpu “Tėvynės” red.
vos laisvę. Po tam sekė deklatą editorialą perskaitęs randi
macijos ir keletas patriotiškų
kad jo autorius lyg tas kaprisbažnytinis
dainų,
sudainavo
nas vaikas viską peikia, o nie
pianu vachoras,
Prie
dainų
ko pamokinančio neduoda, Tiep. židžiudovavo
vargoninkas
sa, jis “konstatuoja faktą kad i
nas. Antgalo sudainuota Lie
“B. K. Balutis kaipo žmogus ir
tU'os himnas ir žmonės skirs
džentelmonas” yra “all right”.
Bet, sako, B. K. Balučiui esant tėsi, pilni tėvynės meilės, iš
Washingtone, Lietuvos Atsto skyrus kelis raudonukus, kurie
vybė buvo negyvu faktorium, norėjo irgi pasakyti “kali
bet p. Bačis nepavelijo,
nieko neveikė. . . .
pirmutiniai apleido salę.
Iš to matosi kad “Tėv.” re
Toronte yra leidžiamas raudaktorius “kaprisnas”. Jis pri
donas
šmeižtų lapelis; su juo
pratęs “vajavotis” su S. L. A.
ir
pas
mus landžioja raudonu
kuopų sekretoriais, ir tai skai
kai
po
namus
ir perša žmonėms
to dideliu veikimu, todėl norėprenumeruoti.
Tame lapelyje
Atstovybė
tų kad ir Lietuvos
Washingtone “vainą” keltų pa tik garbinama Rusijos žydai.
rapijose, kuopose, ar su Miza- Patartina tokiems “karabelninrais — tai butų veikimas. Be kams” paimti šluotą. Verčiau
to editorialo autorius randa pratinkitės skaityti rimtą laik
kad Lietuvos Atstovybė Wa raštį “Dirvą” arba kitą toki, o
A. 1).
shingtone esanti tik dekoraci ne tokius šlamštus.
Nuo
Redakcijos:
Kitame
nu
ja ir perbrangiai Lietuvai ji
atsieinanti — $50,000 metams. meryje tilps Montrealo Lietu
Vietoje Atstovybės Washingto vių išneštas protestas prieš
ne, jo manymu, turėtų būti įs Lietuvos persekiotojus, su pa
teigta Amerikos didmiesčiuose rašais daugelio Mįbntrealo Liegarbės konsulai ir j’ais turėtų) tuvių tėvynainių. 1
būti Amerikos Lietuvių veikė-;
jai, tai butų kulturos-apšvietos
TORONTO, ONT
centrai.
Del brangumo tai jau Atsto
MINĖJO VASARIO 16.
vybės sekretorius p. Bagdonas
ponui “Tėv.” redaktoriui atsa
Vasario 18 d. Lietuvių para
kė. Reiškia, ko jieškojo tą ir pijos salėje buvo surengta pa
rado. Tas pats butų ir su gar minėjimas Lietuvos nepriklau
bės konsulais. Ar jjie galėtų somybės 16 metų gyvavimo.
gyventi “šventu dūkti”?
Ar Programą surengė: Š\\ Jono drjie geriau apšviestų Amerikos
ja.
Buvo suvaidinta veikalas
Lietuvius negu iki šiol apšvie
“Aušros Sūnus”, atlikta paten
tė? Reiktų “ko nors” apie tai
kinamai.
“Dirvietė” O. Kali
pasiklausti.
nauskienė pasakė trumpą kal
Jeigu garbės konsulai, kaip
belę kad šis vakaras yra pami
ir tas redaktorius, imtų skait
nėjimas Vasario 16-tos. Dek
liuoti Atstovybės brangumą ir
lamavo A. Matjošaičiutė ir J.
diplomatinių pareigų reikšmę
Bernatonis. Publikos atsilankė
tai to visko, kad tavi, Dieve, nepilna salė.
sugriežijus, butų p. Zablocks
Girtina butų kad tokiems pa
gaspadorium.
.Plaušinis.
minėjimams programas butų
paįvairinama, su kalbomis, dai
nomis, muzika ir tt.
EKONOMINIO CENT
Žvangutis.

RENGIASI STREIKUOTI
New Kensington, Pa. — Pra
dėjo tartis Aluminum kompa-!
RO POSĖDIS
nijos darbininkai streikuoti re.-,
kalaudami didesnių algų ir suNew Yoj’k. — Amerikos Liet,
trumpinimo darbo valandų iki Ekonominio Centro suvažiavi- Į
30 Į savaitę.
mas įvyks Kovo 12 d., pirma-1
NEMOKA TAKSŲ. Sumany
Streikas palies apie 3000 dar dieni, pirmą vai. po pietų, Lie
Konsulato j mas įvesti valstijoje senatvės
bininkų dirbančių New Kensin- tuvių
Generalinio
gtone, Arnold ir Logan Ferry patalpoje, 11 Waverly Place, pensijų mokėjimo fondą yra
geras dalykas. Tačiau piliečiai
East, New York City.
dirbtuvėse.
Amerikos Lietuvių Ekonomi atsisako mokėti į tą fondą, nors
nis Centras pradeda savo gy mokestis yra tiktai $2 metams,
vavimo antrą trimetį (1934— Du milijonai žmonių gali būti
bausti po $100 ir 90 dienų kalė
1936).
Kiekvienas Vaizbos Butas, jimo už nemokėjimą tų $2, tai VENTA PAREIGA.
Visu I biznierių ir profesionalų orga- čiau niekas nesiskubina mokėLie tuvių šventa pareiga gelbėti! nizacija gali turėti savo dele- ti.
brolius Vilniečius, kuriuos Len-lgatą Ek. Centre, Tat vienykikai persekioja už Lietuvybę, irime savo pajiegas, savo ekonoUŽTROŠKINO K R U T I M 1.
dar bado šmėkla jiems grąsina. | miniams klausimams spręsti, Motina, tula Amelia Baker, gy
Paimkime pavyzdį iš žydų, j savo Lietuviškais reikalais ru- venanti ant Playfair av., Ham
kaip jie sutartinai moka gelbė- pintis.
tramck, žindydama savo pus
ti savo brolius nelaimėje pa-| Vaizbos Butai ir kitos eko trečių mėnesių kūdiki užmigo
puolusius.
nominio pobūdžio organizacijos ir krūtimi užtroškino. Išbudus
Kadangi “Dirva” Clevelande Į kurios geistų turėti savo atsto rado kūdiki negyvą.
padarė pradžią aukaudama $5 vą Ek. Centre, teiksis išanksto
Vilniečių gelbėjimui, ir aš šiuo- pranešti viršnurodytu adresu! AUTOMOBILIŲ išdirbystėse
mi prisiuričiu nors $1 tam tik- delegato vardą, pavardę ir ad Detroite darbai šiuo tarpu eina
sklui.
J. A. Urbonas. resą. Jei kuriam delegatui del i geriau negu kada ėjo nuo 1929
tolumo ar del kitų priežasčių ’ metų. Visokiose dirbtuvėse daį nebūtų galima j posėdi atsilan- bair Detroite dirba apie 300,000
MONTREAL KANADA kyti, jis gali įgalioti kitą as- darbininkų, ir algų gauna beilmenį, kuris tikrai galėtų pose-įdrai. daugiau negu, gavo nuo
J. M. ROSENFELD
dyje dalyvauti. Posėdyje ga-;1929 metų, kada pradėjo užeiti
Lietuvis Advokatas
lės dalyvauti kiekvienas kas depresija,
ekonominiais klausimais intere-| Automobilių industrijose dar
BEN GERSOVITZ
suojasi, betgi balsuoti galės tik! bininkai organizuojasi. Pasta
Notaras
delegatai.
rose dienose pradėjo smarkiai
šis posėdis, kaipo p*rmasai organizuotis ir reikalauja pri
20 St. James East
naujo sąstato, bus teisėtas ne- pažinimo darbininkų reikalavi
Tel. Harbour 3424
į atsižiūrint i delegatų skaitlių. mų.

BROOKLYN© - N. Y. IR N. J
RADIO NAUDAI VA NEWARKE IR APY
LINKĖSE
KARAS
Plati Newarko apielinkė ren
giasi dalyvauti ruošiamame ra
dio teatre ir koncerte sekmadie
nį, Kovo 11 d., Lietuvių salėje,
180 New York Av. (Newark).
Programas prasidės 4 vai. po
pietų, po vadovyste Lietuviškų
radio programų vedėjo iš radio
stoties WHOM.
Programas bus kitokis negu
paprastai Lietuvių parengimuo
se matoma ir susidės iš dauge
lio radio artistų kurie dalyvau
ja radio programuos®. Taipgi
bus suvaidinta drama “Vergi
jos Griuvėsiuose”.
Nepraleiskit progos neatsilan
kę į šį parengimą, nes turėsite
tikrai gerus laikus.

Nereiktų nei daug darbo pa
dėti nei giliai knistis kad iš
šios gyvos Lietuvių kolonijos
“Dirvai” parūpinti po glėbį įdo
mių žinių. Tik savaitę pavie
šėjus šioje apielinkėje, o jau
į akis tuojau metasi gražus ir
sumanus vietos tautininkų vei
kimas.
Paimkime ekonomijos sritį.
Newarke jau virš 17 metų vei
kia Statymo ir Paskolos (Build
ing and Loan) draugija.
Iš
laikraščių matyti kad panašios
draugijos didesnėse kolonijose,
kaip Baltimorėje ir Philadelphijoje, arba pas kaimynus Eliza
bethe, nekaip gyvuoja. Tai tuii ergelių tarp šėrininkų, tai receiverius reikia kviesti, tai paskolų Washingtone jieškoti.
Newarkieciai gali pasididžiuo
ti kad savo tarpe rado užtekti
nai sveiko proto Lietuvių, kurie
sėkmingai vedė Statymo ir Pa
skolos draugijos reikalus.
Ji
jau daro pusės milijono dolarių
didumo apivartą, ir viskas eina
tvarkoje.
Newarkieciaia žino
ką į direktorius rinkti. Pavyz
džiui, kada pereitu kartu buvo
iždininkas renkamas, kai kurie
prisibijojo kad p. Petrulis, kaip
bepartivis tautininkas nebus iš
rinktas, bet “įsifundys” koks
kitas. Bet rinkimuose jis ga
vo daugiausia balsų už visus
kandidatus, nes žmonės jau pa
tyrė jo didelį sąžiningumą ir
biznio supratimą. Padėka pri
klauso ir draugijos sekretoriui,
A. S. Trečiokui, kuris išsilavi
no gabiai ir tvarkiai knygas
vesti.
New Jersey valstijos
panašias
kontrolieriai,
kurie
Lietuvius
draugijas prižiūri,
pagyrė.
Vasario 16-tos šventimas tai
viena
Newarkiečių
Lietuvių
brangių tradicijų.
Kas metą
šiai šventei išanksto gerai prisiruošiama.
Sušaukiama visų
Lietuvių massmitingas, išren
kama komisija, kurioje tauti
ninkai ir katalikai santaikoje
gražiai bendradarbiauja. Tau
tininkai paprastai pasirūpina
kalbėtojus ir vakaro vedėjus,, o
katalikai aprūpina menišką da
lį (chorą, vaidinimą, dainas),
km iai paprastai vadovauja vie
linis vargoninkas, p. Stanišauskas. T rengimo komisiją daž
niausiu patenka: Ambrozevičiiis, Gudas. Trečiokas, Kun
Kelmelis, Kralikauskas, Žiugž
da ir kiti, šymet paminėjimas
buvo surengta Vasario 18 d. ir
kalbėjo Gen. Konsulas P. Ža-

M. Putino ir Kaminsko duonkepykla, gabiai prižiūrima, taip
įsitvirtino kad iš apie 60 ke
pyklų esančių Union apskrity
je P and K (toks jų firmos var
das) skaitoma antra didumu.
Jie samdo tris kepėjus ir turi
keturis trokus duonai išvežio
ti.
Elizabethe gyvena kompozitorius žilevičius, kuris suka
vietos dainų ir muzikos judėrmą.
V.

Dariaus-Girėno Postas
Minėjo Tautos Šventę

Lietuvių Legiono Dai aut jGirėno Postas 1-mas iškilmingai apvaikščiojo Lietuvos nc
priklausomybės sukaktuves su
rengdamas pokilį Posto buvei
nėje, Kasmočiaus salėje (Hum
boldt kampas Ten Eyck gat.,,
Bi ooklyne).
Vakarienėj nuotaika buvo ge
ra.
Dalyvavo ir Ukraini .e'.ų
militarinio skyriaus buris, ap
SOCIALISTŲ prakalbos ii
sirengęs tautiškose Ukrainą uvakarienė. Pasinaudodami Su
niformose.
Lietuviai legioni sivienijimo pinigais važinėjan
riai truputį jautėsi lyg ne vie
čiais socialistais kalbėtojais Ko
toj būdami be jokių uniformą.
vo 4, po pietų ir vakare, Lietu
Lietuviai tačiau yra nusistatę
vių Piliečių klubo salėję suren
trumpoje ateityje įsigyti sau
gta LSS. 19 kuopos prakalbos
tinkamas uniformas.
ir vakarienė.
Svarbiausi kal
Apart dalyvavusių k>g ionicbėtojai buvo Adv. Bagočius ir
riu, dalyvavo daug ir svečiu.
ir Adv. Gugis. Jie į New YorKadangi Lietuvos nepriklau
ka atvyko SLA. kaštais.
somybė išpuolė pačioje pradžių
je gavėnios, vakarienės pok'Lje nebuvo jokios muzikos ir ne
META SKAITĘ ‘VIENYBĘ’.
rengta šokių. Užtat vakarči o
Del to kad “Vienybėj” Tysliakalbų programas buvo suruoš
va peratvirai pasirodė entuzias
tas daug ilgesnis.
tu Grigaičio ir jo socializmo
Programe buvo pageribimas
gerbėju, kuomet tautininkai ir
Amerikos ir Lietuves vėliavų,
pati tautinė idėja nuolat nei
pagerbimas Dariaus ir Girėno;
giama, tūli ir labai tolerantingi
paminėjimas keturių metų su
tautininkai galiausia pasipikti
kaktuvių Posto.
no ir metė skaitę “Vienybę”.
Išeilės užkviesti, kalbas pa
Jų tarpe yra ir gerai žinomas
sakė svečiai ir legionieriai:
tautininkų veikėjas J. Sagys
Buvusis posto trečias vadas
ir Tautininkų Klubo pirminin
J. Očikas. U. S. Army, vetera
kas Vyšnius. Net iš kitų ko
nas pasaulinio karo ir Lietuvos
lonijų nepasitenkinę tautininkai
kariumenės savanoris.
rašinėjo žinomiems tautinin
J. Šimonis, U. S. Army; vete
kams steigti tautini laikrašti
ranas pasaulinio karo.
žadėdami energingą paramą.
Pins Pečialis, U. S. Arn.y
Medical Corps; veteranas pa
SVARBUS DIENOS KLAU
saulinio karo; dabartinis posto
SIMAS.
Brooklyno Strumskiadjutantas.
nių- Vitaitinių- Vinikinių klika
K. R. Jurgėla. Lietuvos ka
turi labai sunkią dienos proble
riumenės
ir Klaipėdos sukilimo
mą. Jie suka galvas kaip mo
savanoris; dabar esantis kitčraliai užmušti ar badu numa
nantiš
Army atsangns
rinti Klinga, Valaiti ir kitus
skyriuj^
’
tautininkus, kurie drysta “Vie
D. Klinga, U. S. Army artil
nybės” smurtą smerkti ir tau
lery
; veteranas pasaulinio ki
tinę idėją ginti, Grąsina teisro.
mals, šmeižia per
Vienybę”
K. Vilniškis, buvęs Lietuvos
važinėja per veikėju ir skleišaulys.
džia visokius melus, Tuos poLeit. Kaminskas, U. S. Ar
nūs ypatingai nervuoja tautimy
; veteranas pasaulinio karo.
ninku rengimasis leisti savo
dabar
National army cor.st al
laikraštį.
tillery.
E. Dragiuda, Ukrainą n ii.turio skyriaus vadas.
Nepriklausomybės Šven
Nik Kutcyj, Ukrainių militarinio skyriaus vado padėjėjas.
tė Bayonne
kauskas.
Charles Labanas, U. S. Ar
Motery: nuo vyru neatsilieVasario 25 d. Br.yonnės Lie
my
; veteranas pasaulinio karo.
Jos turi susiorganizavutuviai gražiai paminėjo Lietu ka.
K. Jovaiša, U. S. Army; ve
sios
savo
draugiją,
kuri
pereivos nepriklausomybės 16 metų
teranas pasaulinio karo; apdo
sukaktuves.
Kalbėtojais buvo tose Kalėdose pasižymėjo pra vanotas aukšto laipsnio dova
D. Klinga, Tautininkų Klubo kilniu labdarybės darbu: pa na (The Purple Heart).
vice pirmininkas, J. Valaitis.' ruošė apie 30 kasių maisto ir
Toliau, kalbėjo šiaip veikė-,
Lietuvių radio programų vedė išdalino bedarbių Lietuvių šei kėjai: Juozas Sagys. K. Krušin
jas, p. Krušinskas, Kat. Fede moms. Pirmininkauja p. Kra- skas, Jonas Valaitis, p. Paceracijos N. Y. skyriaus pirmi likauskienė. Jos vyras ragina sa, P. Kubilius, Pr. Narvydas,
ninkas, J. Baltramaitis, studen Lietuves moteris stoti politikon p. Kasmočius, žymus U: tuvy- .
tas Columbia universiteto, li ir išrinkti moterį į N. j. valsti bybės rėmėjas ir legionierių po
teratas Kun. Draugelis iš Eas jos seimelį. Tai gal perdrąsi sto garbės narys.
Įvykdomesnis, gali
ton, Pa., Kun. Petraitis, vietos svajonė.
Po kelis žodžius pasakė: poklebonas, ir p. čėsna, vietos būti, butų p. Gudo sumanymas, nids: Jurgelienė, Kasmočienč.
kuris siūlo paspausti miesto
jaunuolis.
Povilanskienė ir Tubienė. Po
Visi kalbėtojai pasakė įdo valdybą kad ji perkrikštytų vie nios Povilanskienė ir Knsmoną
Newarko
gatvių
“
Lituanimias ir tautos šventei tinkamas
čienė suruošė šią puikią -vaka
kalbas.
Programe tarpe kal cos” vardu, atminčiai musų rienę, už ką joms priklauso di
karžygių,
Dariaus
ir
Girėno.
bėtojų labai gražiai paįvairino
delis ačiū!
Sekasi Lietuviams ir priva
jauni vaikučiai dainomis ir dek
Iš pasakyti] kalbų kaip legio
lamacijomis: Edvardą.-,
Edvardas Kalan- čiuose bizniuose. S. Gudas ii nieriai taip ir svečiai svarbiau
tukas, 8 metų,, ir Onutė ir Da- J. Katilius yra savininkai Kau sia darė išvadas kad Lietuviams, '
ratą Milvydaitė:s, 9 ir 6 metų. nas Bus korporacijos, kuri tu privaloma laikyti artimus sau-'
Kalantukas ir Milvydaitės sa- ri užleidimą buso linijai važi tikins su Ukrainą tautos vei
vo dainomis ir deklamacijomis nėti South Orange Avenue. Da kėjais, kartu švęsti vienos ir
publika labai sužavėjo.
Tė- bar paduota prašymas pratęsti kitos tautos n: pi iklansjr.i . bę,
vams didelė garbė kad taip gra važiavimo liniją dar viena zo- laikytis išvien prieš užgrobikus
žiai išlavina'savo vaikučius. Jie na. Tokiu budu padidėtų įplau- Lenkus.
Ukrainiečiai atsakyYra gera viltis kad jų darni į tokius pasiūlymus priužaugs geli Lietuviai ir Lietu kos.
vaitės.
prašymas bus išpildytas.
tarė.
Po Ukrainiečių kalbųi,
Vakaro programą vedė p. Ka
Ponas Gudas pasižymi gra atsistojus visiems kartu surik
lanta. Vilniui Vaduoti Geleži žia rezidencija W. Orange mie ta tris kartus valio! Kalbose
niam Fondui pasų ir ženklų stelyje. Kada pereitais metais buvo apibudinta ir Vilniaus
par’duota už $8.70.
Kun. Draugelis lankėsi padary klausimas ir nauji Vokiečių da
VVS skyriaus valdyba 1934 ti paveikslų gražiausios Lietu romi žygiai prieš Lietuvius
metams išrinkta sekanti: pir vio rezidencijos savo knygai aVienbalsiai priimta keturios
mininku p. Kalanta, sekreto pie Amerikos Lietuvių gyveni rezoliucijos Lietuviams svar
rium p-lė Jurevičiūtė, iždinin mą, parinko p. Gudo namą.
biais klausimais.
ku p. Juselis.
Rep.
Dabar ir p. Boreika, savinin
Užbaigus programą, sugiedo
kas keleto gazolino stočių, nu ta Lietuvos himnas, Ukrainie
JIEŠKAU Ipolito Rūšinio, iš sipirko rezidenciją iš apie 20 čiai sugiedojo savo himną.
Ukrainiečiai apleisdami poki
„ Aly- kambarių ir dailios saliukės
Krikštonių k.. Seirijų
taus a p. Nori susižinoti brolis skiepe šokiams. Boreikas part lį militarišku budu pagerbė
iš Lietuvos. Spėjama kad Ipo- neris, p. Janulis su žmona, yra Lietuvos ir Amerikos vėliavas
dideli
“Dirvos”
redaktoriaus ir atidavė pagarbą žuvusiems
litas gyvena Detroite arba
parašytų istorinių apysakų mė Dariui ir Girėnui.
kasyklose. Atsišaukti pas
gėjai. Kas savaitę laukia “Me
Matyt kad Ukrainiečiai pi Ignas Švėtkauskas
6404 Luther Av. Cleveland, O. nino” tąsos, kaip ir daugelis nai nori veikti su Lietuviais iš
kitų vietos Lietuvių. Pagiria vien, pašekmingesniam ’koioiiir Spragilo skyrių, kuris patin mui prieš žiaurų Lenką. Lenk
J. ŽEMANTAUSKAS ka
savo humoru. Bendrai žmo nugalėjus, tuoj devyni mil'.joViešas Notaras
nės čia pamėgo “Dirvą”, kurią nai Ukrainiečių turėtų luosas
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ij per radio p. Valaitis gražiai ir rankas kovoti prieš sovietu ca
plačiai išgarsina.
kitus tautinius laikraščiur,
rus, kurie turi pavergę likusią
Kaimynystėje, Elizabeth ko dalį Ukrainos
130 CONGRESS AVE.
Vincas J. Vyšnilis.
lonijoje, “Dirvos” skaitytojoj
WATERBURY, CONN.
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učių L'nion apskrity.
< (toks j y firmos vat. g Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
itoma antra didumu
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
i tris keitėjus ir turi i
•okus duonai išvtu Ę
Chicagos Lietuvių Judėjimas ir

