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SMAGUS Balius. L. Moterį)'
.abadrybės draugija vėl išgalojo ką tokio nepaprasto.
!
/alėtų nors vienam vyrui ineii į galvą nors kada surengti
bulvinių dešrų balių,” bet nwerėlės ėmė ir sugalvojo. Tai
>us balius, vakarienė ir korta/imas. Viskas tas įvyks seknadienį, Sausio 31 d., nuo 6 v, ’
vakare, naujos parapijos salėj,
Jei norit prisiminti savo Lietu
voj pergyventas jaunystės die-'
nas ateikit į šį vakara.
K
—
MARIJOS Vaikeliai. Sausio
20 i d., laikytame P. šv. N. P,
parapijos vaikučių susirinkime
užmegsta dar viena nauja darugija, vardu “Marijos Vaike
liai”. Į šią draugiją prigulės
mergaitės ir berniukai nuo 7 iki:
14 metų amžiaus. Jų užduotis
bus giedoti bažnyčioj, dainuoti;
ir vaidinti teatrus parapijos:
parengimuose. Collinwoodieciaij
turėtų rimtai pagalvoti apie,
savo vaikučių . prirašymą prie
šios prakilnios draugijėlės. Ne
kurie Lietuviai siunčia sari
vaikus Į artimiausias svetin
taučių bažnyčias, kurie jie »
girdi nei vieno žodžio savo tė
vų kalbos, šičia jie išsilavini
savo kalboj ir bus rūpestinga
prižiūrimi ir gražiai auklėja
mi. Dvasios vadas Kun. A. Ka
ružiškis sakė jog vaikučiai tu
rės eiti in corpore išpažinties
ir prie šv. stalo kas mėnuo. Tė
bus musų vaikučių mokyklėlė
Jei atsiras didelis buris, i®>
galima užimti daugiau su jai
i veikimo. Giedojimo pamoku
atsibuna trečiadieniais bažnyt
nė j salėj, ši draugijėlė ja
sugebėjo išsirinkti ir savo vii
dybą, kurion ineina: pirm.A. Stankevičiūtė; rast. - Ii
Salasevičiutė; ižd. — Alf. Ds
rus. Jokių mokesčių nėra. Te'
vai, atveskite savo vaikutis
prirašyti šion draugijon.
Re)
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Amerika Verčia Japoniją
Liautis Kariavus

PENKTADIENIS, VASARIO-FEB. 5, 1932
TAUTŲ SĄJUNGOS

DIDELIS ŽEMĖS

KONFERENCIJA

DREBĖJIMAS

VOL. XVII (17-ti METAI)
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONU

PARDAVIMO REIKALE

Geneva, Vas. 1 d. — Čia' Santiago, Kuba. — Va (Lietuvos Pasiuntinybės 1
Komunikatas)
prasidėjo Tautų Sąjungos) sario 3 d. šį miestą ir jo
200,000 LITU KAUNO
konferencija aptarimui nu plačią sritį užklupo smar
BEDARBIAMS
siginklavimo. Tautų Sąjun kus žemės drebėjimas, su Washington, Sausio 26 d.
—
Kiek
laiko
atgal
Lietu

ga užgiris Amerikos pas griaudamas trečdalį mies
Kauno miesto tarybos pri
Pasiuntinybė buvo pa
tangas taikyme Chinų-Ja to ir palikdamas diktokai vos
imtoj
1932 m. sąmatoj 200,skelbus Amerikos Lietuvių
ponų ir prašo kad Amerika užmuštų ir sužeistų. Su laikraščiuose kad Lietuvos 000 lt. numatyta viešiems
paskirtų atstovą dalyvauti traukyta visa komunikaci Laisvės Paskolos bonų sa darbams žiemos metu orga
Tautų Sąjungos posėdyje javininkai norinti parduoti nizuoti Kauno bedarbiams.
Santiago randasi pietinė savo bonus gali tai padary Kaip teko patirti iš e. p.
aptarimui
Šanghajaus
kri

mo
punktą.
Japonija
igno

JAPONAI BOMBAR
je Kubos dalyje, apačioje ti pasiųsdami savo bonus į miesto burmistro p. J. Pikravo Amerikos ir Anglijos zių.
DUOJA ŠANCHA
pastangas susitaikyti ir iš Genevos konferencij oje kalnynu. Gyventoju turi į Taupomąją Valstybės Kasą čilingo, dabar dirba prie
IR DARBININKŲ ŽINIOS
Kaune, arba j Lietuvos viešų darbų viso 130 darb.
statė pavojun svetimų šalių' dalyvauja 60 valstybių, ap 150,000?
JAUS FORTUS
Pagalbą teikia savano Banką Kaune.
kalbėjimui nusiginklavimo.
Numatoma jų skaičių dar
gyventojus.
SUSTREIKAVO 5,000
riai gelbėtojai, po griežta Šios dvi Įstaigos perka kiek padidinti.
Japonija
iš
savo
pusės
Amerikonams
įsakyta
ap

Tokio, Vasario 4 — Ja
ANGLIAKASIŲ
per atstovus Genevoj pa priežiūra valdžios. Nuken Lietuvos Laisvės Paskolos
Athens, O. — Hocking ponijos užrubežinių reika leisti pavojingas vietos ir reiškia jog žada pasitrauk tėjusiu miestan nusiskubi Bonus -sulyg kainos kokia Įdomus tarp kitko p. J.
Pikčilingio Įvestas konkre
klonyje sustreikavo 35 an- lų ministeris reiškia nuo prisilaikyti neutrališkai.
no vienas Amerikos kariš yra tą dieną Kauno biržo tus būdas darbininkų dar
ti
iš
devynių
valstybių
Paje (exchange)-.
gliakasyklų darbininkai — monę kad Japonija sutiks
cifiko sutarties ir iš kariš kas laivas.
Pasiuntinybė dabar gau bingumui pakelti. Būtent,
ant
keturių
valstybių
tai

5,000 skaičiuje. Streikas
PASKANDINO JAPO ko laivyno sutarties pada
na žinių kad daugelis bonų dabar prie viešų miesto dar
apšaukta delei kasyklų sa kos pasiūlymo ir ištrauki NU KARO LAIVĄ
MELLON Į ANGLIJĄ
rytos
Washingtone
1922
m.
savininkų yra tuomi pasi bų gatvėse dirbantieji dar
vininkų pasiūlymo numuš mo Japonų kareivių iš ChiWashington.
,
—
Galima
Tada
Japonija
turėtų
lais

naudoję ir pardavę savo bininkai dirba neilgai ir ąnų dalies šanghajaus mies Šanąhai. — Vasario 3 d.
ti mokestis.
tikėti
naujos
stiprios
san

vas
rankas
ir
nesiskaitydakordiniu atlyginimo budu
Kelios kasyklos' norėjo te. Iki šiol Japonų vyriau Chinų kanuolės iš Woosung ma su niekuo varytų savo tarvės tarp Suv. - Vąlstijų bonus nurodytu budu.
(juo daugiau padaro, juo
Taupomosios
Valst
y
b
ė
s
tvirtovės,
šaudydamos
į
Ja

dirbti su streiklaužiais, bet sybė sakėsi jog niekados
ir Anglijos, kadangi Ame Kasos vienok prašo praneš didesni gauna atlyginimą).
užkariavimus
Chinijos.
ponų
kariškus
laivus
esan

neištrauks savo kareivių iš
jų nesirado.
Chinų srities iki Chinija čius upėje, nuskandino Ja Amerika labai nusistebė rikos ambasadorium j Lon ti kad siunčiant joms bonus Svarbiausias intensyvumas.
jo išgirdus, tokius Japonų doną tapo _ paskirtas Suv. registruotam laiške reikia I Principas kad
uždarbis
ponų karišką laivą.
Gelžkeliečiams numažin neišpildys Japonų reikala
būtinai
pažymėti
laiške
ir
Valstijų
iždo
sekretorius
delegatų
pareiškimus.
tikrai
butų
uždirbtas.
Be to,
Tarp Chinų ir išsodintų
ta algos. Chicago. — Galu vimų.
siunčiamu
bonų
serijos
rai

Mellon,
vienas
iš
turtin

tuo budu norima pasiekti
tinai užbaigta tarybos gel- Vasario 4 d. atsibuvo di Japonų kareivių tuo tarpu Priešingas T. Sąjungai giausių šios šalies piliečių. des ir jų numeri. Tuo bu kad nesuplauktų į Kauną
ėjo
smarkus
mušis
Šanghai
žkelių tarnautojų ir gelž- delis susišaudymas Šang
Albany, N. Y. — New Iki šiol Anglijoj ambasa du bus išvengta painiavos iš viso krašto tokie elemen
srityje.
hajaus
srityje,
Japonų
ka

ir klaidų.
kelių savininkų atstovų ir
Phie
Haisbino,
Mr^džuri- Yorko valstijos gubernato dorium buvo Dawes, kuris Taupomosios Kasos, nu tai kurie nemėgsta dirbti.
riški
laivai
šaudė
į
Chinų
sutikta ant numažinimo 10
joje, taipgi atsibuna smar rius Roosevelt, Demokra tapo paskirtas Finansinės pirkus boną, siunčia bono Kauno apylinkių ūkiai, ynuošimčių nuo algų visų fortą Woosung.
tas, sako kad Amerikai ne Korporacijos vedėju.
savininkui drauge su pini pač stambesnieji, ir dabar
gelžkeliečių. Numažinimas Šanghajuje išsodinta bu kus mūšiai. ;
>■
Nors
Mellon
buvo
svar