LIAUDIES TRIBŪNA

he gyvena konipųj.
levičius, kuris suki
nu ir muzikos judėf.
V,

=

Įvairios Žinios

|

VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St.

GEN. J. BULOTA “ANTRO
SKRIDIMO KLAUSIMU

Tel. Grovehill 2242

=

DARIAUS-GIRĖNO PAMINK
LO REIKALE

Redakcijos pastaba: Tai'savo įtaką. Taigi jie mano,
laiškus, rimtas pareiškimas, i jeigu “antras skridimas”
s-Girėno Postai
(kuriam jokia kritika nega- pavyktų tai visuomenė juos
i Tautos Šventę
(tuos .politikierius). iškeltų_
.
I Ii iškilti.
Ką
Gali
Duoti
Lietuvių
Tautai
Antras
Trans-;
Kapt.
Darius
su
Girėnui
rankU- Žodžiu sakant, Chicago. — Jau gauta keli fondas sparčiai auga iš duosnių
i Legiono Dai<.
atlantinis
Skridimas?
”
—
Svarstoma
Lietuvoje
j
neužginčijam
’
a
i
atliko
savo'
visa
*
S £al.ima*s. budais (vi- Dariaus-Girėno paminklo pro tautiečių ir draugijų aukų.
istas 1-nias iškilai
suomenę išnaudojant) nori jektai. Vienas iš jų jau galima Talkon, visi kilnaširdžiai Lie
kščiojo Lietuvos a
pasiryžimą ir todėl kas pa ma “atsilyginti” tiems ku
lybės sukaktum
Tokiu užklausimu “Tėvų skridimo sugebėjimą? Ma mėgdžioja juos tai tik savo rie juos nugalėjo 1926 me matyti “Margučio”’’nr. 4. Visi tuviai ir draugijos!
i pokili Posto borvj.
projektai
gražus, originalus.
Komiteto Sekretorius
nočiaus salėje (H®, Žemė” (Kaune) išleido an- nau kad ne. Tačiau mes vis pasiryžimą vykdo, ne Da tais Lietuvoje.
Musų
arkitektai
turi
lakią
vai

P. Jurgėla,
ipas Ten Eyck gat. kietą, kurioje tilpo įžymiau dėlto jį sutiksime džiaugs
Jeigu
skridimas
pavyktų,
riaus
ir
Girėno
testamentą.
zduotę
ir
pasiryžę
savo
kūryba
6908
So.
Artesian
avė.
).
sių Lietuvos veikėjų ir val mingai. Gi Europos spau Reikia tik pasveikinti to be abejonės iš Chicagos kai
nėj nuotaika buvo dininkų pareiškimai.
atvaizduoti Atlantiko nugalėto- Chicago, III.
da paminės tik trumpa kro kį Gen. Bulotos pareiškimą, kurie asmenys vyktų Lietu jų Lietuvių žygį ir mirtį,
•vavo ir Ukraini.ti
nika.
skyriaus buris.
Šia proga paduodame vie
kuris tinkamai sugeba at von kaipo skridimo “prami- Paminklo projektai siunčia- NAUJAS LIETUVIŲ KLUBAS
antiškose Ukrainti v ną tokių pareiškimų, pada
“O jeigu su juo atsitiktų remti Chicagos Lietuviškų coriai” ir ten tarp Lietuvos mi, nuolat gaunama ir aukosi žinomas Tabor Farmos savi
Lietuviai legbni. rytą Aušrininkų Lietuvos katastrofa ir jis žūtų kelio
socialistų politiškas ambici žmonių bandytų kelti savo paminklui. Amerikos Legijono ninkas p. J. J. Bachunas ir jo
ti jautėsi lyg ne p..
Atgimimo
Draugijos
pirmi

partijoms užuojautą. Tas Dariaus-Girėno posto rėmėjos švogeris p. Bartz atidarė nau
nėj?
Tuomet
jis
savo
pa

jas.
ii lie jokių uniform
tačiau yra nusistoti ninko, Generolo J. Bulotos: siryžimu Lietuvai galėttj
Gal but kad Lietuvoje duotų kiek galimybės nors surengė kauliukų žaidimus ir ją klubą mieste, Chicagoje, po
ateityje įsigyti U “Ką įrodys p. Janušaus pakenkti. Nepa m irškime dar nėra žinoma kas už parodyti pastangas “demo paminklui parūpino visų di antrašu 3131 W. Madison St.,
uniformas.
jog nuo didybės iki juokin “antrojo skridimo” slepia kratiją” gaivinti Lietuvoje. džiausią paskirą auką — $175. prie Kedzie gat. Klubas vadi
dalyvavusių legiosi kas, perlėkęs Atlantą ir tie gumo esąs vienas žingsnis.
si ir kokiais sumetimais tą Tai tokie siekiai “antro Darbšti tų rėmėjų pirmininkė nasi Knickerbocker Club.
ivo daug ir sveėii ’ sioginiai pasiekęs Kauną?
Todėl
patarčiau
ponui
Ja

skridimą rengia. Atsaky skridimo” skelbėjų. Tiesa, p. Vaičienė (Adv. Vaičiaus Atidarymo ceremonijos bus
Lietuvos otpriiįj Kad tokia kelionė atlikti
nušauskui
savo
pasiryžimą
mas į tai gana ilgokas, bet. visuomenė, kurios prašoma žmona) kooptuota paminklo ko Kovo 10 d., kur kviečiami visi
puolė pačioje pradi- ■ galima tai jau pakankamai
s, vakarienės pokl-t parodė kap. Darius su Gi pataupyti ateityje laukia trumpai pasakius yra su paramos, to nežino, remia mitetam
atsilankyti ir pamatyti šį nau
jokios muzikos ir:;! rėnu. Gal jisai tą kelionę mų Lietuvos sūnų žygdar tikslu prikelti tam tikras su gerais norais.
ją
klubą. Klubas bus taip įMažoje Chicagos miesto Lie
du. Užtat vakarė I
Tuos
cicilikų
siekius
ne

biams
musų
tėvynės
garbei.
rengtas
kad galima jame ir su
politiškas
partijas
Ameri

tuvių kolonijoje (So. Engle
mamas buvo surx>. atliks laimingiau, gal filtrai Kapt. Darius su Girėnu At
galima
buvo
iškart
patirti,
sirinkimus
laikyti, rengti puo
koje
ir
Lietuvoje.
neužkimš aluminijaus druowood) Tėvynės Lietuvos mylė
Igesnis.
Mat, kai kurios partijos tik po ilgo S tu javini n
tojų draugija, šv. Augustino tas ir tt.
le buvo pageribisj! žlėmis arba nepakenks ki lantą perskrido, tat ir jų
ir Chicago
__ ...................
j (susi- tam
.. .........
tikim
_________
incidentų
r_________
prade- draugija ir SLA. 357 kuopa Linkėtina gero pasisekimo
ir Lietuvos rife tos kokios priežastys ir jis paliktas testamentas kitų Lietuvoj „
s Dariaus ir Girdo nutups Kaune. GAL. Bet nebeįpareigoja.
ij deda iš skymerių Chicagoj) jo iškilti į viršų visas sru- išvien surengė kailiukų žaidi Lietuviams pasiimant didelį biz
as keturių metu s; ar tai parodys didesnį jo
Generolas J. Bulota.”lturi didelio noro atgaivinti tos.
mus ir pelną $65.28 Įteikė pa nį ant savo rankų, ypatingai
’osto.
minklo fondui.
Tuo budu jau yra $4908 pinigų paminklo ižde, Čia Įskaityta ir SLA. 208 (moterų) kuo
pos auka $150 iš surengto pa
minklo naudai šokių vakaro
(pelno gal dar daugiau bus, nes
dar apiskaita nesutvarkyta).
Paminklo statymo komitetas
Kovo 24 d. rengia “basketball”
žaidimus: žais. Lietuvaitės su
kitatautėmis ir “Lituanicos” ra
telis (geriausi Lietuvių ir kar
tu Amerikos sportininkai) su
Liftshultz Fast Freights. Loši
mas bus 123nd Infantry Regi
ment Armory, 2653 W. Madison
street.
Be to, pavasarį komitetas
rengs didžiulę gegužinę (pik
niką) su automobilio laimėjimu.
Taipgi rengs Aviacijos Dieną,
kuri rengti pavesta lak. Anta
nui Kielai (Am. Liet. Aero Klu
bo pirmininkui), inž. B. F. Simokaičiui ir Kapt. P. Jurgėlai.
Tie visi sumanymai iškilo
komiteto posėdyje Kovo 1 d.
Taip pat nutarta prašyti fondo
globėjus kad jie iš kolonijų iš
reikalautų visus Dariaus-Girė
no paminklui skirtus ar auko
tus pinigus, kurie per 4—6 mė
nesius dar neatsiųsti fondan.
Taigi, nepaisant dar sunkių
laikų, musų didvyrių paminklo
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DILLINGER PABĖGO Iš
KALĖJIMO

kalbų kaip
svečiai svarbias-'
is kad Lietmia®.
yti artimus s®
ainy tautos vei
švęsti vienos i
nrpi iklansrnyto.
prieš užgrobiki
ainiečiai atšaki
pasiūlymus pm
rainiečių kalbą,
ms kartu surikvalio! Kalbos:;
ta ir VilniaiSĮ
uji Vokiečių dU
?š Lietusius. '
riimta keturiosj
etuviams svar-<
rtamą. sugiedrĮ
anas, Ukrainii-Į.
avo himną,
pleisdami poki-l
budu pagelti!
erikos vėliavas į
rbą žuvusieji

krainiečiai pi T
i Lietuviais iš-|
išmani ' kov oū-»
Lenką. Lenks a
devyni nulijo®
turėtu ruošai
eš sovietu c*1
įvergę likusią
s J. Vyšnils.'.r

GERO SKOMO MALONUMAS
GwMK. JM4. «>•
OW4M

JwwiSM

Tieiiog ll
Metropolitan Opera Home
Šį šeštadirni, 1 -.SO vai. no piet. Eastern
Standard Laiku, per NBC Raudoną ir
Mėlyną radio tinklus, LUCKY STRIKE
transliuos New Yorko Metropolitan
Opera
Company
pilnoje
operoje,
•’PAGLIACCl”.

tr

geras

skonis

yra

vienu

didžiu

malonumu, kurį jūs randate kiekvie
name

Lucky

Strike,

kadangi

tiktai

viduriniai lapai. Jie yra lengviausi,
gležniausi

Kiekvienas

lapai.

Lucky

Strike yra pilnai prikimštas . . . visuo

puikiausias turkiškas ir naminis tabakas

met

Lucky Strike naudojama ... ir tiktai

liuosįi galy.

taip apvalus,

taip kietas—be

NE viršutiniai lapai—jie yra nedasivyctę
—jie yra šiurkštūs!

Visuomet Puikiausias Tabakas

ir tiktai Viduriniai Lapai

Derliaus GrietinS
iausias, švelniausias tabakas

NE apatiniai lapai—jie yra žemesnės
kokybė*—«tanjbūi ir visuomet smėlėti!

Iš Crown Point, Indiana, ka
lėjimo Kovo’4 d. pabėgo gar
sus gangsteris ir bankų plėši
kas, kuris Kovo 12 d. turėjo
būti teisiamas už nušovimą policijanto East Chicagoje. Dillingeriui primetama nušovimas
policijanto laike banko apiplė
šimo.
Dillinger pabėgo iš kalėjimo
dabar jau antru kartu. Perei
tą rudenį pabėgęs buvo ilgai
gaudomas, tapo sugautas, už
darytas į kalėjimą ir laukė tei
smo, tačiau dabar pabėgo pa
naudodamas medinį revolverį,
kuriuo nugąsdino sargybą, dasigavo prie ginklų ir pasiėmęs
šerifo automobilį išvažiavo.
Pirmiausia pradėta jo jieškoti aplink Chicagą, bet jis il
gai vienoje vietoje nebūna. Su
siėjęs su savo draugais vėl da
ro apiplėšimus ir iš to gyvena
iki vėl sugaus. Bet tikima kad
jį sugauti bus sunku ir gali iš
tikti si"arki kova.
To
kalėjimo šerifas yra
moteris, užėmus vietą po jos
vyro mirties. Nors iš to kajimo pabėgimas nelengvas, tačiau D llinger savo atkaklumu
ir drąsa dasigavo iki ginklų ir
tada jau elgėsi kaip jam pati
ko.

beveik miesto centre.
eiti visiems paranku.

Ten užInž. Viktoras Jasulaitis, Da
Rep. riaus-Girėno lėktuvo Lituanicos mekanikas, geras jaunas
Lietuvis, mylintis darbuotis vi
Socialistų Klikos
suomeniniuose musų darbuose.
Kermošius
Viktoras Jasulaitis dabar gyve
Per kelis mėnesius socialis na Chicagoje ir dirba prie pri
tų klikos “N-nos” pradėjo gar žiūrėjimo motorų didžiausių Asinti savo rengiamą kermošių merikos lėktuvų, Chicago Mu
Vasario 25 d. Ashland Blvd. nicipal Airporte.
Auditorijoj. Ne tik laikraštis
skelbėsi, bet ir tūlos Lietuvių
KAZIMIERŲ DIENA. Kovo
radio programų stotys bubnijo
4
d.
pas ponus Rogers, gerai ži
kad tai busią kas nepaprasto.
nomus
Chicagos Lietuvius, bu
Bet nieko nepaprasto neišgal
vo
surengta
Kazimierių vardu
vota kaip tik rinkti mergas ir
vės,
nes
tėvas
ir sunui yra Ka
pavadinti “Miss socialiste” ar
ziai.
Sūnūs
yra
medicinos stu
ar kaip ten panašiai. Kandida
dentas.
Pokily
j
e
dalyvavo ne
čių žinoma atsirado. Jas gar
maža
svečių.
Ponai
Rogers yra
sino ir kartu bubnijo kiek tik
geri
Lietuviai
patriotai
ir gra
galėjo dar ką tokio nepaprasto.
žiai gyvena, turi bene gražiau
Tačiau atėjus Vasario 25-tai,
sius namus iš visų Chicagos
nors kaip žada žmonės turi no
Lietuvių.
Rep.
ro pažiūrėti į panelių liemenius,
tų norinčiųjų perdaug neatsi
DR. WYNKOOP NUTEISTA.
rado: vargu bebuvo pora tūks
tančių publikos. Pats progra Moteris daktaras, Alice Wynemas buvo mizernas atsimini koop, tapo pripažinta kalta nu
mas tiems kurie tikėjosi nepa- žudyme savo sunaus žmonos ir
nuteista 25 metams kalėjimo.
prasto programo.
Ji yra 63 metų amžiaus. Ke
Panelės rinkimas, neva “graturi
mėnesiai atgal, daktaro ka
žuolės”, priklausė ne nuo popubinete
ant operacijos stalo at
liariško rinkimo bet nuo kuporasta
negyva
jauna jos sunaus
nu prisiųstų į “kaznačeistvą”
iš tų kurie tą laikraštį skaito, žmona; nuo to laiko senė buvo
Kas daugiausia cicilikų gazie- suimta ir tardoma. Nepersetos išpirko tas daugiau balsų nai byla buvo atidėta kada ji
padavė už “gražuolę”, Toks laike tardymo apalpo.
gražuolės rinkimas yra apsurJONAS NAUJOKAITIS
das.
“Dirvos” agentas Londone.
Taigi iš didelio debesio ma
Pas ji galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir
žas lietus: prastas laikračšio
užsirašyti metams. Adr.:
jubilejus kuomet publikos su
3
White’s Gardens,
traukimas nuo mergų blauzdų
Planet Street,
priklauso. .. .
Gigu-Gagu.
Commercial Rd, E. 1.

|AįW

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemes, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-nia premija Amerikoje apdovanotoje
Karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!
(GOD, HAVE MERCY ON . US!)

Kaina tik $1.35 sų persiuntimu.

400 pusi.

Gražus tvirti apdarai.

Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

P. Jurgėla

6908 So. Artesian Ave.

Chicago, Ill.
d*
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Kovo 9, 1934

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.
PILSUDSKIS GRETINSIS
LIETUVAI?
SIŪLO DIDELĘ BALTIJOS ŠALIŲ SĄJUNGĄ Bukšnaitis Kalba —
Latvių “Jaunakas Zinas”
Bukšnaitis “Vienybėj” iš paskelbė įdomų savo kores
rašė ilgą straipsnį, užvar- pondento
pranešimą
iš
Švedas O. Lindhagen, ku Kaip Vokiečiai
džiu
“Nykštukai ir Akiplė Kauno, iš kurio matyt kad
ris pernai sukėlė susidomė Gelbstisi
jimo savo pasiulymu Švedų Šiose dienose Vokietijoje šos”. Apie ką gi jis kalba? diplomatai ruošiasi prie tre
parliament!!! sudaryti Bal daryta rinkliava šelpimui Pabaigoje to straipsnio čio didelio dalykų stovio
VYTAUTO DIDŽIOJO MUZEJUS smesne dalis: darbininkų laimėjimas trum
toskandijos valstybių san Vokietijos biednųjų. Rink daro štai kokias išvadas:
pertvarkymo
Pabaltijoj.
“
Nors
ta
teisybė
ir
karti,
pesnių darbo valandų, geresnio atlyginimo
tarvę, šymet vėl pakartoja liavoje tarp kitų didžiūnų
BUS BAIGTAS ŠYMET
bet ji džiugina mus tuomi, Pirmas buvo Sovietijos ir
ir geresnių sąlygų.
savo pernykšti pasiūlymų. dalyvavo
buvusio kaize kad pasako apie musų sro Lenkijos pasisiūlymas už
Laikai, esą, nei kiek ne rio sūnūs irprincas
Tik šimtas metų atgal darbininkai tu
Karo Muzejus j naujas patalpas
Augustas vės purifikaciją, apie valy tikrinti Pabaltijo valsty
pasikeitę. Šymet, kaip ir Wilhelm, kuris taipgi
rėdavo dirbti 14 valandų į dieną, paskiau
perkeliamas Vasario 16 d.
su dė mas! nuo negeistinų elemen bėms neutralitetą ir nepri
pernai, mažasias valstybes žute vaikščiojo gatvėse
gi
iškovota 10 ir 9 valandų darbo diena.
Del
ekonominio
krizio
kaip
kitur
taip
ir tų.”
klausomybę
(tas
įvyko
supa pavojai. Marso šmėk prašė iš praeivių išmaldos.
Algos
pakilo nuo kelių centų į dieną iki
la grūmojanti joms išnau- Jis vaikščiojo aplink buvu Kadangi to straipsnio te prieš Kalėdas). Antras bu ir Lietuvoje nukrito įvairių gaminių kai dešimts dolarių į dieną Amerikos mūrinin
jo, o didžiosios valstybės sius savo tėvo palocius, kur ma yra apie “Vienybės” bė vo Lenkijos ir Vokietijos nos. Gerokai atpigo ir statybos medega. kams.
vaikosi naujų, tik sau pa kitados visi smagiai gyve das tai kur Bukšnaitis ran susitarimas (Sausio pabai Ši aplinkybė duoda progos Vytauto Di
Gilioje senovėįje darbininkai turėjo bė
lankių, laisvės ir valstybių no. Princas dėvi nazių uni da sroves? “Vienybė” jo goje) per 10 metų nesigrie-1 džiojo Muzejaus statybą užbaigti pigiau
dų
ir
vargo. Dešimts tūkstančių metų at
kios srovės neturi ir neva- bti ginklo, del ko nors susi negu buvo numatyta. Kiek teko patirti,
egzistencijos sąvokų.
formą
ir
remia
Hitlerį.
dovauja. Ji pabėgo nuo ginčijus. Dabar, jei kores Vytauto Didžiojo Komitetas yra nusista gal musų pratėviai gyveno laukiniu gyve
Baltija ir Skandinavija
Vokiečių gelbėjima- tautinės srovės.
tikėti, ruošiama tęs šias palankias sąlygas išnaudoti ir Mu nimu, nuolatos jieškodami maisto.
turinčios budėti ir, nieko ne si Toks
ir pasišventimas yra pa Nubėgo prie dalies SLA. pondentui
Trys tūkstančiai metų atgal žmonės
trečias,
Lietuvai
svarbiau zejaus statybą užbaigti dar šiais metais.
laukdamos, susiburti savo girtinas:
lai taisosi dalykus ponelių. Bet ir jie jokios! sias — išrišti Vilniaus
gyvybės ir laisvės sargybai. viduje, savo
klau

buvo
vergais, tūkstančių tūkstančiai darbi
Muzejaus
statybai
užbaigti
reikia
dar
namie, o ne srovės neturi. SLA. gi nė simą.
Į Baltoskandiią Įtrauk kaip pamišėliai,
ninkų
turėjo dirbti kaipo vergai kitiems
kaip daro ra jokia srovė, ji yra miši- Korespondentas prisime daugiau kaip 60,009 litų. Vytauto Didžio
tinos visos Skandinavijos pats Hitleris, švaistosi,
be
paliovos,
iki mirtis juos paliuosuodavo.
jo Komiteto kasoje šitokios sumos nėra,
kir nis visokių srovių.
na kada tai seniau kalbėjęs todėl rūmų statybą norima baigti kredi
ir Baltijos valstybės, pri
Du
tūkstančiai
metų atgal vergai pri
šinąs! su savo kaimynais ir Tautininkai apsivalė ka su įžymiu Pilsudskininku
imant ir Lenkiją.
da nuo jų pabėgo toks ele žurnalistu, kuris pareiškė tan, kurį tikimasi išsirupint trims metams. kalti retežiais prie irklų varė Romėnų lai
Tačiau prieš tai taikiu bu jieško kas ne jų.
mentas kaip Strumskis, ku jog Pilsudskis visados ne Komitetas reiškia viltį kad Lietuvos visuo vus.
do turįs būti išspręstas Vil
Penki šimtai metų atgal, šimtai mote
ris neturi jokio nusistaty šiojasi mintį pagerinti san- menė ir užjūrių broliai parems komiteto
niaus klausimas.
rų
siuvyklose
dirbdavo nuo tamsos iki tam
nusistatymą
galimai
greičiau
užbaigti
Mu

mo.
Iki
šiol
putė
durnus
į
Vilniaus likimą spren Dariaus-Girėno
tikius ir susitarti su savo
sos
pagaminimui
vienai kokiai turtuolei
akis
tautininkams,
nuo
daĮ
zejaus
statybą
ir
per
tą
laiką
savo
auko

senąją tėvyne, Lietuva.
džiant, ne tiek turį būti žiū Pašto Ženkleliai
bar
pučia
kitiems.
puikiausias
suknias.
Tos vergės apakdaPilsudskis, sakoma, nesy- mis padės grąžinti užtrauktą paskolą.
rima gyventojų kalbos kiek
Lietuvos
susisiekimo
mi

“
Mes,
apsivalę,
busim
ty

vo
nuo
darbo
ir
mirdavo
sulaukusios 40
kį yra pareiškęs: “Nenoriu
jų tikrų norų kam jie pa
Šiuo metu Vytauto Didžiojo Muzejaus
nisterija
užsakė
Anglijoje
ri,
švarus
”
,
sako
Bukšnai

metų
amžiaus.
mirti
kol
Varšavoje
nepa

geidautų priklausyti: Len
statyba jau eina prie galo. Muzejaus da
atspausdinti net 8,300,000 tis prie pabaigos.
sveikinsiu Lietuvos pasiun lis, kurioj numatyta patalpinti dabartinis
kijai ar Lietuvai?
Europos dirbtuvėse nedaugiau šimto
Savo pasiūlymo gale O. pašto ženklelių su Dariaus- Gal šie žodžiai ir tinka tinio.”
metų atgal, vaikai nuo penkių ir šešių me
Karo
Muzejus,
jau
įrengta.
Bafgiama
Lindhagenas prašo parlia- Girėno atvaizdais, paminė keleto asmenų klikai, kurie Todėl Kauno rateliuose, įrengti ir elektros armatūra muzejaus pa tų amžiaus būdavo dirba nuo 4 vai. ryto
mentą paraginti Švedų vy jimui tų musų žuvusių la susispietė prie “Vienybės”, sako, susidomėjimo sukėlė talpoms apšviesti. Patalpos Karo Muze i Iii 10 vakaro. Jie būdavo ištempiami iš
bet ne kokiai srovei. Labai Vilniaus radio stoties tūlo
riausybę imtis žygių sušau kūnų.
Ženklelių
vertė
bus
nuo
butų pageidautina kad ta pranešėjo plati apžvalga jaus skyriui jau baigiama galutinai tvar lovų ir pastatomi prie darbo per 16 valan
kti jau pernai jo minėtai
Švedijos, Danijos, Norvegi 20 Lietuviškų centų iki 5 li klika apsivalytų ir butų Lietuvos-Lenkijos santikių, kyti ir. Vasario 16 dieną numatyta iškil dų kasdien. Tūkstančiais mirė nuo nuo
jos, Suomijos, Estijos, Lat tų, taip kad Dariaus-Girėno švari. Perdaug nekurie jos padaryta Sausio pabaigoje. mingas jo atidarymas bei pašventinimas. vargio. Anglijos parliamentas per daugy
vijos. Lietuvos ir Lenkijos atmintis bus praplėsta ant poneliai įvairių darbų mu Matyti, pranešėjas kalbėjo Svarbiausi iškilmių dalis bus Vytauto Di bę metų diskusavo ar protinga butų už
ne be Lenkų valdžios žinios, džiojo paveikslo pernešimas iš dabartinio drausti dirbti vaikams jaunesniems per 12
konferencijai Baltoskandi visokių laiškų ir siuntinių. sų visuomenėje pridirbo.
metų.
lis nurodė kad Lenkija, su Karo Muzejaus į naujas patalpas.
jos santarvei apsvarstyti.
sitarus
dabar
su
Vokietija,
Ankstyvose Amerikos dirbtuvėse užVytauto
Didžiojo
Muzejų
tikrai
gali

Tai yra dar naujos rūšies
gali
bandyti
susitarti
ir
su
vaizdos
su bizūnais stovėdavo prie moterų
ma
payądinti
muzejų
muzejum.
Jame
tilps
ir gana Įdomi valstybių są
Lietuva.
Lenkija,
kaip
di

Karo
Muzejus,
Kauno
Miesto
Muzejus,
ir
vaiki!
ii' plakdavo už apsilpimą prie dar
junga, apie kurią užtinka
desnė
valstybė,
privalo
pra

Čiurlionies
galerija
ii
kiti
smulkesni
Kau

bo
per
14
valandų.
ma “Lietuvos Aide”.
dėti pirmoji ir pasiūlyti no muzejai.
Iki moderniškų laikų, angliakasiai dir
Lietuvai kokia nors sutartį.
Sumanymas pastatyti Vytauto Didžio bo kasyklose po 14 valandų, septynias die
Vilniaus
klausimą, esą, ga jo garbei,
Bankrutavimai Lietuvoje
jo 500 metų mirties sukaktuvėms nas į savaitę.
lima išrišti daugeliu būdų,
Dar visai nesenai darbininkai dirbo po
1933 mot. Lietuvoje ban
kaip: bendro valdymo, Įkū paminėti, didžiulį paminklą — Muzejų —
kilo
dar
.1929
metais.
1930
Vytauto
Di

12
valandų
į dieną.
krutavo arba pateko į eko
rimo paskiro kantono, pla
džiojo metų Lapkričio mėn. 23 d. buvo pa
Smarkiomis kovomis iškovota 8 valan
nominius sunkumus 45 įvai
čios autonomijos, ir tt.
rios firmos su apie 4,500,000
Kaip jau buvo musų statytas busimam muzejui kertinis akmuo. dų darbo diena, bet dar yra dirbančių po
PAGUODA LIRIKOJ
litų skolų. Iš šių skolų už
spaudoj
rašyta, Vilniui Va Gražų impozantiškam muzejui projektą 10 ir 9 valandas.
Užmiršo tave mylima.
sienių firmoms tenka arti
duoti
Sąjungos
pirmininkas paruošė a. a. prof, architektorius Dubenec
Dabartiniu laiku eina bruzdėjimas už
Ir vasara tave pardavė žiemai,
du milijonai litų.
Prof.
M.
Biržiška
apie
Nau

kis.
Muzejaus
statyba
buvo
pradėta
pasi

įvedimą
6 ir 5 valandų darbo į dieną.
Tat guoski save lirikoj,
1932 m. bankrutavo 64
jus
Metus
lankėsi
Vilniuje
rašius
sutartį
su
rangovais,
1931
metų
Ge
Aukok maldas jai vienai.
firmos su skolų ' suma apie
ir Varšavoje, kur kalbėjosi gužės 27 d.
Plasnoja, tau snaigių sūkuriai
13 milijonų litų.
su tokiais Lenkų vadais k.
Vytauto Didžiojo Muzejus tikrai yra
Kai eini sau vienišas balzgana gatve.
1931 m. — 200 firmų su
Vilniaus
vaivada,
užsienio
didžiulis
pastatas, vienas didžiausių Pa (Parašė K. S. Karpius, “Meruno” autorius)
Bučiuoki su brika tu jas meiliai,
skolų suma apie 27 milijo
ministerijos
rytų
skyriaus
valstybėse. Jo talpumas 36,000 ku
Saldžiai liūliuos tau jos jaunatvę.
Pasakiškas romanas is
nų litų.
vedėju, oficiozo “Gazcta baltijo
binių
metrų.
Lėšas
muzejaus
statybai
su

Te rims širdis bangose brikos,
gilios
Lietuvių senovės,
1933 m. kilnojamo turto
Polska” redaktorium, Len
Ir gatvėj snaigės tave vienišą teguos,
darė
vyriausybės
skirta
pašalpa
650,000
li