galima
įstotu
į
Tautų
Są

Rusija priešinasi leidi
gais ir atitinkamą kvitą, nusiskundžia miesto savi
liečia apie 2,000,000 darbi ris Amerikos kareivių iš
jungą,
nes
ji toli neišėjo to bus kaipo finansų sekreto kuriame nurodoma: koki valdybei kad miestas su
mui
vežti
Japonų
kareivius
karišno
laivo
“
Houston
”
.
ninkų ir jie bendrai per
Chinų Rytų geležinkeliu į kia kokią Wilsonas norėjo rius, vienok šių dienų tarp bonai ir kada gauti, kokia trukdęs jiems darbininkus,
metą netenka $215,000,000
tautinė padėtis parodė jog jų kaina tą dieną buvo Kau
algomis. Sutartis padary Šanghai. — Sausio 30 d. Harbiną. Tą gelžkelį ben padaryti. Roosevelt seniau jis yra reikalingesnis Ang- no biržoje ir kiek bono sa nes nte žiemą jiems stinga
Japonai užėmė tarptautiš- drai operuoja Chinija ir agitavo už Tautų Sąjungą. .lijoje, todėl jis sutiko ant vininkui už juos priklauso. darbininkų. Todėl, p. J. Pikta vienam metui laiko.
čįlingio nuomone, gali būti,
Darbininkai derėjosi kad ką miestą Šanghai, užimda Rusija.
Hoover’o pasiūlymo ir iš Ateityje visiems bonų sa kad likę po intensyvios sta
Dortmund,
Vokietija.
—
gelžkelių kompanijos dary mi Chiniečių sritį. Vieno
vininkams patariama:
važiuoja į Londoną.
tų kas daugiausia galima je vietoje Japonai kareiviai KIEK AMERIKOS PINI Komunistų peštynėse su fa Jo vietą kaipo iždo sek 1. Siųsti savo bonus re tybos sezono Kaune bedar
biai dar gali rasti šiokį tokį
pagelbėjimui 700,000 esan nuplėšė Amerikos vėliavą, GŲ SUDĖTA CHINIJOJ šistais užmušta du asme retorius užims Ogden L. gistruotame laiške;
Amerika
smarkiai
kišasi
nys.
čių be darbo gelžkeliečių iš kas sukėlė Amerikos pro
2. Laišką adresuoti taip: uždarbį kaimuose, šiaip taip
Mills.
pragyventi. Prie miesto sa
į
Šanghajaus
reikalus
ir
Taupomųjų Valstybės
testus ir reikalavimus ati
tų savo sutaupymų.
vivaldybės darbų dabar tebendrai
į
Chinija
todėl
kad
NAUJAS ARGENTINOS
Kasų Valdyba
taisymo to pažeminimo.
priimami tik didesnes šei
Chinijoje yra sudėta Ame
NESLAPSTYKIT PI
PREZIDENTAS
Kaunas
Lithuania
Uniontown, Pa. — Areš Amerika pasiuntė savo
rikos
kapitalistų
į
visokias
mas turintieji ir nuolatiniai
NIGŲ
3.
Laiške
būtinai
pažymė

Buenos
Aire,s.
—
Argen

tuota 7 angliakasiai sąry kariškus laivus į Šanghai
Kauno
gyventojai, kuriems
pramones
ir
biznius
virš
Washington.
—
Prezi

ti
taip
:
tina
turėjo
rinkimus
ir
iš

šyje su pereitą vasarą nu uostą apsaugojimui baltų $200,000,000. Iš tos sumos
“
Prie
šio
laiško
pridedu
neįmanoma
jieškoti darbo
dentas
Hoover
išleido
atsi

rinko prezidentu generolą
žudymu vieno angliakasio jų žmonių.
....
(pažymėk
kiek)
bonų
65
nuošimčiai
sudėta
Šang

kaime.
Žiemą
bent kiek
šaukimą
į
Amerikos
gyven

Augustiną P. Justo.
Vasario 3 d. Japonai da
laike streiko riaušių.
po
$
.........
(bono
vertė),
iš

hajaus
srityje.
Prie
to
dar
brangiau,
negu
vasarą,
tek
tojus ragindamas nelaiky
rė tolesnius užpuolimus ant
viso
$
.........
sumai.
Siun

$50,000,000 Amerikos pini LIETUVOS KAMBARIS ti pinigus paslėpus bet lei
sią tokiems darbininkams ir
čiamų bonų serijos raidės ir atlyginti prie miesto darbų.
Coverdale, Pa. — Ang Chinų srities. Atsibuvo di gų sudėta į misijų ir lab
PITTSBURGO
UNI

sti
į
darbą
ir
apivartą,
ko
numeriai yra sekanti:....
liakasiai šioje srityje nu deli šaudymai ir Japonai iš daringų organizacijų nuo
VERSITETE
Pašalpų bedarbiams Kau
vai su depresija.
(pav.: AO4574, A17363.)”
balsavo streikuoti vietoje sodino daugiau savo karei savybę.
Lietuvos
Pasiuntinybės
Ko

no
miesto savivaldybė lig
Apskaitliuojama
kad
su

Serijos raidė ir numeris
sutikti dirbti už mažesnes vių.
Amerikonai turi Šangha
munikatas.
laikytų pinigu esama apie yra nurodyta bono viršuje šiol dar visai neduoda.
algas kaip kasyklų kompa Japonai užėmė Nanking juje 28 fabrikus, kurių ver Washington, D. C., Sausio $1,300,000,000.
ir ant kiekvieno kupono iš Daug neturtėlių tačiau do
nija siūlo.
Nanking. — Po didelio tė yra $11,000,000.
26 d. — Naujam Pittsburvanai gauna pietus miesto
dešinės jo pusės.
bombardavimo Vasario 2 d. Japonija taipgi turi veik go Universitete sumany
savivaldybės specialiose val
Bonų
savininkai
kurie
tu

“KARO PELNŲ” NESI
Angliakasiai ir prohibici- Japonai užėmė Chinų sos pusę visų savo investmen- ta įrengti įvairių tautų
gyklose. O ir uždarbio at
rėtų
kokių
nors
nusiskun

MATO
ja. Indianapolis, Iftd. — tinę Nanking ir Chinai pa tų Chinijoje ir užtai nori kambarius, tų tautij stiliuje
dimų
del
savo
bonų
parda

žvilgiu, p. J. Pikčilingis ti
New York. — Biržoj ak
Čia atsibuna United Mine sitraukė į pietus.
kad jai Chinai nekenktų ir dvasioje. Tuomi susirūpi cijos nekyla, nors išrodė vimo viršminėtose įstaigo kisi kad nors tuo tarpu mie
Workers angliakasių uni - Vasario 1 d. pasiųsta į varyti biznį. Kada po vai no ir vietos Lietuviai. Kaip
kad gręsiant dideliam ka se, prašomi apie tai praneš sto savivaldybė ir turi fi
jos konvencija. Delegatai Chinijos pakraščius dau dų už Mandžuriją Chinai mums pranešama, organi
ti Pasiuntinybei, kuri sten nansinių sunkumų, bet vis
rui turės pakilti.
rengiasi išnešti rezoliuciją giau Amerikos kariškų lai pradėjo boikotuot Japonų zuojasi didelis vietos ir agsis sulyg išgalės suteikti
Wall stryto kapitalistai jiems paaiškinimų ir pa dėlto galėsianti duoti darbo
reikalaujančią panaik i n t i vui su kareiviais.
prekes, Japonija užpuolė ir pielinkių Lietuvių komite nujaučia kad nei Japonija
to uždarbio reikalingiems
prohibiciją. Prie to priim
užėmė Šanghajaus Chinų tas, Įaipgi daromos pastan nei Chinija nėra gana tur galbos, jei tokia butų rei tikriems Kauno miesto gy
kalinga. Pasiuntinybės ad
ta rezoliucija pritarianti į- VALSTYBĖS PROTES distriktą.
gos suorganizuoti vietos tingos vesti didelį karą.
ventojams darbininkams.
resas yra toks:
vedimui federalės bedarbių
TUOJA
Lietuvius studentus šiam Amerikos bankieriai pri“L. A.”
Lithuanian Legation
apdraudos, federalės savi- Tokio, Vas. 2d. — Japo Japonai perka metalus iš sumanymui įvykdinti.
------------------i
jaučia
daugiau taikai, nes,
2622—16th St. N. W.
ninkystės viešųjų įmonių nijos’vyriausybė gavo Su
Amerikos
Daug darbuojasi gerb.
Washington, D. C.
NENORI LEIST PARgarantavimo ukinin k a m s vienytų Valstijų ir Angli Pernai Amerika pardavė Dr. Baltrušaitienė, kuri pa sako, dabartiniu laiku pa
saulis
neišgali
kariauti.
DAVINĖT ALŲ
10 nuoš. pelno ir valdiškos jos griežtus protestus prieš į užrubežius 39,554,363 sva laiko kontaktą su Univer
KIEK PASAULIS TURI
Washington. — Prohibigarantijos banke padėtiems Japonų militarišką veikimą rų švino. Iš jų 32,696,873 siteto vyresnybe ir vietos
SKOLŲ ‘
cijos vykdymo direktorius,
pinigams.
Šanghajuje, tuo pat laiku svarai nupirkta į Japoniją. Lietuvių visuomene. Pa ITALIJOS RAUDONIEJI
DŪKSTA
Apskaičiuojama
kad
viso
Woodstock,
sako kad nebus
Japonų spauda kuosmar- Daugiausia švino išsiųs siuntinybė daro pastangų
Roma.
—
Doreglia
mies