/
iš
apie
1500 metų atgal.
varžytinių buvo 3,104 ir ne
kijos tautinių mažumų rei
Jeigu tave užmiršo mylima,
>š
ankstyvų
Lietuvių-Žetų,
ir
visuomenės
aukos.
Nuo
1929
metų
kilnojamo turto 1,365. Kil
kalų vedėju, ir kitais. Prof.
Kuri šypsojos tau, lyg vasara laukuos.
'■’)Yy
maičių prietikių su jury
nojamo turto parduota už
Biržiškos lankymosi ir kal iki šiol visuomenė Vytauto Didžiojo Mu
Pajuostė. 14.1.34 m.
Juozas Gaigalas.
j
siaubūnais vikingais. Ši
3,800,000 litų ir nekilnoja
bų tikslas musų laikraš zejaus statybai suaukojo 879,576 litus. Iš
apysaka eina amo už 7,800,000 litu.
čiuose nebuvo pilnai nušvie šios sumos apie 20,000 litų aukojo užsie
( I
/J’N.'wx
pie
užjūrio ai
- \
stas. Kaip “Liet. Žinios” niuose gyveną Lietuviai.
\\
ėjusią kariauna
LIETUVA
sakė, “Tarp Lietuvos ir Len
Visa Vytauto Didžiojo Muzejaus sta
kę mergą su siDaug Sukaktuvių
Tu Lietuva mano brangi, tu graži šalelė,
kijos kaž kas rengiama, tik, tyba ii' įrengimas kaštuos arti dviejų mili
.
NA
vo
vikingais, ku
Tu man švieti, spinduliuoji lyg dausų saulelė.
gaila, patamsėse”. Supran jonų litų, kiek mažiau negu buvo numaty
Šymet Lietuvoj bus daug Tu Lietuva motinėle, tu mano gimtinė,
rie užkariauja ir įsigyvena Palangos srityji Apie
tama,
kitaip
tokie
reikalai
15-mečių sukaktuvių. Pav. Tu skaistesnė, malonesnė už dangaus žydrinę!
ta. Iki šiol statybai jau išleista apie 1,234,- lai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo
diplomatijoj
ir
nedaromi,
Gegužės 20 d. sukanka 15
000
litų. Kaip jau minėta, statybai galuti Nemuno ir Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo
Esi pasakiško grožio, svajonių didybė,
todėl nebųs_ nei kiek stebė nai užbaigti reikės dar apie 600,000 litų.
metu nuo atvadavimo Pa
Ir vilioji savo sūnūs žavinčia grožybe!
žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli į tą už
tina jei šie metai pamatys
Tavo grožis neribotas, gamta stebuklinga,
nevėžio iš bolševikų rankų.
Tikimės
kad
Lietuvos
visuomenės
ir
kariautoją “juros mergą”. Pagaliau žūsta ta
įsikūnijimą Pilsudskio sva
Ei, tu, Lietuva, motute, kokia tu žavinga!
Panevėžis rengiasi iškil
merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny
užjūrių
musų
brolių
duosnumo
dėka
šis
di
jonės susitarti su Lietuva
Tave puošia gražus miškai, milžinu kapeliai,
mingai švęsti.
džiulis Vytauto Didžiojo garbei prieš kele ga didelė, 298 pusi. Kaina ......................... $1.00
Bakūžėlės samanotos, miestai ir miesteliai.
ii'
išrišti
Vilniaus
klausimą.
Šiuo laiku minėta pirmi Tavo pievos, žalios lankos gėlumynais puošia,
Tas reikš nuolaidų abiejose tą metų pradėtas statyti paminklas šymet
Reikalaukit “Dirvoje”
mūšiai prie Alytaus, kurie Ii' sidabro veido upės lyg vainikais juosia.
pagaliau bus baigtas.—Tsb.
'. rj
pusėse.
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
įvyko 15 metų atgal.
Štai platusis Nemunėlis šypsos lyg senelis,
(Nuo “Dirvos” Redakcijos: "Dirva”
1919 metais įvyko mušiu
Kaip jo '-ražų, skaistų veidą buziuoja vėjelis.
Nuo Redakcijos: Kad Lie
Vis vienodai ir galingai kilnoja krutinę
priima
aukas Vytauto Didžiojo Muzejui.
su bolševikais ir Bermonti-,
tuviai nesusiklaidintų šia
Tyliai nešdams vandenėli j juros mėlynę.
įlinkais prie daugelio Lietu-,
Tam
tikslui
yra išleista puikus dideli Vy
pastaba ir Latvių laikraščio
Ar štai gražusis Nevėžis, lyg jaunas bernelis
vos miestelių.
tauto
Didžiojo
paveikslai, kurie duodami
korespondento
privedžiojiNesišiaušia ir nepyksta kaip plaukia laivelis.
tiems
kurie
aukos
vieną dolarj arba dau
mais,
turime
atkreipti
skai

Nekilnoja jis krutinės, laivelio nemėto,
Nebaugina mylimosios nei jos numylėto.
tytojų atidą į pereitame nu giau. Norėdami paaukoti Vytauto Didžio
1,000 Skaityklų
Nors irklais jam veidą raižo, jis ramiai sau teka
meryje tilpusį atsišaukimą jo Muzejui siųskit savo auką aiškiai pri
Ir tik klausos kaip porelė apie meilę šneka;
VVŠC Moterų Sekcijos iš dėdami savo antrašą ir kam pinigus siun
Sausio 1 d. suvestais da
Nes ir jam Į glėbį puola Abelė sraunioji,
Kauno,
kur rašoma kad ži čiat, taipgi pridėkit 10c pašto ženklelių pa Lengvas Budas Išmokti Angliškai
viniais, Lietuvoje yra apie
Taip pat kužda apie meilę lygiai mylimoji.
nias apie badą Vilniaus kra veikslo persiuntimui ir jūsų aukos nusiun Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
4,000 skaityklų ir knygyne- j Ei, tu Lietuva, motute, kas gi tau prilygtų,
šte “praneša laikraščiai ir timui.)
lių iš kurių norintieji gali Kas gražumu lenktyniuoti su tavim sutiktų?
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam
asmenys atvykę iš Vilniaus
Nes pralenki savo grožiu ir saulės skaistumą,
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas
gauti knygų paskaityti.
krašto.... Lietuvių mokyk
Ir žvaigždelių sidabrinių mirgantį gražumą.
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
Kas man auksas, kas man perlai be tavęs, tėvyne,
los uždaromos, Lietuvių kai-,
Kas sman auksas, kas man perlai be tavęs, tėvyne?
DARBININKŲ VARGAI PER AMŽIUS pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
ba persekiojama”.
Išleista 891 Knyga
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo j ieškant,
Aš Lietuvis tavo sūnūs myliu gimtą šalį.
Tas atsišaukimas paleista1
Žmonijos istorija yra liūdna pasaka važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
Nes ji viena v.an suteikti tikrą laime gali.
1933 metais Lietuvoje iš
po Prof. Biržiškos sugryži- apie išnaudotojus ir išnaudojamus. Vieni tarą, pas barzdaskutį, ir tt. JViskas sykiu
suprast tiktai negali mano šios daineilės
spausdinta įvairiais vardais Tas
mo
iš Vilniaus.
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.
Kas nematė, nepažino Lietuvos šalelės.
891 knyga. Visas tas kny Neatjaus jos gyvo grožio, gamtos vaizdingumo,
Iš to aišku ką Prof. Bir-į buvo prispausti ii' turėjo sunkiai dirbti, ki
REIKALAUKIT “DIRVOJE”
gas sudėjus į vieną išeina Nesupras poeto žodžiuos Lietuvos gražumo!
žiška ten patyrė ir ką iš ti iš jų darbo prakaito naudojosi.
Cleveland, 0.
Bet per visus tuos laikus eina ir link- 6820 Superior avė.
Jonas Morkūnas,
2,372,147 egzemplioriai.
Lenkų pelnė.
>
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Rašo K. S. Karpius

TVORĄ

PASIDAIRIUS

sulą, kurs tiki kad Grigaitis va
ro patriotišką darbą.
Grigaitis nublofavo SLA. po
nelius, kurie dabar jau pasiju
to įkišę uodegas (atsiprašau,
nosis), bet pervėlai ištraukti.
Gerb. Tysliava, besilaižyda
mas Grigaičiui, papildė dar vie
ną šiauėišką darbą: Jis pasiun
tė “Jaunienoms“ “bilijušavą”
pasveikinimą tokį:
“Priimkite ir mano sveikini
mus. Be ‘Naujienų’ Amerikos
lietuviai butų kaip be rankų.”
Tą papildo L. Pruseika sa
vo “Gadynėj”:
“Gerai pasakyta. Rankos yra,
o smegenų nereikia”.
Savo didelėm “rankom” Gri
gaitis per 20 metų viską Lietu
viško tik griovė, nieko nepa
statė (statymui reikia smege
nų) :

SENI AMERIKOS LIETUVIAI
Štai jau atsirada po 80 ir daugiau metų amžiaus ir po 50
ir suvirs metų Amerikoje gyvenančių. Kurie esat
už juos senesni — atsiliepkit tnojau! — Taipgi
atsiliepkit tie kurie esat 70 ar daugiau metų amž. '
TADAS DIGAITIS

APYSAKA EINA SMARKIAI PRIE PABAIGOS!

BRUNAS
KNYGA BUS ’500 PUSL. DIDUMO ,

Kaina tik $1.50
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JONAS JARINKEVIČIUS

daryti?....
** i J ® W W
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn, N. Y.
Balsys, per krivę išsiprašęs Viekšnio
72 m. amžiaus, gimęs Sausio j 73 metų amžiaus, gimęs Sp.
15 d., 1862 m., sūnūs Jono, iš 9 d., 1861 m., sūnūs Adomo, iš
pavelijimo jo girioje sumedžioti briedį, ge
Meruno Pribuvimas
Aleksandrų kaimo, Raseinių a., j Navaradų k., Naujamiesčio p.,
rai apsiginklavęs, išėjo į girią jieškoti dieKauno gub.
Kauno gub.
. vams aukos. Slampinėdamas girioje, maViekšniuose tą rytą jau išanksto apsi ; te vieną, antrą ir trečią briedį, bet visi jie GERB. TYSLIAVA turi du
39 metai Amerikoje, atvažia
38 metai Amerikoje, gyvena
Brooklyne, N. Y. Važiavo pas vo 1895 m., pas švogerį Į Pittsreiškė gyvumas: pradėjo pribūti ta milži buvo tokie menki kad nenorėjo pažeminti piktumu prieš “Dirvą”: vienas,
Petrą Žičkų į New Yorką, 1896 burgh, Pa., ir visą laiką ten
niška kariumenė, kurią čia vedė Daugupių j save tokį prastą gyvūną nukovęs. Pava kam primena kad jis paeina iš
metais.
Visą laiką Brooklyne' gyvena.
Vilkaviškio.
Tą
jisai
laiko
sau
narsuolis Meninas. Kunigas Viekšnys tik kare užėjo ant dielio gyvulio, bet prie jo
Amerikon važiavo per Ham
ir
gyvena.
įžeidimu
(gal
nori
būti
vadina

rai butų išsigandęs to debesio žmonių už- pamatė ir jauną, — tai buvo motina su vai
burgą, plaukė 13 dienų, išlipo
Lai
van
sėdo
Hamburge,
plau

mas
Paryžiaus
Ponaičiu
....).
ėjimu jeigu nebūtų anksčiau pribuvusių ku. Kas daryti: ar tiks dievams tokia au
kė 18 dienų, išliko New Yorke. New Yorke, x
Vilkaviškis mano atmintyje yra
gandanešių apie tai persergėtas.
ka, jeigu nužudys motiną ir paliks kūdikį slaunas miestas: ten kitados
Vedęs Lietuvoje 1889 metais,
Dešiniu Ventos krantu suėjo ton sri- vieną? Sekė juos negalėdamas priversti mano brolis šiaučystės mokino
FELIKSAS SAMOLIS
žmonos vardas Domicėlė. Vai
tin suėjo raitų ir pėkščių Lietuvių nuo to save užpulti ir nužudyti motiną. Motina si, o Į Ameriką atvažiavęs ga
Pittsburgh, Pa.
kų turi tris sunūs ir 4 dukte
limo Nemuno krašto: nuo Vilijos, nuo Ne ir vaikas nuėjo link upės gerti. Dasipro- vo kukoriaut. ...
71 metų amžiaus, gimęs Gr. ris.
Katalikai Amerikoje dirbo,
vėžio, nuo Dubysos. Visas miškas upės tėjo jis kad čia rasis ir daugiau briedžių, Gal ir gerb. Tysliava ten to organizavo parapijas, draugi mėn. 1863 m., sūnūs Jono, Ro Atvykęs Amerikon dirbo po
krante nugulė žmonėmis: daugiau ten bu ir slapstydamasis už krūmų laukė kada paties amato išmokęs Ameri jas, sudėjo desėtkus tūkstan kiškių, Troškūnų par., Kauno 12 valandų į dieną, už $1.
vo kariauninkų negu miške medžių, gar ateis į paupį toks kokio jam reikėjo.
kon atvykęs gavo redaktoriaut. čių į Tautos fondą Lietuvai iš gub.
Amerikoje 41 metai, atvažia
numirusių keltis. Cicilikai ir
sesnis buvo jų užėsis negu ošimas miško.
KAZYS ŽOLINAS
Neužilgo atėjo senas, didelis briedis ir Antras piktumas: kam pri Grigaitis
vo
1893 m., pas draugą į Chicatą
griovė.
Žvėrys ir paukščiai išsislapstė, prasišalino dairydamasis ar nėra pavojų, ėjo į upę meta jam nepažinimą Ameri
Baltimore, Md.
Tautininkai tvėrė organiza gą.
iš tos srities.
gerti. Nudžiugo vaikinas savo laimikiu, kos Lietuviu gyvenimo. Jis sa cijas, augino Susisvienijimą, Pittsburghe gyvena 39 me 81 metų amžiaus, gimęs Gr.
Meninas, Ardys, Gaižys, Brutenis, Vy nors dar briedis buvo gyvas ir galėjo iš ko, “Lyg rodos tas Amerikos surinko desėtkus tūkstančių flo- tai.
8 d., 1853 m., sūnus Motiejaus,
dūnas ir keli kiti kunigai, su savo palydo trukti. Jeigu ištruks, negreit kitą užeis, Lietuviu gyvenimas butų ko larių Lietuvos gelbėjimui pri Amerikon išplaukė iš Breme iš Bladiškių k., Šunskų parap.,
kia nors terra incognita....”
vais, persikėlė j kitą Ventos pusę ir vyko Į nes jie visi pasišalins.
sikelti. Grigutis su savo cicili- no, keliavo 18 dienų, išlipo New Suvalkijos.
(Matykit, jis tame numeryje kais tą griovė.
57 metai Amerikoje; atvažia
Viekšnio pili. Viekšnys, kuris svečių jau
Yorke.
Labiau drebėdamas negu kada ėjo į
laukė, pasitiko juos paupyje, ir su ašaro sesers kamarą, dabar vyras taikėsi prie rašo ir Prancūziškai ir Lotyniš “Lietuvai nei cento!” rėkė jis Tada dar Chicago j nebuvo vo Lapkričio 5 d. 1877 m., pas
taip daug Lietuvių, pirmutine broli Motiejų, j New Yorką.
mis maišydamas džiaugsmą, priėmė toli briedžio: drebėjo ne iš baimės, bet kad pa kai, kur norės prisipažinti kad savo laikraštyje.
iš Vilkaviškio....)
Baltimorėje gyvena jau 50
mus savo talkininkus-gelbėtojus. Pavaiši vyktų gyvulį numušti kaip jam reikia. Ka
Pagaliau ir jis pats sugriu Lietuvių bažnyčia buvo medinė,
metų.
važiavo per
nęs, pradėjo kalbą apie Apuolės nelaimę da briedis ėjo j krantą ir aukščiau stovėda Štai del ko gerb. Tysliava ne vo: socialistų sąjunga išnyko. šv. Jurgio vardu, kunigavo joje Eitkūnus,Amerikon
į
laivą
sėdo
Hambur
ir kas laukia viso krašto jeigu vikingai te mas dar kartą apsidairė pirm nusileidimo pažysta Amerikos Lietuvių gy Atsiradus tokiam Vilkaviškio Krauči imas.
ge,
plaukė
12
dienų,
išlipo
New
(praeities, istorijos) :
(pardon, Paryžiaus) ponaičiui,
nai Įsigalės.
į paupį, Balsys paleido jam iš apačios vi venimo
Yorke.
KAZYS
JAUGBALIS
Netrukus pribuvo į žinyčią pas krivę lyčių į krutinę, ir tuoj paleido antrą, ir Jis kiek pirmiau parašė kad ir apsilankius pas Grigaitį, jis
Oglesby, Ill.
didžiausi Grigučio priešai “sužavėjo” Tysliavą savo kal
Mauragį Balsys su savo seseria. Krivė, gyvulis, persisukęs, dar kiek bėgęs, persi “net
81
metų
amžiaus, dabar gy
slaptai pripažysta didelius nuo bomis apie savo “darbus” Lie
NEUŽSILEISKIT!
rengdamasis prie iškilmių priimti dievams vertęs sugriuvo. Baugus, kraują šaldantis pelnus
vena
Oglesby,
Ill., gimęs Vasa
” kaipo laikraštininko, tik tuvių tautai, ir tas ponaitis,
aukas nuo pribuvusių kariauninkų, bandė buvo jo riaumojimas ir stenėjimas. Balsys to viešai nepasako. O Tysliava prisiplakęs prie laikraščio, pa rio mėn. 1853 metais, sūnus Jo štai šiame numeryje jau pa
Balsio atsikratyti ir nenorėjo su juo kal prišokęs prie jo pribaigė, ir milžinas brie pokšt ir pasakė viešai ir atvi siėmė sau už pareigą tą Lietu no, iš Pažeriu, Garlevos parapi sirodo senukų po 80 metų am
žiaus ir po virš 50 metų Ameri
bėti. Bet vaikinas, žinodamas kokioje pa dis gulėjo negyvas.
rai, Grigutj tik vieną kartą te vių gyvenimo demoralizatorių jos, Suvalkijos.
koje. Bet neužsileiskit kiti,
51 metai Amerikoje; atva
dėtyje randasi jo sesuo, griežtai reikalavo
1 .
Parsiskubino į šventinyčią, gavo pa matęs.
apvainikuoti tautos didvyriu, o
nes gerai žinom kad yra dau
kad krivė atliktų savo pareigą link jų ir galbą, ir neužilgo jau briedis buvo atneštas O buvo štai kaip:
kompozitoriui Vanagaičiui dre žiavo 1883 metais, į St. Louis, giau ir senesnių už juos arba
Mo. Oglesby mieste gyvena 42
atliuosuotų nuo dievų bausmės.
dievams auka.
Grigaitis
kaipo socialistas bia tokius įžeidimus kokius Tysanksčiau į Ameriką atvažiavu
— O kur tavo briedis, ar atnešei? —
Kriviai Viekšnių pilyje ir aplinkui pa nieko nesubudavojo, net jo di-j liavai tiktų drėbčioti sau ly metus.
sių.
Važiavo iš Lietuvos per Ky
užklausė krivė, norėdamas jo atsikratyti. skelbė kad sekančią dieną bus aukavimas delis griovimas (“Lietuvai nei! giems jeigu kiaules ganytų!
Prie to, bus . priimama apra
laivan sėdo Hamburge,
— Paimk į savo globą mano seserį, aš i ir atliuosavimas nuo dievų bausmės nelai cento!” kada jai reikėjo pagal Štai kur gerb. Tysliava apsi bartus,
šymai
visų kurie tik yra 40 ar
rinka girdamasis “pažinimu” plaukė 14 dienų, išlipo New daugiau metų Amerikoje arba
bos) jam pasekmių nedavė.
briedį tuoj parnešiu! —'prabilo Balsys. — mingų jaunuolių, brolio ir sesers.
Lietuvių gyvenimo. Yorke.
Ji pamišus iš meilės, ir nori nusižudyti jei
Apeigų pažiūrėti suėjo daugybė. Da Grigaitis kaipo redaktorius Amerikos
Visą laiką išbuvo nevedęs. 70 ar daugiau metų amžiaus.
Gerb.
Tysliava
visai
nepažy

Atsišaukit visi, kad ir nesat
gu aš jos nemylėsiu. Turi gelbėt, tėve, nes lyvavo ir Daugupėnai svečiai. Visi tik kal su savo laikraščiu nieko neuž-!
Jo atvažiavimo laikais darbi
sta
praeities
darbų
to
spirgu

“
Dirvos
” skaitytojai.
mes negalim mirti neatsilyginę dievams už bėjo apie Balsį, kurs vienas savo rankom gyveno, bet nusmuko.
čio, kuris per apie 20 metų čia ninkai dirbo už 25c į dieną.
Korespondentų
ir skaitytojų
musų bočių nuodėmę.
briedį pamuše ir atgabeno dievams auką. Grigaitis kaipo vadovas liko daug demoralizacijos pridarė.
prašome
nepatingėti
išpildyti
Krivė pagaliau sutiko paimti Astutę, Visų akyse jis buvo galingas ir garbingas. Pruseikos ir Bimbos sumintas Jis peržalias žinoti Lietuvių
STASYS BLAŽEVIČIUS
blankų
apie
savo
pažystamus
Chicago, Ill.
ir uždarė saugioje kamaroje šventinyčioje. , Juomi labai žingeidavosi ir Daugupių į dulkes.
gyveninio praeitį ir perjaunas
senus gyventojus savo koloni
Mauragio padėjėjai ėmė prirengdinėti narsuoliai, kurie pasinaudojo proga apei Grigaitis kaipo rašytojas — atsilaikyti prieš žilo-seno gud 72 metų amžiaus, gimęs 1862 joje.
zero.
ją prie apsivalymo nuodėmės.
raus vilko “čiulbėjimus” apie m.. Balandžio mėn., sūnūs Ka
gose dalyvauti ir tą narsuolį patėmyti.
Visi noriai skaito apie juos,
Grigaitis kaipo kalbėtojas
iš Seirijų miestelio, Su
— Ką turi brangiausio, ką labiausia
Kartu su kalbomis apie Balsį, plito kal nebūtų kas matyt jeigu ne jo savo “nuopelnus” musų tautai. rolio,
lai
jų draugai kitose kolonijo
įvertini, paaukayimui dievams nuodėmės bos ir apie jo seserį ir kad ji aukaus die barzdelė.
Užtai geriau butų kad apie tai valkijos.
se
sužino
kad jie dar gyvi! Di
Amerikon atvažiavo 1890 m.,
atsišalinimui? — klausė vienas.
vams savo puikius plaukus. Savi aplinki Ale štai va kur to “Jaunie- nekalbėtų, o daugiau rašytų 44 metai Amerikoje. Dabar delį smagumą suteiksit jų drau
apie tai ką žino: apie savo gy
— Nieko, aš nieko neturiu; deginkit niai žmonės Astutę gerai pažinojo, bet sve nų” spirgučio nuopelnai:
gyvena Chicagoje jau 22 me gams.
mane jeigu norit, — verkdama kalbėjo čiams labai parupo pamatyti kas ta per Jis yra gabus “kerėtojas”: venimą Vilkaviškyje ir Pary tai.
KITAME NUMERYJE BUS
žiuje.
Supa Garba.
mergaitė.
DAUGIAU.
mergaitė ir kodėl jai reikia savo plaukus paėmė ir užkerėjo Tysliavą, ku
Važiavo į Ameriką per Ham
Šventinyčios tarnai ramino ją ir ragi dievams aukauti.
ris tik vieną kartą jį matęs
Adresuokit:
burgą,
plaukė 14 dienų, išlipo
J. A. URBONAS
no prisiminsi ką ji turi vertinamiausio, ką
apšaukė jį strošnu “patriotu”.
New Yorke ir keliavo į Phila
“DIRVA”
“
Dirvos
”
Agentas
Daytone
(Bus daugiau)
Jis nublofavo Čikagos kon 534 Michigan Ave. Dayton, O. delphia, pas Jokūbą Cegelį.
galėtų dievams skirti. Mergaitė gi plėšė
6820 Superior Av. Cleveland, O.
savo rubus, blaškęsis, rankas laužė, nieko ©©©©©©©©©©©©@©©©©@©©@(§)©(@)@)(§)(§)(§)(§)(§)(@)(©)(@)(§)@©@©(@)(@)(§)@(§)(§)(§)(§)@@@(§)(©)(@)(§)(@)@@@@(§)(§)(§)(§)@(§)(§)(gį(g)(gl@(g)(g)(g)(g)^)
negalėjo rasti ką ji labiausia vertintų. Pas
kiau suleido savo nagus sau i plaukus —
Plaukai! Taip, jos plaukai buvo jos bran©
ginamiausias turtas: ji turėjo nepaprastai
Štai jau paskutinės dienos ir paskutinė proga pastoti MERUNO prenumeratoriais ir gauti tą didelę knygą už taip mažą
dideles kasas, geltonus, gražius plaukus,
kurių jai pavydėdavo visos mergos kurios
kainą. Siųskit savo $1.50 dabar kad galėtume Įtalpinti jūsų vardą Į knygą kaipo leidėjo.
Jums bus didelė atmintis.
tik ją pažino, ir kuriais gėrėdavosi visi vy
©
rai kurie tik ją pastebėdavo. Retai, retai
kur kuri merga turi tokius plaukus kaip
©
turėjo Astutė.
— Imkit mano plaukus! Viskas ką aš
©
turiu, viskas ką aš branginu ir kuo didžiavausi iki šiolei! Imkit juos jeigu tik galit
man koki palengvinimą suteikti!
— Taip, tavo plaukai bus geriausia die
©
vams auka nuo tavęs! Laiminga esi mer
ISTORIŠKA APYSAKA IŠ APUOLĖS IŠGRIOVIMO LAIKU — ŽUVĖDU KARALIUI OLAVUI VADOVAUJANT
gaitė, dėkok dievams už suteikimą tau to
kių plaukų! — kalbėjo tarnas, kurs irgi
©
prisiminė kaip visi apie jos plaukų puiku
mą kalbėdavo.
Astutė pradėjo aprimti, mintys darėsi
©
Išrašyki! MERUNĄ savo giminėms,
lengvesnės, galva prablaivėjo, širdis ap
ypač mokslus einančiam jaunimui,
stojo smarkiai plakus, visas jos stovis lyg
©
prašvito ir ji pajuto naują gyvenimą. Jos
Lietuvoje. Už šią didelę, puikią kny
plaukai atvaduos jai žmonėse lygybę, bro
gą jie bus jums dėkingi. K. S. KarKurie išsirašys knygą dabar ir prisius $1.50, tų vardai bus įtalpinti knygoje ir
lis savo rankom nužudęs atneš dievams
jie gaus knygą pigesne kaina negu reikės mokėti vėliau, nes MERUNAS paskiau
briedį, ir abu jiedu bus visiems lygus. Ja
parsiduos po $2.00. (Pinigus galit siųsti $1 popierinį ir 50c pašto ženkleliais po 2c.)
o ši knyga, apie vieną iš įdomiausių
gėrėsis vyrai, ji ras sau ką mylėti....
Apysaka eina smarkiai prie galo ir netrukus bus pervėlu įtalpinti jūsų vardas
Bet vėl jos akys kaktoje iššoko ir gal
knygoje
ir gauti knygą už papigintą kainą.
judinimas
jaunimo
dvasios
pažinti
sa