pasaulio
valstybės
bendrai
galima leisti pardavinėti
United States jSteel kor kiausia smerkia tas dvi ša ta į Japoniją Rugsėjo mė užinteresuoti tuo ir Lietu
poracija paskyrė 200,000 lis ir kursto savo žmones nesį, kada Japonija pradė vos Vyriausybę ir gauti jos te komunistai sukėlė riau turi skolų $150,000,000,000, 47> alų, nes tai butų grąži
šes prieš fašistus, laike fa arba po $75 nuo galvos su nimas senovišku-z karčiamuc
savo akcijų išplatinimui sa prieš jas.
jo rūpintis apie Mandžuri- paramos sumanymui.
šistų organizacijos devynių augusių ir mažų kiek tik ir po priedanga alaus jose
vo darbininkų tarpe,, po Amerika ir Anglija savo J4Vienas Universiteto kam metų sukaktuvių apvaikšant šios žemės skritulio butų pardavinėjama stip
$40 už akciją.
proteste pareiškia kad Ja Prie to Japonija išpirko barių butų pavadintas Lie
čiojimo.
randasi.
resni alkoholiniai gėrimai.
ponų akcija Šanghajuj per iš Amerikos labai daug ki tuvos vardu ir įrengtas Lie
Pittsburgh, Pa. — West eina ribas apsaugos Japo tokių metalų ir gazo bei tuviškam stiliuje. Jame ga
inghouse Electric Co. gavo nų tame, mieste. Japonų jū aliejaus.
Kurie neišgalit mokėt visos prenumeratos už
lėtų būti įrengta ir nuolati
$2,500,000 užsakymą pada reiviai sulaužė neutralumą 1931 m. Japonija traukė nė Lietuviška parodėlė. Tai
metus $2.00, siųskit tik Vieną Dolarį ($1)
rymui 76 elevatorių naujai tarptautinės to miesto da iš Amerikos 1,325,709 rišu- butų amžinas gražus pa
ir gausit ‘ Dirvą” be.sutrukdymo, o kitą pus
budavojamam Radio Mies lies ir naudoja šanghajų lius vatos, dusyk tiek ne minklėlis ir rimta propa
metį pnsiųsit vėl $1.00.
tui New Yorke.
kaipo savo militario veiki gu 1930 m. x
ganda Lietuvai.

DARBAI

‘Dirva’ $1
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Dar• toliau, profesorius siems širdingą ačiū. Ačiū rengimai ir sueigos yra la-. GERB. SPRAGILAS užpuola didelis šuo..... Ale
r
išvedžioja
kad vyrai turėtų ir už gėles kurias giminės bai naudingos ne tik senes
mano giliukis kad tas šuo
uiti pavelijami vesti savo ir draugai prisiuntė. Lai niems bet ir visiems Lietu
buvo man jau pažystamas,
oodukres arba savo sūnų buna jam ramu ilsėtis šio viams jaunuoliams. Geis-|
tai yra aš tam šuniui pa
tai. Delei stokos vietos jų žmonas, jiems mirus arba je šaltoje žemelėj.
Kor. tina kad daugiau butų to
žystamas, ba kaip labiau
visų suminėta negalima.
persiskyrus.
kių vakarėlių.
apsidairiau pajutau kad aš
J.
Virbickas.
Bronė
Radzevičiūtė
esu ne Čikagoj, ale Bačiu
Sandariečių vakar ienė.
SLA.
373
kp.
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Pirm,
j
no Tabor farmoj, kur vasa
AMSTERDAM, N. Y.
Sausio 24 d. L. M. D. salėj
Gelbėjimui
Pittsburgo
ir
rą su savo šonkauliu buvau
PHILADELPHIA,
PA.
buvo Sandaros Kuopų Są
“Margučio” Golfo Turnajo
distrikto
biednuomenės
Jaunuolių
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Sau
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mente.... Tuoj su šuniu
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SLA.
Jaunuolių)
LIETUVIŲ DARŽE
Mirė Pranas Urnikis. 18
minėjimas — vakarienė ir
susidraugavau
išnaujo ir
kalinga
fondo
iš
$11,000,373
kp.
ir
Albany
Glee
Club
čk Sausio mirė velionis su
koncertas. Programą ati
LIS CLEVELANDE
einu
susitraukęs
per šaltį į
000.
Gerovės
fondas
turi
turėjo
koncertą
ir
šokius.)
laukęs
78
m.
amžiaus.
Pa

darė 8 vai. vakare J. Vir
į golfo lauką pažiūrėt Či
bickas, perstatydamas vie sukėlęs $5,981,000, bet trūk laidotas su pamaldomis iš SLA. Jaunuolių kuopos i Washington, D. C., Sau
kagos golfistų, ba jų čia vi
tinį dainininką A. Sadaus sta dar $5,000,000. Iš ap Šv. Kazimiero bažnyčios, pirmininkas Jonas Kiškis sio 26 d. - Cleveland, Ohio,
sada pilna. Ale mat dabar
ką dainuoti; akompanavo skrities ir miesto iždų ban Šv. Kryžiaus kapinėse Sau perstatė vedėją Pranę D a- miesto valdyba pavedė savu
ne vasara tai golfas užsi
doma
išgauti
$2,000,000
ap

sio 23 d. Velionis ilgą lai nelevičiutę, kuri perstatė viename parke įvairioms
Milda Virbickaitė. Po to
daręs,
tik laukai nuo šalčio
rūpinimui
suvargusių.
ką pragyveno šioje šalyje. Albany Glee pirmininką tautoms po didoką sklypą
dainavo p. Grinienė, JadviGERB.
SPRAGILO
SLAP