voje kilo audra pamanius kaip ji išrodys be
vo tautos senovę, jos garbingumą ir
©
plaukų! Kas tada norės jos?!
©
— Ne! ne! neduosiu plaukų, tada iš
Adresuokit sekančiai, ir laiške ir ant voko parašykit pilną savo antrašą. v
musų bočių didžius žygius. MERU
©
manęs visi juoksis, ir aš dar daugiau ken
NO kaina į Lietuvą irgi ta pati—1.50.
©
tėsiu! — šaukė Astutė, naujo rūpesčio ap
Pasiskubinkite išrašyti dabar!
siaubta.
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Tiesiog vienas blogas gulė paskui kitą
ant tos nelaimingos mergaitės. Kas jai @ ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.©©©.©.©„©©©^©©^©©M©:©©
(Tęsinys iš pereito num.)
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SKIRSNIS XI
sistatydinau ir pasitraukiau nuo šv. Jurgio drPer Kun. Sutkaičio patarimus, kuriam Vys jos sekretoriaus pareigų. Kada neleido į salę į “THE ROMANCE
WEAKENED BY WEEK-ENDS
kupas Hortsman pasitikėjo, žemės sklypas, kur susirinkimus, savo mokestis į tas draugijas per
OF A PEOPLE”
at a time. This is justifiable, for
By PETER SKUKAS
buvo iš'budavota pirmutinė Lietuvių bažnyčia, daviau per kitus, bet ir tuos grąžino sakydami:
those who believe in the saying,
By DR. A. J. KAZLAUCKAS
The fabric of “The Romance of a
buvo nupirkti. Na ir per jo pastangas gavom an Kad pats negali pribūti tai nei nariu negali būti!
“laugh and world laughs with you”,
Personality
vs
Emotions
COLDS AND THEIR PREVENTION
People” is woven of drama, orare not only thinking of themselves
trą kunigą.
Tai pasisekė mane įvelti! Nuėjau pas vys atoria and' spectacle, blended in
Many
people,
especially
those
whose
but
mainly
to
make
mirth
to
extol
(Continued)
Sausio 7 d;, 1907 m., pribuvo Kun. Juozas kupą pasitarti ką daryti: ar jis apsiims patai ideal proportions. The treasure house
personalities are more or less frigid, laugh of others.
Relief
for
aches and pains about
Halaburda. Julius Vitkauskas jį pažino iš Pitts- syti dalykus ar reiks į teismą eiti.
of Israel’s rich ethical and cultural disdain seeing others express pro
The most interesting person is the body is afforded by some seda
inheritance
has
been
drawn
upon
burgho ir tvirtino: jeigu tas nebus geras tai
found emotion whether it be a mat one who is concerned somewhat over tives. Measures to promote sweat
Vyskupas nuo teismo draudė, sako: Aš esu
freely in fashioning the pageant.
daugiau Į jokią bažnyčią neisiąs.
sumaišytas tame: turiu tavo laišką, tu pats at The race’s inborn gift for vivid and ter of laughter or a matter of death. your own problems. The merry ing should be made hot foot baths,
We here refer to those individuals maker, consciously or unconsciously, warm drinks and some whiskey. Re
Naujas klebonas užsakė kitą sekmadienį pa stojai nuo parapijos ir komiteto. Toliau nesu
dramatic expression is given fullest who lack, or more suppress natural realizes that they dwell to much on
lief is acquired through inhalations
rapijos mitingą ir rinkimą komiteto, kad visi prantu keno tiesa, nes tavo brolis asmeniškai play.
desires or emotions to a laugh pro their particular idiopncrasies so he and diminishes the feeling of stuf
pribūtų. Na ir suėjo pilna salė stačių vyrų.
liudija prieš tave (?!) Bet vyskupas apsiėmė Twenty-five hundred actors, singers voking tale. Why is it that with a prescribes laughter, free emotion— finess in the nostrils.
Kun. Halaburda sėdo prie stalo su senuo daryti kuogeriausia, ištyrinėti dalyką, kad ne and ballet dancers will participate in couple of “straights” people will rise to ease and cleanse the mind of the
When the larynx or voice box and
the presentation of “The Romance to their feet and go through most burdensome trivials.
ju parapijos komitetu. Kunigas pareiškė susi būtų skriaudos nei vienam.
windpipe is involved, rest of the
of a People”, which thrilled 200,000 difficult dance routines or sing to
Some erudite people, moreover col
rinkimo tikslą ir prašė išrinkti į parapiją teisin
Kun. Halaburda su savo šalininkais, maty spectators when it was presented at such an extent that it does them no lege people, where there are a few voice is necessary and irritating
coughts suppressed with drugs. For
gus ir tinkamus vyrus, nes jam visi nepažysta dami kad su manim taip lengvai apsidirbo, pra the Chicago World's Fair and 400little honor, and yet, when the same in a large group feel unfoundedly tender glands in the neck, ice bag
mi, todėl pats negali jokio perstatyk
000 in New York .
person is sober he is as unmovable and artificially superior to his less applications are the best. After a
dėjo kibti prie kito — L. P. Baltrukonio.
Proceeds from the performance of as the rock of Gibralter? What is fortunate brethern. He spells sup
Susirinkusieji ėmė perstatinėti. Perstatė
severe cold an individual should rest
the moving biblical drama will go to generally termed as an “eye-opener eriority by his actions.
BYLA SU BALTRUKONIU
N. F. Martišauską, bet tas atsisako jog nenori
These do up, build up his body and resistance
the fund for the settlement of Ger- or an appetizer” is really a drug not make pleasing companions be
by nourishing food, get some sun
daugiau, tegul kiti pasidarbuoja nors po biskį,
L. P. Baltrukonis, taipgi teisybę mylintis, man-Jewish refugees in Palestine
to lull the sense of responsibility—
ne vis tie patys. Vyrai pagriebę Martišauską stropus darbuotojas organizacijų, geras Lietu and for local charitable purposes. or unnaturally suppressed desires cause of the artificial barrier of a light and avoid overwork.
complex which they have erected
viduryje salės kelia aukštyn, šaukdami: Turi bū vis, taipgi buvęs parapijos kasierium, vyskupui The march of Israel down forty —thereby enabling the person to about themselves. They sometimes The most frequent complications
are, acute sinus disease, middle ear
ti komitete, visi tavęs nori! Na, jeigu reikalau gerai žinomas. Jis turėjo karčiamą arti bažny centuries of sorrow, struggle and freely use his faculties for amuse put inflated values upon themselves infection with further involvement
triumph
furnishes
the
dramatic
raw
ments without that restraint which such as a price tag on a shirt or such of the mastoid region, acute bron
ja tai dar kartą pristosiu, bet jeigu nors vienas čios. Jis irgi pasidarė Kun. Halaburdai negeisti
material for this spectacle to be pro
priešingas tai ne!
nas. šiaip taip prie jo prisikabino, apšaukė vi duced at the Public Hall beginning curbs emotional expressions en nat values as the stocks and bond ac chitis, pneumonia, acute tonsillitis.
ūralia. All the beer gardens would quired before the crash. But when
Vienas senojo komiteto narių, Jonas Juk sokiais vardais ir Lietuvių tautos žemintoju. Už March 12th, under the sponsorship of go into wholesale bankruptcy if their the real acid test of stability comes The various infectuous diseases first
start out as a cold and then change
nevičius, pakėlė ranką priešingai. Tas neapsi draudė į jo karčiamą eiti ne tik parapijonams bet leading Jews and Christians of this products would not bring about this they crumble like dried mud.
into its specific manifestation. They
imu. Publika dar labiau kelia Martišauską į vir ir katalikiškų draugijų nariams. Gindamas savo city.
freedom of expression of the mind.
Nothing is ignoble or unnatural are: measles, influenza, infantile pa
For information and tickets see Consequently, it is an unnatural which passes as the honest emotional
šų ir šaukia: Ką vienas prieš visus reiškia!
vardą ir savo biznį, Baltrukonis iškėlė bylą prieš either headquarters at 511 Terminal
ralysis, scarlet fever, pleurisy, whoop
Tada Kun. Halaburda atsistoja ir sako: Aš kleboną apskrities teisme. Kun. Paukštis taip Tower building or Mr. Karpius or method to bring out natural emotion expressions of a person for it is a ing cough and many other infec
al desires for laughter and gaiety. quality that is priceless as friend tions. To prevent these complications
paliepiau vienam juokais pasipriešint. Tą patį pat apskundė kleboną vyskupui už skandalus. Peter Skukas, at the DIRVA, 6820
Similarily, persons who get a ship and as far reaching toward is to first attend to the cold. Many
sakė ir Juknevičius, kad tik juokavo. Martišau Halaburda vikriai kovoja prieš visus ir vis atsi Superior Ave.
“kick” out of life, those who ex keeping friendship as is the im are neglected thinking that it will
skas sutiko būti komitete, ir toliau ėjo viso ko kerta. Už tai gavo vardą “trijų pėdų milžinas”,
press their emotions most freely are mortal sun.
take care of itself but probably
usually the same person who ordin
miteto rinkimas. Susirinkimas užsibaigė tvar nes visai žemo sudėjimo vyras. Sakoma kad jis
something more startling happens a
PETE
’
S
BARNYARD
PHILOSOPHY
arily have pleasing personalities, not
LET IT PASS!
complication sets in and if it is neg
koje, iš ko visi džiaugėmės.
tada be revolverio kišeniuje niekur neidavo.
only for short durations of time
Where there’s a wife there’s lected a serious outcome may result
Zakristijonas buvo Jurgis Cegliauskas. Ne
Mudu su Baltrukoniu šalininkais turim ku
but for extended period lasting years “nope”.
Be not swift to take offense;
žinia keno kaltė buvo kad bažnyčios durų nebu- nigo brolius, o mano brolis ir buvę draugai eina
Let it pass.
BACHELOR RAPS
po galima užrakinti, tik iš vidaus kaip ten už- už kunigą. Tiesiog keista kova. Kunigas pasi Anger is a foe to sense;
A GREAT EEVENING OF SPORT
spręsdavo; zakristijos durys taip pat buvo su darė tų bylų laike labai užsispyręs. Per pamok
Let it pass.
All women are little girls at heart.
IN CHICAGO MARCH 24
klerę. Naujas komitetas nutarė kuoveikiausia slus ėmė kritikuot vyrų ir moterų aprėdalus. Brood not darkly o’er a wrong
Which will disappear e’er long;
A woman should marry when she
duris sutaisyti.
ė Atsirado ir daugiau kunigo priešų. Matyda
By A. STELMOK
versity men.
The clash between is about thirty years old. By that
Rather sing this cheery song;
N. F. Martišauskas ir Juozas šalčius ėmėsi mi jog pas vyskupą negalima rasti užtarimo, o
One of the most stellar congre the two teams will by no means be time she has seen enough of life and
Let it pass; let it pass!
tuoj darbo, vakarais sutaisyti duris. Darbą bai civiliniai teismai ilgai traukiasi ir ten pinigų rei
gations of amateur basketball players a one-sided affair. Most of the mem needs a home.
will be witnessed at the 132nd In bers of the Lituancia team have,
giant, Kun. Halaburda užtėmi j o pas Martišaus kia, parapijom} dalis susitarė patys padaryt tei Strife corrodes the purest mind;
Women are naturally more mo
fantry Regiment Armory, at 2653 played together before and will not
Let
it
pass.
ką mažą kugutį, sako: Duok jį man, labai pa smą: kovot su kunigu, neleist jį į bažnyčią, o
W. Madison St. on Saturday, March be lacking of neat combinations which nogamous than men.
As the unregarded wind,
rankus gaspadinei prie namų, ir tt. Martišaus bažnyčioje plėšyt jo bažnytinius rubus. Taip
24th, when the Darius-Girenas Mem should cause the Fast Freighters
Let it pass.
... .too angry to cry,—a dangerous
kas tą kugutį klebonui ir padovanojo. Jo kote ir buvo daroma ir kilo bažnyčioje ir prie bažny Any vulgar souls that live
orial Fund Committee presents the plenty of trouble.
state in a woman.
buvo įrėžta raidė M. Ta raidė laikui bėgant pa čios muštynės. Kunigas pašaukė policiją (tas
Besides the major game on the
May condemn without reprieve; major part of it varied program in
Women enjoy an immunity, ex
the form of a game between the program, arrangements are being
atsitiko 1918 m. pradžioje). Policija pribuvus, ‘Tis the noble who forgive.
darė labai daug nesmagumų.
Lituanicas and the Lifschultz Fast made to present a game between two tending from murders to memoirs.
Let it pass; let it pass.
Martišauskas tapo parapijos sekretorium. ėmė areštavo tokius kuriuos tik kunigas ir jo
Freights.
girl teams. This in itself should be
Nenorėdamas toliau naudoti tas pačias knygas, draugai nurodė, ir paėmė daug nekaltų ir nuve Echo not an angry word;
A good woman is not always a
The Lituanica unit will consist of a unique feature. A military band
good wife.
kadangi jos buvo didžiausioj betvarkėj, pradėjo žė į policijos stotį.
Lithuanian-American
backsteers,
stars
will provide pleasant interludes be
Let it pass.
užsižymėti viską savo knygutėje iki ateis į tvar
Kun. Halaburda laimėjo bylą prieš Kun. Think how often you have erred in their various universities and other fore games and between halves.
The woman who tolerates a mar
basketball circles. Phil Krause, reg
At the present time this article ried man’s affections, and often to
Let it pass.
ką, bet tvarkos padaryti nenusisekė.
Paukštį, jų byla buvo prie vyskupo. Halaburda
Tą metą Vasario 17 ir 24 d. (sekmadieniai) pasakė jog dvasiškame teisme civiliniai liudinin Since our joys must pass away.... ular of the De Paul University bas is intended as an announcement be win him, causes the breaking up of
Like the dewdrops on the spray, ketball team and football captain cause the program Committee has
kolektų bažnyčioje per nesutikimą skaičiaus ne- kai negali maišytis. Vyskupas mus kelis civi Wherefore should our sorrows stay? for 1934; Pete Barskis, the De Paul not completed its whole set of plans his family, she should be imprison
ed.
V. J. B.
užsižymėjau savo knygelėje. Kovo 3 dienos ko linius pasiuntė išeiti už durų. Paukštis netekęs
team’s high scorer; and Tony Laurai for the evening.
Let them pass; let them pass.
lektų sumą pristatė man į namus J. šalčius ir liudininkų liko “milžino” nugalėtas. Tas pralo
tis, captain of the same team this
The proceeds of the evening will
season—have already agreed to be go to the Darius-Girenas Memorial
Kun. Halaburda, o su jais atėjo ir J. Patamsa. šęs bylą susigraužęs pateko į klierikų ligoninę If for good you’ve taken ill,
members of the Lituanica clique. Fund to help erect a fitting memor
Let it pass.
Užsirašius ineigas, paklausiau ir išlaidų. Ku New Yorke ir ten mirė.
Likewise, negotiations are being made ial to the two Lithuanian-American
Oh, be kind and gentle still;
L. P. Baltrukoniui nubodo atidėliojimas by
nigas pasakė jog jis tokių mažniekių užrašų ne
with Notre Dame to obtain per flyers who spanned the Atlantic
Let it pass.
veda, gali iš atminties pasakyti jeigu noriu už los civiliniam teisme veik tris metus, jis prašė Time at last makes all things straight mission for Ed. Krause, brother of Ocean in July last year, but crashed
sirašyti, bet sako, geriau ateik pas mane į kny kad baigtų, kad ir už $1.00 atlyginimo. Teisėjai
Let us not resent but wait... Phil, to play. Ed, captain of the disastrously near Soldin, Germany.
N.D. quintet this season made the Captain Stephen Darius and Lieu
gą sutraukti, nes parapijos knyga turi būti pas taip ir padarė: vietoj reikalautų $10,000 atlygi And our triumph shall be great;
i LIETUVĄ per GREITA
ŠVEDIJĄ
All-American Team of 1933-34.
tenant Stanley Girėnas were both
Let it pass; let it pass.
kunigą, kadangi žmonės ateina į kleboniją užsi nimo Baltrukonis gavo $1.00, bet kartu gavo ir
IiKELIONĖ
New Yorko
Communications are expected from American citizens. They planned to
KLAIPĖDĄ.
mokėti. Na iš to ir išėjo ginčai ir smarkus žo teismo pavelijimą atimti iš kunigo kitokį tur Bid your anger to depart;
other Lithuanian-American stars, reach Kaunas, Lithuania.
Per Cothenburgį
džiai. Martišauskas atsisako nuo sekretoriaus, tą, kaip namų baldus ir tt. jeigu tik jis kokius
some of which are: Benny Budrick,
Let it pass.
Ed. Jessen, Joe Kluchinskas, and John
anie reikalauja padaryti tai raštu. Aš taip pa turi.
Lay these homely words to heart;
Tenzy. These players and others
“Let it pass.”
Martišauskas gana vargo panešė j ieškoda
dariau, parašiau: “Atsisakau iš parapijos ko
AKRON, OHIO
well-known basketeers will be re
Follow
not
the
giddy
throng....
miteto (per įsikarščiavimą padariau klaidą, pa mas kunigų užimti Halaburdos vietą, bet nenusi
Better to be wronged than wrong quested to play. All who are in
The Akron Lithuanian Social Club
dėjau) “nuo parapijos ir komiteto”. Taigi pats sekė. Mirus jo prieteliui vyskupui, kuris žadė Therefore sing the cheery song:
terested should get in touch with were proud to be able to participate
sau ant kaklo kilpą užnėriau. Tuoj kaip matai jo netrukus Halaburdą prašalinti kaip greit gaus
Phil Krause—4614 S. Paulina St., in the ceremonies at the Lithuanian
Let it pass; let it pass!
Yards 1945; or R. A. Vasalle, 134 N. Cultural Gardens of Cleveland on
V. J. B.
kunigas apšaukė bažnyčioje kaip jam tinkama kitą į jo vietą, vyskupo vietininku liko pagelbiLaSalle St., Rm. 1308, RAnd. 0332. Sunday, February, 18.
ir pranešė kad man daugiau nevalia lankytis to nis vyskupas, Kaudelka. Su tuo nors gerai pa
The Lifschultz Fast Freights have
The celebration of the sixtheenth
Painted lips do not change the
je bažnyčioje!
sipažinau kada dar jis buvo klebonu Šv. Mykolo
the reputation of being the best anniversary of Lithuanian Indepen
heart
beneath
them.
Rengia
Nedaug trukus mano ir kunigo draugai pra parapijos, vienok jis man negalėjo pagelbėt, pa
amateur basketball team in Chicago- dence was interrupted long enough
dėjo kalbint susitaikyt. Aš parašiau kunigui lai siuntė pas administratorių (vicar general) Mrg.
There are a few things that never land. They have some of the best to solemnly place a wreath on the Liet. Laiv.. A. Sąj. Amerikoje
Populiariu Garlaiviu
šką prašydamas perskaityt iš sakyklos, ir kada Boff. Tas senelis perdavė prokuratoriui Rev. go out of style, .and a feminine players in the country, many of them monument dedicated to Dr. Basana
woman
is
one
of
them.
former
and
present
well-known
univičius,
emancipator
of
our
beloved
tą darys duoti man žinią kad ir aš pribūčiau iš George Murphy, D.D. Pas jį negavęs rodos, at
DROTTNINGHOLM
Lithuania.
girsti. Klebonas tą padarė, tik laišką skaitė sikreipiau į Arcivyskupą į Cincinnati, O., tas at
Išplaukia iš New Yorko
The wreath, expressing the spirit
taip kaip jam patiko. Na vistiek gerai. Užpra sakė kad dalykas nėra po jo jurisdikdija, patarė
KOVO
(MARCH) 17 d., 1934
and patriotism of the Lithuanian
Ekskursija vadovaus filmininkas
šė ant pietų, bet ten vėl kilo ginčai, bet aš užsi- kreiptis prie Apaštališko Delegato Washingtone.
youth of Akron, was borne to the
p. K. LUKŠYS
leidau ir kitiems pribuvus išėjau.
Ten gi atsakė kad skundas persenas, reikia krei
monument by Miss Eva Kazlowsky
—
Kiti
Išplaukimai —
and Miss Bernice Mazonis of this
Na ir vėl kunigas pradeda lankytis pas. ma ptis į Romą prie šv. Tėvo. Tą padarius, iki šiai
M.
L.
Kungsholm
......... Bal. 4
city.
ne, ne vienas bet drauge su kitu. Pradeda kal dienai laukiu atsakymo.
The exercises, though short and M. L. Gripsholm......... Bal. 21
bėt apie vyskupą, klausia manęs: Tu tankiai
Bet musų “milžiną” jo darbai patys suėdė.
simple, were truly expressive of the M. L. Kungsholm......... Geg. 7
lankaisi pas vyskupą, ar daug mergų užtėmi j ai Vyskupas Farrelly su juo pasitąsę ir pagaliau
great love for our mother country.
tenai? Ar žinai kodėl mergas laiko, o ne vyrus, po didelių muštynių bažnyčioje, jį iš klebono vie
.Mr. Karpius, in his address, com Norintieji kartu keliauti kreipkitės į
plimented the members of the Akron LLASA narį, arba Į bent kurį autonors vyrai geriau patarnauja visame negu mer tos prašalino ir šv. Jurgio parapijos klebonu pa
torizuotą agentą.
Lithuanian Social Club on their re
gos? Toliau vėl klausia kokius geriausius ad skyrė Kun. V. G. Vilkutaitį, kurį aš kitados ma
membrance of this memorable and SWEDISH AMERICAN LINE
vokatus pažysti kaipo politikierius, jis norėtų žą vaikutį nešdamas ant rankų atvežtą iš Lie
happy occasion.
J. T. 181 N. Michigan Ave.
Chicago Ill.
susipažinti, gal kartais butų reikalinga. Aš pa tuvos pranašavau kad butų geras kunigėlis....
jĮjįniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii*'^
sakiau tris kaipo geriausius.
Su tuo baigiu savo istoriją, nes apie jo kle
Toliau kalbantis supratau ko jis jieško ir bonavimą tik iš kitų girdžiu. Gyva, dabartinė
vėl pradėjom rokuotis.
istorija visiems žinoma.
why my dental office is bury. Business
Nepraėjus porai mėnesiu laiko, vėl kunigas
Bus: Apie Lietuviškas Vestuves ir
usually goes where it is invited and stays
bažnyčioje apšaukia, jau ne vardu bet sekan
where it is well treated.
Hundreds of
Laidotuves Clevelande senesniais laikais.
čiai: “Visi žinot tą suvokietėjusį, supaliokėjupeople have come to my office by invita
si, suairėjusį sutvėrimą! Jis dirba priešingai
tion and because they were well treated
they return and bring or send their
musų tautai, niekina Lietuvystę, skundžia Lie
friends.
tuvius ir Lietuvių kunigus svetimtaučiams! Kuo
My dental service is good. My prices
greičiau jo atsikratysim tuo laisvesni busim.
Didelė knyga, su šimtais pa
My dental service is good. My price is
Neįsileist jo nei ant parapijos savasties!” (Vė
veikslų, išguldanti visokiau
right.
liau net pareikalavo policijos areštuoti kaipo baž
sius sapnus. Tinka turėti vi
nyčios turto naikintoją. Bet detektivai pripaži
suose. namuose.
Kaina 75c.
no kad tas darbas buvo paties kunigo. Iš to iš
East 74th and St. Clair Avenue
ėjo nauji skundai). Dviejose draugijose buvau
Office hours 9 A. M. to 8 P. M.. Closed Wednesdays & Sundays.
Reikalaukit “Dirvoje”
?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllll||||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIII1llllll!IIIHIIIIIIII>lllllllllltt<£
pirmininku: Šv. Kazimiero ir šv. Petro, tuoj at- 6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

*HEALTH*

!

,
5

ŠVEDU
AMERIKOS

j

LINIJA

S

Velykine Ekskursija!

There’s a good reason
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DR. RAY SMITH Dentist
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PERĖJIMAS Į VY
TAUTO DIDŽIOJO
MUZEJV

SIESIKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Atidarydamas pirmą iškil
mingą Vytauto Didžiojo Muzejuje posėdį V. D. komiteto pir
mininkas švietimo Ministeris
K. Šakenis pasakė kalbą.
Be pačios Lietuvos, musų ša
lies nepriklausomybė :s 16 me
tų sukaktuves gražiai minėjo
Raitijos valstybės, Čekoslova
kija ir kaip kurios kitos šalys.

tada kai ateis svarbi valanda,
kai reikės ar šiokiu ar tokiu
bud u vaduoti pavergtą sostinę.
Geležinis Fondas yra taip ap
saugotas kad tik su Prezidento
leidimu galima bus iš jo išimti
pinigai vartojimui.
VVS. veikimas yra pagirti
nas, nes tai vienintelė organi
zacija kurioje visų pažiūrų ir
luomų žmonės išvien dirba tė
vynės labui. Todėl VVS. ir jos
organas “Musų Vilnius” yra
kiekvieno Lietuvio švenčiausia
pareiga remti ir palaikyti.
P. Kriukelis.
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Atnaujinkit savo prenumeratą kada pasibaigia.
Atnaujinkit prenumeratą saviškių Lietuvoje.

Kaunas, Vasario 16 d. — Vi
sa Lietuva atšventė didelę ir
Kur buvo smarkiai varoma
MISAIČIAI
nepaprastą šventę. Laikina so
Lietuvių Lenkinimo
stinė Kaunas jau nuo pat ryto
Darbas
Bažnytkaimis prie naujo buvo pasipuošęs tautinėmis vė
Siesikų miestelis randasi šiaulių-Telšių gelžkelio
liavomis, o languose ir vitrino
Ukmergės apskrityje, prie
se tarp gėlių ir vainikų dauge
gražaus ežero, ir priklauso Misaičiai randasi neblo lyje vietų išstatyti Vytauto Di APIE VILNIUI VAD
prie naujesniųjų Lietuvos giausioje vietoje, į pietus džiojo, Kęstučio, Dr. J. Basana SĄJUNGĄ IR VIL
(už pusę
miestelių. Pora šimtų me nuo Kuršėnų. Kadangi nuo vičiaus, Tautos Vado Antano
NIAUS GELEŽINĮ
tų atgal čia buvo Lenkų di Kuršėnų miestelio yra tik Smetonos-, ir kitų visai Lietuvai
džiūno Siesickio dvaras, apie tris kilometrus tai biz brangių asmenų paveikslai.
Už naujas prenumeratas savo
FONDĄ
kurio vietoje laikui bėgant nio atžvilgiu nėra paskuti šventės iškilmės prasidėjo
arba
kitiems užrašant, mokant
Įsikūrė miestelis, paėmęs nėj vietoj. Be to dabar vei maldomis. Melstasi visų tikybų Gavau iš Amerikos nuo savo “PAGLIACCI” ORU
pilną
metinę prenumeratą $2
sau pavadinimą iš šio dva kia naujas geležinkelis nuo maldos namuose. Ypač įspūdin skaitytojų keletą laiškų kuriuoKOVO
10
D.
po senovei duodame $2 vertes
Telšių, tai su laiku galima gai iškilmingos pamaldos buvo
rininko pavardės.
se teiraujamasi apie veikimą
kny
gų dovanų. Kalbinkit ša
tikėtis
Misaičių
bažnytkai

MARTINELLI DAINUOS GARSIOJ
Kauno arkikatedros bazilikoje.
Čia ilgus metus per dva
Vilniui Vaduoti Sąj ungos ir
“KLAUNO” ROLĖJE
mi
išaugant
Į
gana
didoką
vo
draugus užsiprenumeruoti
Pavakare
iškilmės
buvo
tę

rus ir bažnyčią buvo veda
Geležinio Fondo, Nekurie išsimiestuką.
siamos
Karo
muzejaus
sodely

Dirvą .
ma uolus gyventojų lenki
reiškia abejotinai apie tas or- “Pagliacci”, Leoncavallo’s pagar
sėjus rimtai juokinga opera, bus
nimas, todėl ir dabar dar Nors Misaičiai savo var je.
ganizacijos, sako jog tai esą duodama per radio visoje jos pilnutebėra lenkuojančių, ypač du gelžkelio stoties neturi, Dar anksti prieš iškilmes prie politiniai padarai.
numoje per visą šalį šeštadienį pc
bet kiek toliau ten esančia Karo muzejaus sodelio susirin
pačiame miestelyje.
pietų, Kovo 10 d., nuo 1:55 valan
šiuomi
noriu
plačiau
pažymė

6820 Superior Ave.
naudojasi ko dideliausios minios Kaunie
dos (ĖST) tiesiog nuo Metropolitan
Šiaip miestelis niekuo y- stotimi puikiai
ti
apie
V.
V.
S.
ir
Geležinį
Fon

Cleveland, Ohio.
Opera House New Yorke estrados,
čių. Taip pat atvyko kareivių
patingu nepasižymi, kaip visokiais reikalais.
dą, kaipo Lietuvoje gyvenantis per sujungtą tinklą NBC WEAFgryšim
prie
paties
Dabar
ir
šaulių
garbės
sargybų
kuo

visur taip ir čia yra kelioli
ir gerai tėmijantis tų įstaigų WJZ su pagalba Lucky Strike Cigaka Įstaigų, prekybos Įmo bažnytkaimio, Misaičiuose pos ir išsirikiavo Duonelaičio veikimą.
rettų išdirbėjų. Giovanni Martinel
nių, ir tt. Iš organizacijų buna per metus dveji atlai gatvėje. Duonelaičio gatvėje Jeigu V. V. S. ir G. F. susi- li, Lawrence Tibbett ir Queena Ma
tai tik Šauliai gerai veikia, dai. Per tuos atlaidus pri išsirikiavo ir daug organizaci laukia tokių priekaištų tai rio dainuos vadovaujamose rolėse ir
Vincenzo Bellezza bus dirigentu.
važiuoja visokios rūšies ba- jų, nes visi atvykusieji jokiu
kitos niekuo nepasižymi.
gamaznikų,
kurie
nors
ir
budu negalėjo sutilpti sodelyje. mums Lietuvos Lietuviams nė “Pagliacci” yra pasižymėjus kai £lllllllllllllilllllllllllllll!lll|ltll llliililitllll! HIIIIIIIIIIIIIIIIilIlilIilIlirinillilIlIlIlIUIIK;
Einant kovoms už Nepri prastos rūšies prekes girda Sodelin inėjo tik maža susirin ra nuostabu, nes šiuos šmeiž po viena iš populiariškiausių operų |
WILKELIS FUNERAL HOME
visame Metropolitan repertuare ir
klausomybę čia Įvyko keli mi
parduoda
už
geras.
Pa

kusių dalis ir vėliavos. Prie tus leidžia Varšavos agentai ir rolė “Canio”, vadovaujančio asmens,
mūšiai su bolševikais. Pas čiame bažnytkaimyje nėra Laisvės paminklo prisirinko iš Plečkaitininkai.
=
Licensed Funeral Director
H
buvo labiausia mėgiama daugelio
kutinės kovos metu daug jokios krautuvės taigi tie tisas miškas įvairiausių vėlia Vilniui Vaduoti Sąjunga nė žymių
operatiškų tenorų net tokių E.
6522 Superior Avenue
=
bolševikų kareivių, mūsiš “kupčiai” ir naudojasi pui vų.
ra politinė, joje veikia susibū kaip velionis Enrico Caruso. Dvi iš
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
=
kių apsupti, puolė prie eže kia proga.
melodingiausių arijų kokios yra pa
iškilmes atvyko vyriausy- rę įvairių luomų, pažiūrų, ti rašytos bus girdima jų tinkamose = Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok S
ro norėdami persikelti, ir
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E
kybų
žmonės.
Kas
skaito
V.
Apie pačią bažnyčią ga bes galvos, diplomatai ir aukšvietose, “Lai Vaidinimas Tęsiasi” ir = lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
E
visi prigėrė.
V.
S.
organą
“
Musų
Vilnius
”
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais nr.o- E
dramatinga “Puchinello Jau Nėra!” ŠE
lima tiek pasakyti: nors iš toji karo vadovybė ir tt.
“
Vietos bažnyčios švento
pusės atrodo tik papra Iškilmėms prasidedant. iš tas tą jau gerai supranta, nes Pati įtemptiniausi dalis “Pagliac E demiškas.
riaus muro sienoje iškalta oro
HEnderson
9292
ci
”
operoje
apsireiškia
arti
galo
pas

organe
bendradarbiauja
visi
stas namas, bet vidaus gra Karo muzejaus buvo iškilmin
pavardės tų savanorių kilu žumas tiesiog sužavėja kož- gai išneštas Vytauto Didžiojo kam tiktai rupi Vilnius ir visos kutinio akto, kada Canio, klaunas.
nužudymo savo žmonos ir jos my
sių iš vietos parapijos, ku ną atsilankiusį. Dėka pa paveikslas, kuris 1930 metais musų tautos gerovė, Ten rasi- po
su kuriuo ji slaptai meilavo
rie žuvo Įvairiuose fron rapijiečių rupesniu ir kle buvo apneštas aplink visą Lie me raštus kunigo, “ bedievio”, limojo,
si laike perstatymo farso palinksmi
tuose bekovodami su bolše bono Kun. J. Liaudanskio tuvą, ir Vytauto Didžiojo, gar žydo, Totoriaus ir net Lenko nimui Italų kaimiečių, jisai atsisuka
vikais, Bermontininkais ir pasitrusimu taip bažnyčia bei atminti knyga. Paveikslą kuris supranta kad jo tautie- i minią ir pareškia liūdnai jog “ko
Jau laikas rinktis sau Pavasarines
Lenkais už savo tėvynės viduje išmaliavota, išpuoš išnešė V. K. komiteto nariai čiai negerai padarė išplėšdami mediją jau pasibaigė!”
Itališkai,
VYRAMS IR VAIKINAMS
Ta
opera
dainuojama
laisvę. -Ta šventoriaus mu ta.
karininkai pik. Braziulevičius, iš Lietuvių jų sostinę Vilnių.
yra dviejų aktų. Vaidina šie:
ro dalis aptverta, . gražiai Dabar i to klebono vietą pik. Itn. Augustauskas ir mjr. V. V. S. veikia ne vien Vil Nedda ........................ Queena Mario
gelėmis-medeliais apsodin atkeltas kitas kunigas, kursj Ardickas. Šalimais ėjo karo niaus reikalu, ji veikia doros, Canio ............... Giovanni Martinelli
ta, pastatytas paminklas- nežinia ar bus toks sugabus mokyklos kariūnai garbės
Lawrence Tibbett
švietimo ir vieningumo srity Tonio ..........
Puikios naujos — visų stilių ir spalvų
Beppo ............. ........ Alfio Tedesco
kryžius,. kas viskam prime reikalų vedėjas.
gyba. Vytauto Didžiojo gar- je.
KEPURĖS po 69c
na kiekvienam atsilankiu Netoli bažnytkaimio apie bei atminti knygą nešė Filiae V. V. Sąjungoje darbuojasi Silvio ............... George Cehanovsky
siam kritusius narsuolius ir trys kilometrai yra pavyz Lithuanie korporantės.
Krautuve atdara kas vakaras.
daugiausia ištremti iš Vilniaus DYKAI BANDYMAS
jų begaline tėvynės meilę. dingas p. Danieliaus malū Gerbiant žuvusius už LietuVilniečiai. Jiems Vilnius ne tik NUO REUMATIZMO
1
THE KRAMER & REICH CO.
Kitoje ežero pusėje ran nas.
vos laisvę ir iškilmingai :skam- šalies dalis, bet ir gimtinis
Mes turini puikų Me
dasi dvaras, dabartiniu lai Dabar važiuojant į Misai bant Laisvės varpui, prie pa kampelis. Todėl tautą juos ir
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
ku priklausantis dvarinin čių atlaidus nuo Kuršėnų minklo kritusiems uždėjo vai pašaukė Vilniaus vadavimo dar
siųsime kožnani šio £ĮI|Ii IIIIIII1IIIIIIIII IIIIIIIIIIIII i IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IlflllllllSIIII f ii 11ntlllllllllllIIII1IIIIIIIII!*'
kui Daugėlai. Dvaras pra pusės tenka važiuoti per nikus krašto apsaugos minis- bą varyti.
laikraščio skaitytojui
kuris tik pareikalaus.
garsėjęs tuo kad čia seno gražų gelžkelio tiltą, kurio j tevis ir kiti, Sekė kalbos. Po Jei kas sako kad Vilniui Va
Jeigu kenčiat skaus
vėje buvo D. L. K. Gedimi- apačia
j
mą sąnariuose, jeigu
eina traukinis, o vir ministerio Žilinsko kalbos, pa duoti Sąjungoje kas lobsta tai
(JAKUBAUSKIENĖ —- Laisnuota Laidotuvių Direktorė) :
no sūnaus Jaunučio pilis- šuje važiuoja žmonės. Tai veikslais, Vytimi ir Gedimino tik piktos valios gaivalų prasi
jie sustingę, arba la =
bai jauslus, jeigu tu
rezidencija. Dvare dar te- jtiltas naujo gelžkelio kuris stulpais išsipuošęs Karo mažė manymas. Bet visgi tauta ne
Lithuanian Funeral Home
rit kentėti kožnoj oro
bėra užsilaikę rūmai, pagal (eina Į Telšius ir tt.
permainoj,
štai
jums
jus sužėrėjo iliuminacijomis, leidžia jiems badauti, jų dar
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
proga išbandyti pa
istoriškus dokumentus pa
kambarius leidžiame dykai.
K. V. Jaunalietuvis. sugaudė Laisvės varpas ir su bus įvestina ir palaiko.
prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė- =
ties Jaunučio statyti. Rū
jo
šimtams.
Lietuviai
kreipdamiesi
reikale prie manęs apturėsit
Jei VVS. darbuotojų vienas Mes noriai pasiųsim
grota Tautos himnas. Už žu
______
_
jums PILNĄ
=
teisingą
patarnavimą:
mandagus,
simpatiškas, greii
mai savo didingumu, gro
vusius sugrota malda ir iškil ar kitas narys yra turtingesnis Pakelį, 7 dienoms" DYKAI IšBAM
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligožiu, meniška išvaizda žavi
DYMUI,
ir
jeigu
norėsit
naudot
dau

© ROSEDALE ©Į mingai nuleistos vėliavos.
tai tas turtas įsigytas iš jų pa- giau, tą galėsit daryti už mažus =
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinini
atsilankiusius. Šis senovės
Pagerbus kritusius, iškilmės šalinių pajamų, o ne turi ką kaštus. Mes kviečiame jus naudoti
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų paDry
Gleaning
Co.
t
Lietuvos istoriškas pamin i
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų
tęsėsi.naujuose Vytauto Didžio bendro su VVS. veikimu.
sirinkimo. Reikale telefonuokit.
:
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad :
klas kasmet sutraukia dau | C. F. PETRAITIS, Prop. * jo Rumuose-Muzejuje. Buvo iš Geležinin Fondan jau
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB
ENdicott 1763 i
gybę lankytojų ir yra Sie t 6702 Superior Ave.,* | kilmingas Pernešimas Vytauto įplaukę gera suma pinigėlių, CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. Ė 6621 Edna Avenue
ruiiiiiiiiiiiiiiii>iiiuiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii.inaiiiirnBnHimiiiiiiiiiiii
sikų valsčiaus papuošalas. 4• 't* 41 4* •’x*-4* 4 v ‘J* 4* 4* 4*"4**J* ♦•**4wi* 4* 4* *1* 4* Didžiojo paveikslo į naujas V. kurie susidarė iš aukų, Vilniaus Chicago, III.
Antas Raila.
D. Muzejuje jau baigtas įren pasų ir jų ženklelių pardavi
PARSIDUODA BIZNIS
gti
patalpas. Paveikslas nuneš mo. Geležinio Fondo kapitalas
“DIRVA” yra pigiausias dar Parsiduoda labai pigiai gerai
bo žmogaus pasismaginimas išdirbtas biznis, priežastis par ta didele ir iškilminga eisena. yra padėtas banke. Iš Geleži
Baigtas įrengti Vytauto Di nio Fondo dar niekas nėra iš
kada kitokiems pasilinksmini davimo, savininko nesveikata.
mams pinigų mėtyt nėra.
Kreipkitės tuoj.
(10) džiojo Muzejaus patalpas tada ėmęs nei vieną centą, nes tas
Petras Vegas
pašventino.
kapitalas bus pajudintas tik
PARSIDUODA GERA ŪKĖ
Kampas 6802 St. Clair Ave.

$1.00
-

ATEINA PAVASARIS!

M

Didelė ūkė, 440 akrų žemės, su
tferom ganyklom ir pievom, per vi
durį laulto teka upė, upės krante
ūkės trobesiai. Šią ūkę valdžiau 32
metai. Parduodu geromis išlygomis
ir pigiai. Noriu kad Lietuviaį pasi
naudotų šia proga. Norėdami pla
čiau žinoti rašykit greit Lietuviškai
šiuo antrašu:
(9)
A. EASINAVIČIUS
Box 92
Karsruhe, N. Dak.

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

a

1 "'■■■"■n

Nuo ]Peršalimų Krutinėję I
skllbix būdas
hlrtlnc sulaužymui
•
\ i< nasS skubus
per
šalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos
krutinės ir po to apdengiant krutinę
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
mis gydymasis paliuosuoja susikimšimą
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.
Neapleiskite peršalimus krūtinėje, nes
dažnai jie priveda prie pavojingu ligų,
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus iš.sitrinkitc Painr.xpelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c.
ir /0c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

PAIN-EXPELLER

—1I—.----_____ I_____

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame Į stalą skaniausius
valgius ir visokius legališkus
GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

1201 East 80th St.
Phone GArfield 2921
LIETUVIS ANGLININKAS
Visokias geras Anglis ir Malkas Parduodam ir Pristatom į Namus.

Original Pocahontas Lump.................................. $8.00
(Geriausia anglis—vienas bušelis pelenų iš tono anglies.)

No. 3 Pocahontas ................. • •...........................
Standard Pocahontas ...........................................
Sunday Creek .......................................................
Hot Fire Lump ...................................................
West Virginia Lump ...........................................

$7.50
$6.95
$6.25
$5.25
$5.50

2 DIDELES EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
BERENGAR1A

RESTAURANT

KOMER WOOD & COAL CO

Gegužes (May) 3 d.
Birželio (June) 16 d.

Puikiausiais ekspresiniais laivais
Išplaukia iš New Yorko
per Southampton!)

Gegužės 3 d. ekskursija asmeniškai
vadovaus Pijus Bukšnaitis, o Birže
lio 16 d. ekskursiją — S. Bergas.
Abu patyrę ekskursijų vadovai ir
Cunard Linijos tarnautojai.
Kelei
viai iš Southamptono traukiniu vyks
į Londoną, o iš ten tiesioginiu laivu
i Klaipėda. Ekskursijų vadai pasi-

CUNARD LINE

rūpins keleivių patogumu ir keliones
reikalais.
Tai išimtina proga keliauti su savo
tautiečiais ir turėt smagią kelionę.
Labai geri kambariai ir puikus, ge
rai žinomas Cunąrd Linijos maistas.
Mandagus patarnavimas.
Informacijų kreipkitės į vietinius
agentus arba į

j

1022 Chester Ave.
Cleveland, Ohio

liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės i
“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kitų do
kumentų. — Laivakortės visomis linijomis — iš
plaukimai visais laikais — kelionė visais laivas.
Per “Dirvos” Agentūrą gali prisidėti prie viso
kių ekskursijų kokios tik i Lietuvą rengiamos.

DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave.

Cleveland. Ohio

Kovo 9, 1934

DIRVA

-

E

!

ŽODIS APIE MUSU

KAS GIRDĖT CLEVELME-APIEIINKESE S?

JAUNIMĄ

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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DARBAI. Clevelande Vasa
rio mėnesį, kaip skelbia Clevelando Chamber of Commerce,
darbininkų skaičius Įvairiuose
darbuose padaugėjo 6.7 nuoš.
virš Sausio mėnesio skaitlinės.
Sakoma kad dirpti paimta be
veik 40,000 daugiau negu dir
bo Sausio mėnesį.
Kad dirbančių skaičius dau
gėja parodo strytkarių pasų
pirkimo padidėjimas iki arti
75,000 kas savaitę, kuomet per
nai rudenį pasų būdavo išpar
duota apie 55,000.
Tuo tarpu pradėta atleidinė
ti darbininkai kurie buvo paim
ti iš labdarybės palaikomų ei
lių.
Su darbų gerėjimu apsireiš
kia ir didesnio bruzdėjimo tarp
darbininkų už geresnes darbo
sąlygas, už pripažinimą unijos,
ir už didesnes algas.
šiose dienose buvo pasirengę
streikuoti 250 darbininkų L. B.
Lockwood Co. vilnos apdirbimo
fabrike. Susidarė unija, kurią
darbdaviai turėjo pripažinti.
Tarp White Motor Co. dar
bininkų eina smarkus organizavimasi į uniją.
Fisher Body Co. darbininkai
organizuojasi ir reikalauja ge
resnio užmokesnio.

DEMOKRATŲ VADŲ VARŽYTINĖ TAISOSI. Del suiru
tės vietos Demokratų partijoje
pralaimėjo rinkimus mayoras
Miller ir nieko nepešė Sweeney,

kuris pakėlė visą lermą.
šiose dienose buvo kilęs dar
didesnis lermas kuomet senato
rius Bulkley įsimaišė į vietos
Demokratų partiją ir ją per
tvarkė pareikalaudamas kad
vienas iš partijos vadų, Bernon, pasitrauktų iš vadovybės
ir iš Rinkimų Tarybos kaipo
Demokratų partijos narys.
Bernon pasišalino, ir jo vie
ton paskirtas Lenkas, buvęs
parkų direktorius, Felix Matia.
šitaip persitvarkius, centralinio Demokratų partijos komite
to narė Bernice Pike gavo mui
lų kolektoriaus vietą, kurią se
natorius Bulkley kontroliavo ir
galėjo įsodinti ten ką norėjo.
Kongresmanas Sweeney pra
dėjo kalbėti apie dabartinę De
mokratų partijos poziciją kai
po jam patinkančią ir jis gal
susitaikys su visais.
IR PITTSBURGHAS protes
tuos. Pittsburgh© Lietuvių ko
lonija antra prie Clevelando pa

naudoja progą išnešti protestus
prieš Lenkus ir pareikšti užuojantą -pavergtiems savo bro
liams po Lenkais.
Kovo 16 d. ten kalbės “Dir
vos” redaktorius K. S. Karpius
Vilniaus reikalais.
SLA. 14-TA KUOPA ruošia
si statyti scenoje veikalą “Gu
dri Močiutė”. Perstatymas bus
Balandžio 29 d. Lietuvių salėje.