susitraukę
tuno.
Antaną
Bernetaitj,
Jr.,
kup^.^o su sąlyga kad jos įIš Lietuvos paėjo iš Luokės
ga Plukiutė; D. Smilgis
TA
KELIONĖ
Į
Misliu
sau,
kaip aš dabar
grojo klarnetu; dainavo St. Maldos bedarbei panai parap., Telšių ap., Laukų k. ris pasakė prakalbėję apie: taisytų joms pavestus sklyČIKAGĄ
į
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Zeleniauskaitė, kuriai pia kinti. Pittsburge bolševi Lietuvoje buvo vedęs Mari
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M. Virbickaitė. Toliau vėl
! turės savo mėgiamiausias ir
sekė A. Sadauskas, duetas jo rengti maldas po bažny žai Amerikoje Lietuvių bu Ilgą ir Įvairų programą charakteringas gėles, žoly datas į Susivieniojimo pre gryžt į Klyvlandą suvirš
p. Miliauskaitės su Grinie čias — varo maldas ištisas vo. Jisai buvo pirmas Lie išpildė abiejų kolonijų jau nus, klumbus, etc. Kiekvie zidentus, farmeris Bačiu- 340 mylių.... Tai jau ge
ne, ir galop visi artistai paras, prašydami Dievo tuvis kuris šiame mieste nuoliai. Pagaliau Amster na gali taipgi pasistatyti nas, ir kad nori pasimatyt riau but Mandžurijoj, ba
kartu sugiedojo Lietuvos sugrąžinti darbus. Bet tur užsidėjo krautuvę. Čia be damo klebonas Kun. J. Zi- savo tautos pasižymėjusio su “Dirvos” Redaktorium. ten Japončikas nušautų ir
Na, misliu sau, tai bus ko po vargo....
būt iš to nieko neišeis, nes gyvendamas palaidojo savo danavičius- pasakė gražią vyro paminklą.
’Himną.
Po programo visi nuėjo kunigai kitados mokino ki mylimą žmoną ir liko su kalbą pagirdamas . veiklius Clevelando Lietuviai ga kia nors slapta konferenci Artinasi vakaras, sakau
į mažąją salę, kur buvo už taip, sakydavo: Dirbk ir dviem dukrelėm, kurios bu Albany jaunuolius, kurie' vo labai gražų sklypą žemės ja kaip paimt Susivienioji- eisiu sau kur į tvartą gul
kandis. Publikos buvo per Dievas padės. Taigi pade vo pirmos Lietuvaitės pa taip gražiai išsilavinę ir ir jau nuo pereitų metų mą ir atiduot Smetonai.... ti, o su kelione į Čikagą
duotos į našlaičių prieglau kad pasilaiko savo tėvų energingai darbuojasi savo Sakau, neištrūks jie nuo kaip Dievulis duos. Užėjo
150, taigi labai puikus bū da tik tiems kurie dirba.
manęs, be aš slaptai viską man į galvą kad ar tik jie
dą. Po kiek laiko velionis Lietuviškoje dvasioje.
relis šiais bedarbės laikais.
Darželio įrengimui.
Laike užkandžio buvo pa Apie girtų vedybas. Pro vedė Zofiją Vaitkevičiūtę Amsterdamo
jaunuoliui Gerb. Karpavičius, “Dir girdėsiu ir visuomenei pa manęs neapgavo: tyčia kal
sakyta vietinių veikėjų kal fesorius Johnson iš‘Pitts ir po to pasiėmė savo duk kuopos pirmininkas Jonas vos” redaktorius, suįdomi sakysiu: jokių slaptybių ne bėjo kad" važiuos į Čikagą,
ba žinojo kad aš slaptai jų
bos. Pažymi kalba buvo burgh Universiteto sako teris pas save, gražiai išau Kiškis įdavė p-lei Pranei, no šiuo reikalu ir Lietuvos' turi but.
Bačiunas atvažia- kalbą girdžiu, ir mislino
Liet. Studentų Klubo pir kad reiktų sulaikyti vedy klėjo ir išleido už vyrų.
Danelevičiutei puikią kašęl Pasiuntinybę Mimsteriui p. vo>Aletlukai
.but jau Hnojo kad kad aš traukiniu į Čikagą
mininko V. Zemblausko, jis bas tokių porų kurios pa Velionis buvo geras žmo gėlių už jos puikų pasidar-Į
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ju pėdas se- nupleškėsiu ir jų pėdų ne
pabrėžė kad jeigu senie sipažinę beišdykaujant ar gus ir visus lygiai mylėjo. bavimą prie surengimo šio'
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klosba
ten
kui-Bačiunas
suseksiu, o jie sau Tabor
siems Lietuviams rupi pa ba begirtuokliaujant, pus Turiu priminti kad velionis koncerto. Ji yra labai dar-) ti šiam reikalui ir Lietuvos
farmoj slaptai konferenci
važinėjo
—
po
Waterbury,
laikyti Lietuvybė tarpe čia girčiai eina ir apsiveda. Jis nemokėjo skaityti ir nebu bšti Lietuvaitė. Pabaigoje) Vyriausybės prita rimas.
ją
atlaikys. Ale manęs ir
Najorką
ir
kitur,
jau
gerb.
gimusio jaunimo tai reikia nurodo kad reikia įvesti vo pats “Dirvos” skaityto visa publika sustojus sugie-1 Atatinkami planai Lietuvių
gi
ne
žioplo butą: kam man
Spragilas
pervažiavo
ankstėvams nesigailėti duoti sa trijų dienų palaukimą su jas, bet labai mėgo klausy uu
dojou juieiuvus
Lietuvos uimnči
himną n
ir užuz.- 1
iL,,™ ir i«n nov" čiau
mėnesiai atgal ir rizikuot slaptai traukiniu
vo vaikams mokslo, o kuo tuoktuvėms nuo padavimo ti skaitymus iš “Dirvos” ir sibaigus programai Albanv
.................
- ?.am?.ntl. Kaune ir jau per- visk žinojo kas ten dėjosi važiuot kad galiu slaptai
jie bus mokytesni tuo Lie prašymų vestis.
sakvdavo kad “Dirva” yra Orkestras
pradėjo
griežti
siųsti 1 Clevelandą Yrajai.ba^dgsis.J Taigi Bačiunas su jais automobiliu nuva
šokius.
tuviams, bus į naudą.
Toliau, profesorius sako i geriausias laikraštis.
...
buvo
pHkin>šta
«Xya,P^mS1DarZ’sak» -daktoriui:
žiuot ir niekam nei gero.
Kalbų' '.programas buvo kad akliems galima pavelyt Prie palydėjimo jo kūno Svečių buvo
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Po Bačiuno farmas nei
?IJtll
a|varinis
biustas
Lietuvos!
.
Ar
ž
‘
nai
Į*.
važiuojam
gana ilgas, nes perstatyta vestis, bet turi jie užsidėt; į kapus dalyvavo daug pa salė irr visi linksmai laiką žalvarinis
biustas Lietuvos . ~
zinai ką, važiuojam
kalbėti veikėjai, draugijų užstatą kad negimdys vai-j žystamų ir draugų, už ką leido. Vakaras pavyko vi Atgimimo Tėvo, Dr. Jono ^Į^cten rasim daugiau gyvos dūšios tokiame čėse
atstovai ir programo artis-kų.
velionies šeimyna taria vi- sais atžvilgiais. Šitokie pa- Basanavičiaus.
politikierių, galėsim apkal- nesimato, taigi kai pasima
tė viena gyva dūšia — gerb.
Clevelandiečiai stro p i a i• bėt ir ką nors nuatart, o čia Spragilas, tai buvo didelis
darbuojasi Darželio sutvar nieko....
stebuklas. Tuoj pasivijo
kymui ir žada turėti jo iš Sutarta — nutarta: jie mane Bačiuno brolis ir pa
kilmingą atidarymą šį pa tuoj į automobilį, su jais ir žinęs tempiasi į vidų sušilt;’
gerb. Bačiunienė, ir važiuo
vasarį.
na ir taip mano slapta ke
ja iš Klyvlando.
lionė į Čikagą turėjo pasi
Turit giminiu Pietų Amerikoj . Ale kai dabar tokie prasir kitur: užrašykit jiems “Dir- ti laikai ir darbų nėra, taį baigt, ba pamatė ir patys
va”, pralinksminsit juos.
aš, kaipo bedarbis ir laiko Bačiūnai ir pats redakto
. turėdamas,. sakau ’ sau: Va rius ir tada turėjau pasisa
žiuosiu ir aš!. Vistiek jie kyt kaip pas juos pakliu
nuo manęs neištrūks, ba vi vau. Kada papasakojau, ga
suomenė turi žinoti kas de vau net bartis. Bačiunas
• •
sako: Kam taip darei! juk
dasi SLA. padangėj.
Niekam nematant, įsilin- automobilyje vietos yra ga
Po perstatymo. S. L. A.į dau į Bačiuno automobilio na, butume atsivežę kaip
105-tos kuopos iniciativa 30 užpakalyje esančią didelę žmogų! Juk tu mums mie
: Sausio buvo pastatyta
važiuoji Ką jil las svečias, ba tokia slauni
scenoje . S. I aipaviciaus autOmobilyje kalbėjo negir- asaba kaip gerb. Spragilas
puiki komediją, ■Žentai iS|diyau, ba,J skryniį rasdio mums didelė garbė turėti!
Redaktorius sako: Nagi
Ameiikos .
oi s t! timpai nejjUV0> aje tiek galiu pašamokinosi, bet visi artistai k k į pritranf5 tai‘ pri. kodėl nesakei kad nori va
athko savo užduotis, gerai, ! H tį sk
ioj bc‘
žiuot, bučiau paprašęs, bu
kadangi visi jie turi gerą ,• ..
J
j
j
tų gražiai atvežę. Ba ir aš
patyrimą scenoje. p.
Rolėse;
...
dabar pasakysiu kas noriu kad tu važiuotum ir
» T.' O dą
dalyvavo sekanti: ]Dzekl° toliau
S
__ __dėjosi
ir kur aš atsi aprašytum viską, ba be ta
Veršio — M. Pąuparas; dūriau.
vo raštų “Dirva” kaip tuš
Maikio Vaško — B. Varačia,
o tu dabar visai nera
Per septynias adynas lė
šius; Keidės Vaškienės — kė automobilis iš Klyvlando šai ir misliau kad nuėjai su
J. Vaiašienė, Piano Grybo
j,aį aįtvaras mane dau- Bagočium ar su Gegužiu ir
n •
i\/l n ui rr nn
— J. Sakalas;I r IMarytės
— žydamas .toj' skrynioj, ir kai ant “Dirvos” supykai kam
E. Stulgaičiutė; Barboros, privažiavom ir sustojom, Bačiuną remiam.
senmergės, — J. Sakalienė. nudžiugau; misliu sau: da — Aš misliau kad aš tik
Publikos buvo gražios, bar Čikagoj nieko nebijau: maišysiu jums, tai norėjau
nors galėjo būti ir daugiau. nueisiu pas Slaptus Spragi- slapta nuvažiuot su jumis
Dalyvavusieji taip skaniai laičius, jie mane visur ap į Čikagą, pažiūrėt ką jus
prisikvatojo iš nabago sen vedžios ir duos nakvynę, ir ten politikuosit, o paskui
bernio, Chicagos butlegerio taip aš politikierių pėdas viską pranešt visuomenei,
Veršio ir jo vargų pergy suseksiu.
— sakau aš.
ventų parvykus į Lietuvą Kada visi išlipo ir apti — Tai labai gerai, mes
pasisvečiuoti, iki ant galo lo aplinkui, iškišu galvą iš rytoj važiuojam į Čikagą,
jis apsiveda su senmerge, skrynios, dairausi — žiū važiuosim kartu ir galėsi
kurią 20 metų atgal paliko riu aplink tik tušti laukai, aprašyt visuomenei viską
irnnruiinuiuiimu!
nuskriaudęs, išvažiuodamas po kuriuos sniegai siaučia, ką ten matysi ir girdėsi, —
į Ameriką.
vėtros ūžia; net baisu pasi sako redaktorius.
Po perstatymo buvo šo darė.... Misliu sau: kur — Tai mano raštus dar
kiai, Varašiui armonika ir dabar aš esu: ar Lietuvoj, priimsi į “Dirvą”? — sa
jo pagelblininkui smuiką ar Kanadoj ar Mandžuri- kau aš.
) smarkiai griežiant.
įoj. Pradedu lipt iš skry — Vaje! gerb. Spragile!
Padėka priklauso artis- nios apsidairyt kad vienas jeigu tu nustotum rašinėt
‘’Mano gerklė man visa svarba. Aštraus knilėjinio tavajai taip pat nėra.
i tams.už jų gražų trusą, pu- jj^g nepražūčiau, ir mane į “Dirvą” tai “Dirva” turė
Visada duokit man LUCKY STRIKE. Ir pasiplak sau per pečius del naujojo
b|ikai uz atsilankymą ir au- —---- ------------------------- tų subankrutyt, ba ir da
Celofaninio Įvyniojimo su skvelu, kuris taip palengvina pakelį atidaryti.
toriui p. Karpavičiui už to-, mirškite kreiptis tuo antra- bar visi klausinėja kas pa
sidarė gerb. Spragilui kad
kią smagią komediją.
šu.
Sodaliečių šokis. Vasario Ligos. Daytone pradėjo nieko neparašo, .— sako jis.
Na ir pasijutau Bačiūnų
6 d. Barney Community sa- apsireikšti limpančios ligos
įėję rengiama užsigavėjimo jr daug namų padėti po ka- farmoj toks pat gerbiamas
špkis pastangomis Lietu- rantina, sveikatos valdyba svečias kaip bunu kada at
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį
Vaičių panelių Sodeliečių,; perspėja kad vaikai ■ apsir- važiuoju į ^Margučio” gol
Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tq "Spraginlmo" Skonį Visuomet Šviežiu
; Vakaras bus smagus, pa- gę tuoj butų apžiūrimi gy fo turnamentą.
Kitą sykį pasakysiu kaip
ta rtina atsilankyti.
(lytojo. Nereikia nuversti
Graborius A. J. Key do- kaltę ant paprasto šalčio, mes nuvažiavom į Čikagą
i szius persikėlė į naują vic- įneš gali būti blogos pasėk ir ką ten gerb. Spragilas
ėtą, 1420 E. 3rd st. Nepą-j mes.
“D.” Rep. girdėjo, matė ir patyrė.
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“Liaudies Tribūna”
Savaitinis Laikraštis
Leidžia

PITTSBURGH

DAYTON

Visada duokit man Lucky Strike

It’s toasted

Amerikos Lietuvių
Liaudies-Sąjunga

“Liaudies Tribūna”
3221 Beach Avenue
CHICAGO, ILL.