MASS

MITINGAS

PAVERGTOS VILNIJOS REIKALE
Visi i MASS MITINGĄ išnešimui protesto prieš
Lenkų žiaurumus pavergtame Vilniaus krašte!
Draugijos, skelbkite apie tai savo susirinkimuose ir
aginkit visuomenę' dalyvauti!
Veikėjai, stokite i darbą! Šiame darbe taipgi pri
valo neatsilikti ir biznieriai ir profesionalai. Jie nori
’š Lietuvystės sau bizni daryti, privalo dalyvauti kartu
u visais kur apeina tautos gelbėjimas!
Mass mitingas bus sekmadienį, Kovo 18 dieną, nuo
I vai. po pietų, Lietuvių salėje, ir tęsis tik apie porą va
landų !
“ANTRO SKRIDIMO” pra PRASIDĖS KOVO 12
kalbos. Važiuodamas į Pitts“The Romance of a People”,
burghą socializmą stiprinti, su
manė sustoti Clevelande “pasi kuris prasidės miesto auditori
darbuoti” “antram skridimui”, joje Kovo 12 d., bus pradėtas
larbuoti” “antram skridimui” labai iškilmingai. Mayoras Da
“Naujienų” red. P. Grigaitis. vis pirmą dieną paskelbė visam
Vietinių pasidarbavimu tapo su miestui kaipo “Iškilmių Diena”.
Tas veikalas yra muzikalis ir
rengta čia Grigaičiui prakalbos
Kovo 3 d. Kadangi įžanga bu dramatinis spektaklis vaizduo
vo nemokamai, publikos atsilan jantis keturis tūkstančius me
kė į pora šimtų. Pardavinėta tų žydų istorijos.
“antro skridimo” ženkleliai.
I Tame spektaklyje dalyvauja
Be Grigaičio, kalbėjo vieti krikščionys ir žydai kaip pa
niai pats Dr. Vitkus, O. Mihe- vieniai taip ir organizuoti ir
lichienė ir Adv. P. V. česnulis. vieningai dirba, padėję į šalį
Man rodos, jeigu vietiniai no rasių skirtumus.
Jau suvažiavo artistai iš ki
ri remti “antrą skridimą” gali
puikiai surinkti aukų patys, nes tų miestų kurie užims vado
daug jau geru dalykų atliko be vaujamas roles. Jie vaidino
kitų pagalbos, ir turi gerų savu kitur, ten užbaigė ir atvažiavo
kalbėtojų, kuriems nereikia už i Glevelandą. šiose dienose ne
kurie tie artistai dainuoja per
keliones mokėti.
Pereitą rudenį Grigaičio at vietos radio stotis.
Lietuviams patartina pama
silankymas Clevelande ir Pittsburghe “antro skridimo” fondui tyti. todėl apsilankyki! miesto
atsiėjo $149. Jeigu ir dabar auditorijoje kuria dieną jums
panašiai reikės užmokėti tai patogiausia, nuo Kovo 12 iki 18
Clevelandiečių aukos, skiriamos dd., per visą savaitę.
jų suprantamam geram tikslui,
išeis tik Grigaičio kelionėms.
“DIRVA” RENGIA VELY
Man rodos kad vietinis komi KINES VAKARUŠKAS. Vely
tetas daugiau naudos padarys kų vakare. Balandžio 1 d.. Lie
“antram skridimui“ jeigu dar tuvių salėje bus smagios Lietu
buosis su vietiniais.
viškos vakaruškos ir koncertas.
Grigaičio tikslas Clevelande Visą vakarą bus grojama tik
lankymosi yra atgaivinti “trečią Lietuviški šoįciai.
Kadangi tai išpuola ‘“pirmą
iota” (čia taip kitados vadinta
socialistų sąjungos 3-čia kuo Apriliaus”, programas bus pagainintas su specialiais juokais
pa) .
Visiems aišku kad Grigaitis publikos prijuokinimui ir šposų
važinėja socializmą iš numiru pa krėtimui. Taip kitko bus su
sių keldamas. Dariaus ir Girė vaidinta “Lietuviška veseilia”
no skridimo reikalais joks poli kaip Lietuviai ženydavosi Cle
tikierius po kolonijas nelan velande 60 metų atgal. “Ve
džiojo ir niekam pašaliniam ne seilia” aprašė N. F. Martišaus
buvo makoma kelionės išlaidos kas, ‘sudramatizavo’ K. S. Kar
ir skridimo fondo. Reikia ti pius, o atvaizduos “Trys Gry
kėti kad dabar susidėję į ben bai” su savo “pamergėmis”.
Prie to bus kitokiu šposų ir
drą fondą Chicagoj katalikai
pažabos socialistų “popiežiaus” gražių dainų.
važinėjimą “skridimo” reika
lais ir paaiškės ko jis važinėja.
GRYŽO Iš FLORIDOS. Ket
Jeigu kam rupi tarp Cleve
lando Lietuvių gaivinimas so virtadienį gryžo iš Floridos An
cialistų kuopelės lai dirba ne tanina Virbickienė su duktere
sislėpdami už katalikų ir tau France, kur praleido visą mė
tininkų pečių, ir jiems niekas nesi laiko šiltame Miami pajū
nieko nesakys.
Buvęs. ryje ir turėjo gerus laikus.

V elykų Koncertas
ir Vakaruškos
DABAR GAVĖNIA
ir nepritinka linksmintis. Bet atminkit štai ką: kaip kiekvieną
metą taip ir šymet gavėnia pasibaigs ir tada visi sušuks:

LINKSMŲ VELYKŲ!
ir lyg tyčia, lyg ant juoko ir visų didesnio linksmumo, Velykos bus

1

BALANDŽIO-APRIL 1
Clevelandiečių pasilinksminimui ir smagiam praleidimui Velykų “Dirva”
rengia šį gražų koncertą su puikiomis dainomis ir juokais ir su perstaty
mu “LIETUVIŠKOS VESEILIĄ” kaip Lietuviai ženydavosi Clevelande
60 metų atgal! Atvaizdins TRYS GRYBAI IR CO.

Šiandieniniąm Amerikos Lie
tuvių gyvenime jaunimas tai
yra svarbus žodis, dėlto kad
ateityje turės lošti svarbią ro
lę musų tautiniame judėjime.
Jaunimas turės pasilikti pa
grindu musų tautos.
Mes žinome kad tada kuomet
Lietuviai pradėjo važiuoti į šią
šalį — prieš kelis desėtkus me
tų
važiavo čia daugiausia
jauni vyrai ir merginos, Jie
tada pradėjo musų kulturinį ju
dėjimą, pas juos buvo gerų sti
manymų ir gerų norų, ir ce
ėmėsi dirbti: organizavo pašalpines draugijas, kad nelaimei
ištikus svetimoje šalyje turėtų
bent kokią pagalbą. Bandė stejgti knygynus, ėmė leisti laik
raščius. Visas tas darbas ką
mes šiandien turime yra atlik
tas ateivių Lietuvių jaunimo,
už ką jiems priklauso daug gar
bės, nes jie dirbo sunkiose ap
linkybėse svetimoje šalyje.
Dabar tie anų dienų jaunuo
liai jau pasenę arba perėję vidurmažį.
Bet šiandien jau prisideda ir
kitas svarbus klausimas: kaip
ilgai senieji Lietuviai galės tą
darbą varyti tolyn ir kas juos
pavaduos ateityje, kuomet jų
veikimo gale sumažės? Mes
matom kad iš Lietuvos daugiau
jaunimo nepribuna ir vargiai
pribus tą darbą tęsti. Ar mes
žiūrėsime kaip musų pradėti ir
įkūnyti darbai griūva, ar lei
sim Lietuvių tautai šioje šaly
je išnykti? Tai butų didžiau
sia skriauda ir apsileidimas.
Jei to nenorim sulaukti tai
turim kreiptis į čia augusį jau
nimą ir pratinti kad jie ruoštų
si Lietuvybę ant toliau palai
kyti.
Taigi dabar yra pats geriau
sias laikas Lietuvinti čia augu
sį jaunimą kad jie pažintų Lie
tuvos istoriją, žinotų kad Lie
tuviai buvo ir yra ir ką jie yra
nuveikę, kad jaunimas galėtų
įvertinti, branginti ir norėti
tęsti musų pradėtus darbus.
Reikia jaunimui duoti progą
visur dalyvauti, reikia juos
kviesti prie savęs.
Daugelis
jaunimo nemoka gerai Lietuvių
kalbos, ir mes kaip kada pada
rom iš jų juokus, bet tas yra
klaidinga. Jie gali su mumis
dalyvauti ir savo mintis išreik
šti savo geriau vartojamoj An
gliškoj kalboj, kurioje jie in okinosi ir plačiau žino. Su laiku jie išmoks geriau ir savo
tėvų kalbą, jeigu tik matys kad
jie mielai priimami ateivių tar
pe. Daugelis yra gerų Lietu
vių vaikai ir turi noro dirbti
savųjų tarpe, yra net apsiskai
tę musų tautos istoriją, bet
musų senųjų nesupratimas jų
tankiai neša mums patiems
blogą. Reikia juos pratinti
prie Lietuviškų knygų, prie lai
kraščių, ir duoti jiems progos
musų laikraščiuose pasireikšti
savo geriau suprantamoje kaiboję.
Pavyzdžiui kaip “Dirva” turi Anglišką skyrių, jame bendradarbiauja keletas net aukš
to mokslo jaunuolių, kurie kas
savaitė trusiasi, norėdami kad
kiti jaunuoliai skaitytų ir pratintųsi būti Lietuviais.
Prie šito darbo privalo prisidėti visi jaunuoliai, Tas yra
geras pasilavinimas rašyboje,
lavinimas savo mąstymo, ir pagalba tiems kurie nori pasiskaityti ką nors kitokio negu
tik paprastus Angliškus dienraščius.
žinoma, visų raštų kas sa
vaitę nebūtų galima sutalpinti,
bet laikas nuo laiko rašančių
straipsneliai visada gaus vie
tos.
Musų čia augusiam jaunimui
veikti yra daug lengviau negu
buvo ateiviams, nes čia yra jų
šalis ir prieinama viskas. Lie
tuviškame darbe senesnieji vi
sada pagelbės.
Kaip dabartiniu laiku mato
si tai laikas nuo laiko vis dau
giau ir daugiau jaunuoliai pra-

Pavergtas Vilnius
šaukiasi į mus!
Clevelando Lietuviai — katalikai ir tautininkai — bendrai rengia MASINĮ
SUSIRINKIMĄ išnešimui galingo protesto prieš Lenkų žiaurumus su mu

sų broliais-seserimis, su jų vaikučiais, ir už persekiojimą, areštus ir kan

kinimą Lietuvių net už jų tikejimiškus žygius, aršiau negu buvo prie caro.

Sekmad. KOVO 18, nuo 4 vai.
Bus žymesni vietos kalbėtojai, kurie pasakys daug įdomių žinių iš musų
pavergto krašto brolių gyvenimo ir Lenkų begėdiškų darbų. Bus padai
nuota pritaikytų dainų mylimų vietos solisčių is solistų ir dainuos choras.
ĮŽANGA LĖŠŲ PADENGIMUI — 10c.
deda dėtis prie savo vientau
čių ateivių pradėtų darbų. Pa
veizdan, Clevelande turime la
bai dikčiai jaunimo kurie lošia
svarbias roles musų viešame
gyvenime. Nekurie vadovauja
politikoje, kiti meno srityje, ir
tankiai gali apsieiti be niekeno
pagalbos, taip kaip apsiėjo tie
kurie anais senais laikais ėmė
si dirbti ir daug padarė.
Lietuviai, kurie auginate šei
mas ir jūsų vaikai nedalyvauja
tarp Lietuvių, paraginkit juos
prisidėti, nušvieskit jiems rei
kalingumą dalyvauti su savais,
ir pastatysit juos ant naudingo
tautinio kelio. Tas nepagadins
jų Amerikoniškumo, nes kas
myli savo tautą tas myli ir sa
vo šalį, žmogus negali būti be
tautos, negali būti be šalies.
Taigi geriau buk tos tautos
žmogus iš kurios esi kilęs ir jai
darbuokis.
Jonas Jarus.
PERBRANGI DEGTINĖ

Apie 1 d. Balandžio Ohio val
stijoje atsidarys apie 100 val
stybinės degtinės pardavyklų.
Šiose dienose paskelbta kai
nos kokiomis parsidavinės deg
tinė Ohio valstijoje, kas sukė
lė piliečių protestus. Pasirodo
kad Ohio valstijoje politikieriai
kainas nustatė žymiai aukštes
nes negu Pennsylvania valsti
joje. Paveizdan tos pačios deg
tinės bonka kaštuoja štai kaip:
$3.65 Ohio
Pa. $2.05
3.60 Ohio
Pa. 3.45
1.25 Ohio
Pa. 1.00
2.65 Ohio
Pa. 2.20
Daug bendro su kainomis tupolitika. Politikieriai sumanė padaryti daug darbų savo
rėmėjams, vietoj duoti pilie
čiams degtine prekiauti. Deg
tinės parduotuvėse ir visokio
se “kontrolių” ir “ragavimų”
komisijose pristatys po dusyk
tiek savo žmonių negu ištikro
reikia, ir turi piliečiai užmokėti
jų algas.

Iš BOLININKŲ TURNAMENTO
Šios savaitės dviejų pirmuti
nių dienų bolininkų turnamentas Andersono ir Tulausko bow
ling alley stovi šitaip (paduo
dama laimėjimai ir pralaimėji
mai lošimų, kurie buna po 3):

Dirvos tymas
St. Clair Bakery

3
0

Kubiliaus tymas
Kvedero
Wilkelio tymas
Andersono-Tulausko
Steves tymas
šeštoko

3
0

2
1
3
0

Marčulaitis tymas
Elyria garage

2
1

Addison tymas
Brazis

3
0

SVEČIUOSE.
Ona Baltrukoniene šiose dienose išvažiavo
į svečius pas savo dukterį Julę
ir žentą Adv. N. Rastenį Balti
more j e.

ATĖMĖ PILIETYBĘ. Ven
grui
laikraštininkui, vedėjui
Vengrų komunistų partijos biu
ro Clevelande, šiose dienose at
imta Amerikos pilietybė ir jis
gal bus deportuotas.
KLAIDOS. Paskelbime au
kų surinktų Vasario 18 d. Lie
tuvių salėje Darželio naudai pa
daryta dvi klaidos, šiuomi jas
pataisome. P. Smalevičius au
kavo 50c (buvo: P. Mulevičius
$1). Antra klaida: Turi būti:
M. Gudelevičius (buvo P. Gudelevičius).

Lakūnų Fotografijos

Lošimai atsibuna kas šiokis
vakaras, po šešis tymus, Kitų
Kurie norite įsigyti musų ne
vakarų lošimai pervėlai spau- laimingų karžygių lakūnų Da
dai paduoti.
Sprts. riaus ir Girėno fotografiją su
jų lėktuvu “Lituanica” pasiskuMIESTO SKAITYKLA šiose binkit iki jų dar Clevelando ko
dienose iš “Dirvos” knygyno mitetas turi. Kaina tik 50c.,
nupirko skaityklai visus “Dir visi pinigai eina Dariaus-Girė
vos” redaktoriaus K. S. Kar- no paminklo statymui.
piaus raštus nuo mažiausio iki
Galite gauti šiose vietose:
didžiausio.
D. Jarienė, 8813 Empire aye.
Iki šiol miesto skaitykloje bu
C. F. Petraitis, 6702 Superior
vo tik nekurie vėlesni didesnie
“Dirva”, 6820 Superior Ave.
ji Karpiaus raštai.
(Iš
kitų miešti?- norėdami įsigy
Miesto skaityklos knygų su
žiūrėjimo komisija pertikrinus ti Dariaus-Girėno fotografijas
K. S. Karpiaus raštus rado juos kreipkitės į “Dirvą”, pridėdami
tinkamais ir nupirko visus iki po 5c už persiuntimą, nes visas
vienam.
50c už fotografiją eina į fon
dą. Galit susidėti keli viename
mieste ir parsitraukti sau po
KORTAVIMO VAKARĖLIS
Moterų Sąjungos 36-ta kuo fotografiją atminčiai.)
pa rengia smagų kortavimo va
karėlį šeštadienio vak., Kovo
Ofiso telefonas
10 d., nuo \l :30 vai., Babarskų
ENdicott
1378
namuose, 17818 Neff rd. Kvie
Namų
čiame visus atsilankyti.
CLearwater 1951-J
Komisija.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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

1-^3 ir 7—8 p. I

GAVO
tus per “Dirvą”
ypatos:

S1OS

$5.00
A. O. Pacejun (Rusija)
$5.00
Barbora Jonušaitė
$25.00
Povilas Ječius
5.00
U. Lisaitienė
10.00
B. Kliorikaitis
$15.00
L. Vaitulionienė
Kreipkitės vėl:
6820 Superior Ave. Cleveland.
“DIRVA”

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.
Dengiu ir taisau stogus ir nuobėgų rynas.
Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace &
Roofing Co.
I
J. W. GRAFF (Lietuvis) į
7313 Myron av. GArf. 9269-R

Greičiausia Kelione į Lietuvą

BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremerhavene ir užtikrina patogų nuvykymą į KLAIPĖDĄ.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN - NEW YORK
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Išffr
NEW YORKO I KLAIPĖDĄ IR ATGALI

1’7(1 C ft
I /V.UV

ir daugiau
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabininiais
laivais. Patogus gelžkeliu susisiekimas iš Bremeno arba
Hamburgo.
Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
— 1119 Euclid Avenue

Cleveland, Ohio

—
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