No. 3

APIE MUSŲ P
Anuokart buvom minėję
kad “Dirva”-“Liaudies Tri
būna” šio pusmečio bėgiu
turi surinkti 1,000 naujų
skaitytojų ir pusę tiek na
rių A. L. Liaudies Sąjun
gai. Turime pasakyti jog
mes šį svarbų sumanymą
įvykdysime. Tokio vajaus
pas mus dar nėra buvę:
dažniausia tautiniai nusi
statę žmonės patys užsimo
kėdavo tiesiog administra
cijai arba skaitydavo ‘kas
papuola. Tačiau tautinis lai
kraštis kaip “Dirva”-“Liaudies Tribūna”, kuris tyriau
sia skleidžia Lietuvybės idealą musų išeivijoje, toli
gražu nepasiekia visas Lie
tuvių bakūžes ir todėl mu
sų vientaučiai tampa idėji
niai nustelbti. ■
Musų organizacija, A. L.
L. Sąjunga, ypatingai Chicagoje, deda visas pastan
gas kad “Dirva”-“L. Tribū
na” pasiektų kuodidžiausį
skaitlių draugų - skaitytojų
plačioje Chicagos apiebnkėje, nes “Dirva”-“L. Tribū
na" yra pripažinta kaipo
Chicagos Lietuvių tautinis
laikraštis. Teko su dauge
liu kalbėtis kurie gavo pir
mą laitįą šio laikraščio, ir
visi yra pilnai patenkintii
ir džiaugiasi iš to: jie sako!
jog senai mums buvo. ųęjfelingas rimtas tautinis laik
raštis Chicagoje ii’ jos apielinkėje.
i
Gal kas sau ir mano kad i
Chicagoje yra užviešpata i
vęs Lietuviuose socializmas 1
ar bolševizmas ir kad tau i
tiniam laikraščiui busią la r
bai sunku su jais kovoti.
Visai netiesa. Ant kiek mu I
sų veikėjai aplankė ir paty I
rė vietos Lietuvius, diduma 1
pritaria ir užsiprenume
ruoja šį laikraštį, tas liu J
dija kad Chicagiečiai nori č
• rimto laikraščio, iš kurio I
butų galima teisingai apie v
I
viską sužinoti.
Todėl atsikreipiam į Chi- <1
cagiečius veikėjus ir skai I
tytojus kad visi bendrai n
prisidėtume prie šio kultū ii
rinio tautinio laikraščio va
jaus. Patarkite savo pažy n
stamiems ir draugams, pa s1
pasakokite ką reiškia rim u
ta tautinė spauda, kuri gi S]
na musų Lietuvių reikalus K
ir perspėja kas yra bloga ir ti
nenaudinga ir kas naudin ir
ga musų Lietuvių gerovei. T
Reikia žinoti ir suprasti
skirtumą tarp socialistų la
t laikraščių, kurie nieko gero v;
ir konstruktivio nedavė A- m
merikos Lietuvių gyvenime
kaip tik izmą ir suiratę. ti
Kitokie yra tautiniai laik g
raščiai, kurie skelbia Lie- n
tuvybę, mukų prigimtą idė
ją, meilę savo riminio kraš v
to Lietuvos, gerbt savo me b
ną, remti Lietuvių įstaigas
ir visa tą kas tik butų gera r
Lietuvai ir Lietuviams. To s:
dėl tai musų tautinė spauda ir turi didelį pritarimą

MARGI
DAINOS

IR

Ketvirti metai, kas mėnesį, išei
žurnalas, nuo 15 iki 32 puslapių di
rų Vedėjams ir Muzikams labai ne
vienintelis muzikos žurnalas leidžia
ja ir leidžia Komp. A. VANAGAIT
Kainuoja $1.00 už 8 mėnesius.
metams $3. Vienas numeris pažiur
Margučio Knygynas turi didelį p:
Taip pat; turime visokių rekordų. S

šaulio kraštus.

Katalogų siunčiam
“MARGU'

***>»»«,

2437 West 69th Street

Vasario 5, 1932

Vasario 5, -1932

lelis šuo.... Ale
kis kad tas šuo
jau pažystamas,
tam šuniui paba kaip labiau
pajutau kad aš
agoj, ale Bačiuarmoj, kur vasašonkauliu buvau
' Golfo TurnaTuoj su šuniu
/au išnaujo ir
aukęs per šaltį Į
ika pažiūrėt Ci
stų, ba jų čia viAle mat dabar
tai golfas užsiaukai nuo šalčio
tuno.
u, kaip aš dabar
į pateksiu, ba iš
apie šimtas my0 dar bloreiks pėkščiam
lyvlandą suvirs
... Tai jau geMandžurijoj, ba
ikas nušautų ir

vakaras, sakau
ur j tvartą gulelione į Čikagą
lis duos. Užėjo
į kad ar tik jie
įgavo: tyčia kalažiuos i Čikagą,
ad aš slaptai jų
žiu, ir mislino
ukiniu į Čikagą
ir jų pėdų nejie sau Tabor
)tai konferėnciAle manęs irbuta: kam man
aptai traukiniu
d galiu slaptai
iomobiliu nuvakam nei gero,
no farmas nei
•s tokiame čėse
ligi kai pasimaa dūšia — gerb.
ai buvo didelis
Tuoj pasivijo
io brolis ir pasi i vidų sušiltj ’
lano slapta kegą turėjo pasi
imate ir patys
pats redaktoturėjau pasisąis juos pakliuapasakojau, gartis. Bačiunas
taip darei! juk
vietos yra gaatsivežę .kaip
tu mums mieba tokia slauni
gerb. Spragilas
i garbė turėti!
is sako: Nagi
d kad nori vai paprašęs, buvežę. Ba ir aš
i važiuotum ir
iską, ba be tairva” kaip tušbar visai nerai kad nuėjai su
su Gegužiu ir
’ supykai kam
iam.
iau kad aš tik
is, tai norėjau
duot su jumis
įžiūrėt ką jus
•šit, o paskui
st visuomenei,
tai gerai, mes
iam i Čikagą,
irtu ir galėsi
lomenei viską
i ir girdėsi, —
rius.
no raštus dar
irvą”? — sa-

erb. Spragile!
totum rašinėt
“Dirva” turėyt, ba ir dąiinėja kas pąSpragilui kad
o,.— sako jis.
utau Bačiūnų
jat gerbiamas
įtinu kada atlargučio” gollasakysiu kaip
om i Čikagą
rb. Spragilas
ir patyrė.
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Dalyvaukime “Margu
čio” Vakare

Nepriklausomybės Pa
minėjimas

“Margutis”, kuris yra vie
nintelis Amerikoje meno, dai
nų ir juokų žurnalas ir palai
kytojas Lietuviuose musų bo
čių dainelių ir gaivintojas mei
lės prie gimtinio krašto Lietu
vos, šį sekmadienį, Vasario 7 d.
rengia puikų vakarą Lietuvių
Auditorijoje. Pradžia 7 vai.
Dalyvaukite visi kas tik gali
te, paremsite komp. Vanagaitį
ir matysite nepaprastai puikų
ir juokingą programą.
Tai bus juokų vakaras su vi
sokiomis prašmatnybėmis. Prie
viso kito duos muzikalę kome
diją, “Fašistų Konferenęija Najorke”. Sako bus perstatyta ir
SLA. 6-to Apskričio konferen
cija, atsibuvus pereitą sekma
dienį.- Programe dalyvaus didelis buris vyrų ir mergų.

Lietuvių Liaudies Sąjungą ren
gia Lietuves Nepriklausomy
bės Sukaktuvių Iškilmę
Liaudies Sąjungos 1 kuopa
Nortsaidės kolonijoje rengia 14
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių naminė iimą,
kuris įvyks sekmadienį, Vasa
rio 14 d., nuo 4:30 vai. no pie
tų, Simons Hall, 1640 N. Han
cock st.
Programe pakviesti dalyvau
ti: komp. A. Vanagaitis, Lie
tuvos Konsulas Kalvaitis, Adv.
A. A. Olis, keli vietos veikėjai,
taipgi bus gražių dainų ir kito
kiu paįvairinimų.
Visi dalyvaukime savo Tau
tos šventėje.
Rep.

Anuokart buvom minėję pas gerus Lietuvius.
kad “Dirva”-“Liaudies Tri Broli ir Sesuo, jei nesat
Feb. 31st ir a date whichi setting which made us feel as
būna” šio pusmečio bėgiu skaitytojai musų tautinio Rašo ČIKAGOS ARAS. willLast
live long in the memory of though we were in ancient Lithturi surinkti 1,000 naujų laikraščio “Dirvos” - “Liau
Chicago’s Lithuanians. On that: uania. Then appeared a lovely
skaitytojų ir pusę tiek na dies Tribūnos” tai be atidė “DRAUGO” redaktorius su date the newly built Lithuanian maiden beautifully garbed in
galvojo
mums
“
komplimentus
”
rių A. L. Liaudies Sąjun liojimo šiame vajuje tapkit ir sako: “Eks-socialisto Simo- Auditorium was formally dedi. Lithuanian national dress, and
gai. Turime pasakyti jog skaitytojais ir platintojais kaičio leidžiamas mėnesinis lai cated to the service of Lithua. in beautiful language welcomed
mes šį svarbų sumanymą musų Lietuvystės palaiky kraštis ‘Liaudies Tribūna’ iš nians. Chicago’s mayor was the us and dedicated the Audito
to the service of all Lith
įvykdysime. Tokio vajaus tojų laikraščių Amerikoje. Chicagos išsikėlė į Clevelandą guest cf honor and was attended rium
uanians. Then she led in Chica
■
by
our
two
Lithuanian
aider

ir
susijungė
su
‘
Dirva
’
....
”
ir
pas mus dar nėra buvę: Šio vajaus tikslas yra su
Kad “Liaudies Tribūna” men. The Chicago Lithuanian go’s mayor who in a few words
dažniausia tautiniai nusi pažindinti su taukiniu laik tt.
susijungė su “Dirva” tai pasa Chorus, consisting of over two expressed his wonder at cur astatę žmonės patys užsimo raščiu tas Lietuvių koloni kydamas klaidos nepadarė, bet hundred voices, was engaged to bility to construct such a cul
kėdavo tiesiog administra jas ir šeimynas kur pirmiau kad “Liaudies Tribūna” spaus present the first and dedicating tural center and extended his
SKAITYKIT Gerb. Spragilo
congratulations. The mayor’s
cijai arba skaitydavo kas “Dirva”-“L. Tribūna” nepa dinama Clevelande tas dar ne performance. Activities were words
kelionę į Čikagą (2-ras pusi.)
were greeted with a
reiškia kad “Liaudies Tribūna” scheduled to begin at 7:30. Our
papuola. Tačiau tautinis lai siekė.
reliable and very punctual Li storm of applause (no stamping
išsikėlė
iš
Chicagos.
kraštis kaip “Dirva”-“Liau- Visi i Talką — į Apšvie- Kaslink p. Simokaičio “socia thuanians filled all the seats by of feet or whistling) that only LANKĖSI svečiai. Sausio 31 LIETUVAITĖS baigė high
Chicagoje lankėsi SLA. Pre
dies Tribūna”, kuris tyriau tos ir Kultūrinio Vajaus lizmo” tai jam “garbė” būti 7:15 and very eagerly, but subsided when the'young maid d.
zidentas Gegužis, kuris turėjo school. P-lė Alreda SemaškiuX. S. socialistu neteko. Bet norėtų quietly awaited the rise of the en again appeared. She introdu pasitarimų su Sandariečiais ir tė, duktė K. J. Semaškos, p-lč
sia skleidžia Lietuvybės i- Darbą!
Helen Milakniutė, n-lė Nancy
si paklausti p. “Draugo” re curtain. Every seat was reser ced the composer of the operetta kitais savo draugais.
dealą musų išeivijoje, toli
daktoriaus
ar jau tas juodylas ved and had been sold almost which was to be presented. We
Taip pat lankėsi “Dirvos” re Novikiutė — visos kartu baigė
gražu nepasiekia visas Lie
nudžiūvo kuriuo jis buvo pasi as fast as the tickets came off had heard of the young Lithu daktorius K. S. Karpavičius, Tuley High School Sausio 28
tuvių bakūžes ir todėl mu Lietuvos Nepriklauso rašęs
anian’s abilities and accomplish kuris kalbėjo iš “Dirąos”-“L. d. šios jaunos Lietuvaitės mo
aplikaciją prie socialistų? the press.
sų vientaučiai tampa idėji
ments and of his widespread Tribūnos” radio stoties, pasa ka gerai Lietuviškai kalbėti,
As
we
Lithuanians
arrived
in
mybė ir Spauda
renown
in the musical world, so kydamas trumpą gražią kalbą. skaityti ir parašyti. P-lė Seniai nustelbti.
KAI KURIE mano kad p. J. our cars we drove under a ca
J. Bačiunas gavęs permažai nopy in front of the entrance. we greeted him with a storm Taipgi buvo atvykęs iš Sodus, maškiutė yra gabi pianistė, ir
Musų organizacija, A. L.
of applause which rivalled that Mich., J. J. Bačiunas su žmo turbut sieks aukščiau muzikos
L. Sąjunga, ypatingai Chi Praradus Lietuvai savo balsų SLA. nominacijose. Tie There we alighted and entered accorded
to the mayor. . The na, kurie tik ką sugryžo iš ke srityje.
sa,
galėjo
gauti
ir
daugiau
jei

the.
Auditorium
without
having
cagoje, deda visas pastan nepriklausomybę, teko ilgus gu butų buvę praleista nors
Visos sveikinamos jų mokslo
one drop of the driving rain young composer briefly ex lionės rytinėse valstijose.
gas kad “Dirva”-“L. Tribū laikus kovoti musų pirmta- pusė tiek agitacijai kaip pra which was falling that evening plained his operetta and set the Gegužis, Karpavičius ir Ba- baigimu, bet patartina tuo ne
na” pasiektų kuodidžiausį kunams, kurie žadino tau leista už socialistų kandidatą fall on us, while an attendant performance in motion by re čiunas dalyvavo SLA. 6-to Ap- pasitenkinti, siekti aukščiau,
nes prie šių dienų sąlygų reika
skaitlių draugų - skaitytojų tos dvasią ir kėlė Lietuvius Bagočių arba Gegužį. Reikia drove our car to a specially pro questing the young maiden to skričio konferencijoje.
•sing the prologue.
linga mokslo kuodaugiausia.
nepamiršti
kad
net
du
žmonės
vided
parking
place.
As
we
en

plačioje Chicagos apielinkė- prie savarankiško gyveni
X. Y.
The
composer
’
s
genius
began
važinėjo
po
Pennsylvaniją
ir
je, nes “Dirva”-“L. Tribū mo. Tas įrankis kuriuo bu kitur ir pasakojo visokias nesą tered the Auditorium through to reveal itself right in the pro SLA. 6-to Apskričio konfethe
wide
and beautifully carved
na” yra pripažinta kaipo vo galima pasiekti musų mones apie p. Bačiuną. Ypa doorway we found ourselves in logue, the, singing of which rencija neapsiėjo ir be komediGrigaičio
paruošta,
Gugio
PAMINĖKIT Lietuvos 15 m.
Chicagos Lietuvių tautinis kaimus ir miestelius buvo tingas vienos organizacijos ‘or a large soft-carpeted foyer imperceptibly set us_ into the JU1laikraštis.
. 1 . .••Teko
I •«1 — p. p.su. . daugeJ p. . . p. p. ' spauda, nors slaptai sklei- ganizatorius’ pripasakojo tokių which had many comfortable spirit of the operetta.. Then ir Grigaičio ir kitų draugučių Nepriklausomybės šventę atsi
užagituota rezoliucija prieš A. lankydami į Didžiulį parengi
liu kalbėtis kurie gavo pir- džiama, nes per'ją pasklei- dalykų apie Bačiuną apie ku lounging chairs scattered about. was unfolded before us a legend Vanagaitį ir “Liaudies Tribū mą
Shoreland Viešbutyje (55th
riuos yra žemiau kritikos ir ra Light ot just the proper dim of old Lithuania set to ama nos” radio programą buvo pri
mą laicįą šio laikraščio ir džiama idėjos, pasakoma šyti.
Bet nėra reikalo nusi ness diffused itself through the zingly stirring and appropriate imta balsais daugumos sanda- at the Lake), Vasario 16 d.,
visi yra pilnai patenkinti skaitytojui kas yra veikia- minti del nonsensų pasakos —
nuo 8 vai. vak.
Komit.
home-like atmosphere ’of the music and enacted in amazing riečių. Sandariečiai taip karš
ir džiaugiasi iš to: jie sakojma, kas norima daryti,
melai turi trumpas kojas.
settings.
We
were
swept
along
place from some unseen source.
tai Grigaitį seka kad ką jis pa
jog senai mums buvo i-ęij^ą- Pradedant nuo “Aušros”
On the walls were "wonderfully in the streangof; emotions por sako tas ir eina. Nors “San
CHICAGOS DAILĖS ARTI
lingas rimtas tautinis laik ir “Varpo” laikų ir baigiant “NAU.IIENŲ” 21 nr. p. Gri stirring paintings of events trayed by the players as though daros” redaktorius M. Vaidyla STŲ
PARODA. Sausio 28 d.
gaitis
savo
editoriale
išlieja
vi

raštis Chicagoje ir jos apie- Rusijos revoliucija — 1904 są savo išmintį prieš “Liau from early Lithuanian history. we were actually on the scene— siūlė kitą rezoliuciją, bet san atsidarė tapybos meno darbų
such
was
the
composer
’
s
genius
linkėje.
metais, per tą laikotarpį ėję dies Tribūnos” radio pusvalan After leaving our heavier outer and the skill of the players. The dariečiai balsavo už Grigaičio 1932 metų paroda, Art Institu
clothing in Wie care of the very
“dėlto kad mums te, ant Michigan ir Adams gat.
Gal kas sau ir mano kad musų laikraščiai, ar tai Ma džius. Kodėl socialistams taip solicitous wardrobe attendant Chicago Lithuanian Chorus pro rezoliuciją,
Grigaičio politika artimesnė”, Tai yra 36-ta metinė paroda.
Chicagoje yra užviešpata žojoje Lietuvoje ar Ameri pykti? Juk dar tik maža dale we crossed the foyer and ascen ved itself to be of the first water pasakė vienas senas sandarie- Svarbu pažymėti kad šioje pa
vęs Lietuviuose socializmas koje, buvo tautinės dvasios. lė iki šiol tėra pasakyta apie ded a very marvelous marble in chorus singing, soloists, and tis vėliau vienam tautininkui. rodoje dalyvauja visiems gerai
darbus. Aišku kad Chica stairway to the Auditorium acting abality. No other group,
Iki Sandara susidės iš sociaar bolševizmas ir kad tau Musų kovotojai už Lietuvos jų
gos Lietuvių visuomenė iki šiol proper. We stopped in the door amateur or professional, could listuojančių gaivalų tolei joje žinomas dailininkas M. J. Ši
leikis. Jis yra baigęs Chicagos
tiniam laikraščiui busią la laisvę skelbė tautos meilę. nebuvo rimtai informuota apie
and gasped, and gaped! possibly put just the proper nebus tvarkos ir tolei jie ardys Dailos Institutą ir yra Post
bai sunku su jais kovoti. Tik per tautinę spaudą Lie tuos gaivalus, tik ačiū “Liau way,
Before us was spread the most spirit into the presentation of musų vidurinės srovės gyveni Graduate. Pastarų kelių metų
Visai netiesa. Ant kiek mu tuva šiandien yra laisva ir dies Tribūnos” pastangoms vi marvellously modelled hall that this really representative Lith- mą.
SLA. Narys. bėgyje dainininkas Šileikis pa
sų veikėjai aplankė ir paty tauta gali gėrė! is savo lais suomenė gavo progą per radiu we ever saw! We stood at the uanian operetta. Many must
darė daug savo kurinių paveik
są, oro bangomis, pasigaut tei back on heavy carpeting and have been the hours that were
rė vietos Lietuvius, diduma ve.
PRANEŠIMAS. A. L. Liau slų. Tiesa, apie jo kurinius la
singų žinių apie naujieniečius- looked down a sloping aisle and spent in practice so that each
pritaria ir užsiprenume Turime ir dabar Lietu socialistus. Tūkstančiai Lietu
dies Sąjungos 1 kuopos mėne bai mažai teko pastebėti triūsų
a sea of heads to the almost detail would work out perfectly. sinis susirinkimas įvyks pir spaudoje, kas ištikro yra ap
ruoja šį laikraštį, tas liu vių kalba einančius laikraš vių klausosi ir per tai “L. T.” Invisible
orchestra pit where a And the guiding and training madienio vakare, Vasario 8 d., gailėtina, kadangi musų toks
dija kad Chicagiečiai nori čius, bet jie atsirado suly radio pusvalandis yra žingei- full symphony
orchestra was must have been of the ablest.
7:30 v., Simons hall, 1640 talentas turėtų būti daugiau
rimto laikraščio, iš kurio ginamai nesenai. Tokie ne džiausiąs, nes čia yra rimtos playing lovely Lithuanian folk After the curtain had fallen nuo
N. Hancock st. Visi nariai bū žinomas, o yra dalinai užmirš
informacijos
teikiamos
iš
pobutų galima teisingai apie va Lietuviški laikraščiai y- litinio Lietuvių visuomeninio songs. Above the orchestra pit on the last scene we hurried tinai dalyvaukite.
Vald. tas. Mat, musų kasdieninė po
rą “Naujienos”, “Keleivis”, veikimo..
and entirely unobstructed by back-stage to be the first to
litika nustelbia gana sunkiai
viską sužinoti.
congradulate the players. Want
the
musicans
was
the
large
and
atsiektus
ir vertus pagarbos
’ dar
‘
Todėl atsikreipiam į Chi- “Laisvė”. “Vilnis” ir
Pažiūrėkime ką p. Grigaitis
Užuojauta p. Juozui Pronsmodelled stage with a back-stage we found! - - - kui. Iš priežasties jo tėvo mir darbus. Tačiau reikia tikėtis
cagiečius veikėjus ir skai pora-trejetas. Jiems rupi sako: “Jų tarpe atsirado grupė aexquisitely
gorgeously harmonized green, enough room to run a fair-sized
su laiku dailininko šileikio
tytojus kad visi bendrai ne Lietuvybę skelbti musų žmonių kuri musų tarpusavės red and yellow drop curtain. dance, excellent and numerous ties, • “Liaudies Tribūnos' Re- kad
kuriniai bus tinkamai įvertin
ginčus
išnešė
į
orą,
idant
pa

dakcija
ir
Administracija
reiš

prisidėtume prie šio kultū išeivijoje, bet Marksizmas. skleisti juos (žinoma—“L.T.”) From "the stage the walls and drops, all sorts of lighting fix
ti, ypatingai kuomet plati mu
rinio tautinio laikraščio va Todėl, broli ir sesuo, mi kuoplačiausia ne tik tose ra ceiling tapered out toward the tures and stage properties and kia jam gilios užuojautos.
sų visuomenė sužinos apie jo
even numerous well-furnished
kurinius, kurie yra gana įdo
jaus. Patarkite savo pažy nėdami 13-tą Vasario, mu miose stubose kurių gyvento back, a good indication of 'ex dressing
PASISEKĖ. Morning Star mus. Jeigu neklystu tai daili
rooms. After commen
cellent
acoustics.
The
walls
stamiems ir draugams, pa sų tautos didžią šventę, ne jai iki šiol į jokias ‘polemikas’
decorated with wonderful ding the performers we decided Klubo maskų balius, kuris bu ninkas Šileikis turi apie porą
pasakokite ką reiškia rim užmirškit savo tautinės nesikišdavo, bet ir tarpe žmo were
paintings by our world-re to wander at large to see how vo surengtas Sausio 23 d., pa šimtų įvairių kurinių ir tą vi
nių
kurie
apie
mus
ir
musų
ta tautinė spauda, kuri gi spaudos čia Amerikoje.
modern
Lithuanian the other portions of the buil sisekė gerai, Rengimo komisi- są sukurė apart savo reguliasocialistų-naujieniečių. nowned
ja buvo: M. čepulevičius, J. rio dienos darbo. Aišku kad
na musų Lietuvių reikalus Kiekvienas patriotas Lie “(reiškia
L.T.”) reikalus iki šiol, gal painters. The courteous usher 1ding looked. The first room we
toks pasišventimas menui yra
ir perspėja kas yra bloga ir tuvis turėtų turėti savo na but, dar nieko nebuvo nei gir very tactfuly brought us back entered was a cozy little Napis ir Raila.
Vyrai laimėtojai: Pirmą pri didelis žmogui kreditas.
to earth and directed us to our meeting room for women’s! clubs.
nenaudinga ir kas naudin muose “Dirvą” - “Liaudies dėję”.
As we went along we found zą laimėjo Baltos žvaigždės
Viršminėtoj parodoj daili
ga musų Lietuvių gerovei. Tribūną”, “Vienybę”, “Mar Ot, todėl. Lietuviai ir klauso seats. We sank down into plush comfortably furnished rooms Klubas; antrą — Raudonos Ro ninko
šileikio pieštas paveiks
covered seats almost as com- 1
si
su
žingeidumu
“
L.
T.
”
radio
Reikia žinoti ir suprasti gutį” ir dar nekurtuos. Šie
žės Klubas.
for
mens
’
clubs,
private
club

las
pavadintas'
“Housekeeper”
fortable
as
that
favorite
chair
nes jie nebuvo “gir
Moterys laimėtojos: N. W. (Šeimininkė), nr. 174, yra di
skirtumą tarp socialistų laikraščiai, ypatingai “Dir programų,
party rooms, class rooms
1
dėję” ką socialistai veikia ir at home and continued to gape rooms,
Lithuanians, a Lithuanian Side Moterų Klubas — pirmą; delis ir gana patraukiantis, jis
laikraščių, kurie nieko gero va”, arti dviejų desėtkų kaip dumia akis per spaudą.
about us, for every turn of the for
•
library,
banquet halls, a gym antrą irgi moterų klubas, var išstatytas kambaryje No. 1.
head
revealed
other
wonderful
;
ir konstruktivio nedavė A- metų skelbia tautinę sąmo Toliau vėl sako: “Reiškia, anasium
and
a swimming pool. do nenugirdau. Muzika buvo
Patartina Lietuviams atsilan
J
merikos Lietuvių gyvenime nę ir žadina Amerikos Lie pie Lietuvius lengvai gali pa and amazing features.
When
we
reached
the ground gera, p. Spetilos orkestras.
į Art Institutą ir pamaty
Soon
our
wonder
was
inter

kaip tik izmą ir suirutę. tuvius prie darbo už savo sklisti gandas kad jie savo ra rupted by the fading out of the floor we found a wondrously fa- Morning Star klubas užlaiko kyti
ti šį dailų savo vientaučio ku
dio programus rengia ginčams
Kitokie yra tautiniai laik garbingo s tautos palaiky ir pasikoliojimams. Gražią mes lights and the rise of the cur-' shioned ballroom with the most didelį savo klubruimį, kur na rinį. Paroda tęsis iki Kovo 28
riai vakarais susirenka sma d. šeštadieniais, sekmadieniais
raščiai, kurie skelbia Lie mą.
tuomet įsigysime reputaciją, ar tain. Then we gasped anew for ( unusual and the - - giai praleisti laiką. Klubietis. ir trečiadieniais ' įžanga veltui.
the stage was set in an un
tuvybę, mifsų prigimtą idė Vasario 15 d. visa Lietu ne?”
Wake up, children! Wake up!
Kitomis dienomis po 25c.
J. J. B.
ją, meilę savo giminio kraš viu tauta švęsdama savo Šis socialistų redaktoriaus speakably wonderful old forest
BEDARBIŲ naudai. Drau
Dalyvis.
pasakymas
yra
burbulas:
jisai
to Lietuvos, gerbt savo me Nepriklausomybę, minės ir
gija šv. Vincento de Paulo ren
turbut
savo
gyvenime
negirdė

mokinimui
bet
vaidams
ir
plu

lyko
būti
negali
kaip
šis
rei

ną, remti Lietuvių įstaigas tą spaudą kuri, kaip tie ka jo kitų radio programų, tik gal dimams!”
Kur Galima Gauti
Juk šis jų reikala gia didelį balių, Vasario 9 d.,
ir visa tą kas tik butų gera reiviai, turėjo kovoti su vi “Liaudies Tribūnos”. Jeigu p. Turbut p. Grigaičiui darosi kalavimas.
vimas nesutinka su jokiomis Šv. Mykolo salėj, Nortsaidėj, “Dirva”-“L. Tribūna”
Lietuvai ir Lietuviams. To sais Lietuvybės priešais.
Grigaitis butų klausęsis Ameri šilta nuo “L. T.” radio bangų! teisėmis. Jeigu p. Vinikas bu nuo 7 vai. vak., bedarbių nau
dėl tai musų tautinė spau Tikroji Lietuvių spauda konų politinių radio programų Na, Marsas netoli, o mėnulis vo “grinorium” iki šiol tai ke- dai. Rengimo komisija suside NORTH SIDE:
iš žymių vietos veikėjų: K.
da ir turi didelį pritarimą — tautinė spauda.
X. S. — Demokratų ar Republikonų dar arčiau, ten bangos gal ne no kaltė? Kai pamatė “džia- du
Rugis, A. Bacevičius, M. Rugis Prie North av. ir Kedzie;
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IR
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Ketvirti metai, kas mėnesį, išeina juokų, muzikos ir dainų
žurnalas, nuo 1,5 iki 32 puslapių didumo. Dainininkams, Cho
rų Vedėjams ir Muzikams labai naudingas žurnalas. Jis yra
vienintelis muzikos žurnalas leidžiamas Amerikoje. Redaguo
ja ir leidžia Komp. A. VANAGAITIS.
Kainuoja $1.00 už 8 mėnesius. Metams $1.50. I Lietuvą
metams $3. Vienas numeris pažiūrėjimui 10c. stampomis.
Margučio Knygynas turi didelį pasirinkimą gaidų ir knygų.
Taip pat; turime visokių rekordų. Siunčiame C O D į visus pa
saulio kraštus. Katalogą siunčiame prisiuntus 4c stampoms

“MARGUTIS
2437 West 69th Street

Chicago, Ill.

— laike Chicagos miesto virši
ninkų rinkimo, jis taip negąs
dintų kitus.
Na ir štai ką p. Grigaitis
nori pasakyti, ir gal turbut pa
daryti: “šiaip ar taip (o ką
manai?—“L.T.”) tas ‘oro ter
šimo’ darbas turės sustoti, ir
juo greičiau juo geriau. (Gal
nori skundiku-donoščiku būti ?
—“L.T.”). Nereikia laukti iki
pasieks gandas Federalę Radio
Komisiją (vajetumano!— “L.
T.”) kad Lietuviai yra vienin
telė tauta Amerikoje kuri var
toja radio ne pramogai ir pa-

pasiekia, ten socialistai gali
steigti savo respubliką.
“Dirvos’-Liaudies Tribūnos”
radio pusvalandis kaip ėjo taip
ir eis ir socialistams “orą terš”.
Kadangi p. Grigaitis sako “orą
teršia” tai kodėl nepasako kokiu budu? Tuščius žcdžius mėtyti turėtų liautis.

REIKALAUJA nežino ko.
“Sand.” 5 nr. paduoda Chica
gos sandariečių “veikėjų” (apie pustuzinio) reikalavimą kad
Dr. Vinikas butų kandidatu į
SLA. sekretorius. Paikesnio da-

bą” prieš akis tuoj suskubo pa
tapti piliečiu, bet pervėlai. S.
L. A. Konstitucija aiškiai pasa
ko kad kandjdatai turi būti S.
V. piliečiais.
Mat kokią drąsą turi “grinoriai” kandidatuoti į SLA. urė
dus, o esama “mandruolių” ku
rie nieko nenori suprasti ir rė
kia kad taip gerai.

Chicagiečiai — skaitykit
ir Platinkit
“Dirvą”-“L. Tribūną”

Jr., Berkelis ir J. Jankus. Pa
tartina visiems dalyvauti ir pa
gelbėti sUvargusiems žmoneliams Lietuviams.
Vargšas.

DARBAI. Chicagoje dabar
yra daug bedarbių, bet
'
su laiku jie pradės sumažėti. Vieto-j
mis jau dabar pradeda dirbti
pilną laiką. Tiesą pasakius nė
ra galimybės kad darbai pra
dėtų eiti staiga. Ims laiko iki
sugryš normaliai laikai, be šį
pavasarį žymiai viskas page
rės.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE
ADVOKATAI
11 South La Salle Street
Room 1934
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.

NAUJAUSIOS

KNYGOS

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas

Priešui ir Tėvynei — Ne
tolimų Laikų 'Užrašai —
Antano Žemaičio karo lai
kų atsiminimai, prasidedan
ti nuo Liepos 19 d. 1914 m.
iki pat Lenkų sumušimo, po
kovų Alytuje, jau Lietuvą
atvadavus nuo Rusų.
Knyga 111 puslapių, gra
žiais viršeliais. Lietuvos
Šaulių Sąjungos leidinis,
Kaunas, 1931 m.
Radio Bangos — vienkar
tinis Lietuvos radio žurna
las išleistas paminėjimui
radio įsteigimo 5 metų su
kaktuvių. Kaunas, 1931.
Sudainuota Daina — Tri
jų veiksmų drama. Parašė
Viktorija Vencienė. “Vie
nybės” laida, 1931, Brook
lyn, N. Y. Knyga 160 pusi.
Dalykas dedasi po karo,
1920 m. Lietuvoje. Reikia
pastebėti kad p. Vencienė
tą dramą rašė viešėdama
Lietuvoje.
Kino Naujienos — Kau
ne pradėjo eiti savaitinis
iliustruotas tuo vardu kino
mėgėjų žurnalas.
Muzikos Barai — mėne
sinis muzikos ir mokslo lai
kraštis, pradėtas leisti Sp.
mėn., 1931 m. Gauta 1, 2
ir dabar 3 num. Leidžia
mas Kaune. Telpa raštai ir
nauji gaidų kuriniai.
Amerikos Karalius — po_
litinė komedija. Parašė An
glijos žymus rašytojas Ber
nard Shaw. Kaunas, 1931
m. Vertė A. K. Puida.
Nors gal ir geras tas vei
kalas savo vietoje, bet kad
Lietuvoje tokiais raštais
rūpinamasi ir rašytojai eik
voja savo laiką, vietoj tei
kimo naujai atgimstančiai
šaliai ką geresnio, tai ne
pateisinama.
Žemės Ūkio Akademijos
Metraštis — 1929-1930 —
Ž. U. Akademijos ledinys.
Didelio formato, 350 pusi,
knyga su informacijomis iš
Dotnuvos Ž. U. Akademi
jos veikimo.
Lietuvos Užsienio Pre
kyba 1930 m. Didelio for
mato knyga su informacijo
mis paminėtu klausimu, iš
leista Kaune Francuzų ir
Lietuvių kalbom.
Lietuvos Statistikos Met
raštis — 1929-1930 — Lie
tuvių ir Francuzų kalbom.
Kaunas, 1931 m.

Rašo KAROLIS VAIRAS.
v

JAPONIJA IR KARAS

ma jauni veikėjai; į vietą
UKUGODUSA
“BEVIELINIS TELEGRAFAS”
*—------------------------ suirusių biznių ir fabrikų Arba žudymas senųjų kad nesimaišytų
Zulu negrai yra pastebtini žinių ne
Pasaulinė taika šiandien dan, 1920 m. buvo 11,573,- stos nauji. Taip visada ne
šiotojai.
Europiečiai ne kartą stebisi del
ir
veltui
nenaikintų
maisto
vėl kai ant plauko kabo ir 230 kūdikių žemiau 5 me bus kaip yra dabar, tiktai
greito
žinių
paplitimo tarp Zulų ir nega
“Ukugodusa” — tai senas sir žiaurus
valstybės gatavos pradėti tų, dabar gi yra 11,444,390. nežinia kada prasidės pa
li
sužinoti
kokiais
budais to pasiekiama,
Zulu paprotis “išsiųsti namon” pasenusius
naują karą — senai prana Per pereitus 40 metų A- gerėjimas.
ypatingai
turint
galvoje
tai kad krašte
žmones. Einant tuo papročiu, susenęs
šaujamą — geltonosios ra merikos šeimynos nustojo
nėra
nei
telegrafo,
nei
laikraščių.
žmogus jau nereikalingas Zulų kraalų ka
sės su baltaj a.
Per mylių mylias svarbesnis įvykis
po vieną narį. 1890 metais Kaip tvarkoma Lietuvos
raliui, bereikalinga burna šerti. Karaliui
Kaip jau “Dirva” nese kožnai šeimynai išpuolė po Valstybės Biudžetas
pašaukus vyrus karan, seniesiems nebega žinomas pastebėtinu greitumu. Jei kas
nai pasakė, visa bėda kad tris kūdikius mažiau 5 me “Liet. Ūkininkas” rašo: lint ateiti karaliaus tarnybon, jie papras nors atsitinka kur nors ryto metą tai va
kare jau visur apie tai žinoma. Buvusių
Japonija neturi draugų — tų amžiaus.
Sudarant 1932 m. biudže tai pasišaukia savo kareivius ir įsako:
ji stovi viena prieš visus, ir
— Hamba nije ukugodusa! (Eikit ir karų metu iš Zulu būdavo galima sužinoti
to projektą paaiškėjo kad
apie kovas ir jų išdavas kur kas anksčiau
1932 m. Lietuvos valstybės pasiuskit jį namon!)
todėl kolei kas nesimato
šymet bus Likvidacijų
negu
tai būdavo paskelbta spaudoje.
Vyrai eina, rūpindamiesi ateiti vieton
iždas turi tikėti gauti paja
galimybės sukelti Rytų su
Čiukuras
Savo
karų metu Zulai turi ypatingus
mų mažiau kaip pereitais nakties metu. Rytmečio sulaukus ir se
Vakarais karą.
įrengimus
žinioms iš vietos vieton perduo
Rusijos komunistų carai Kodėl Amerikoje vis nau metais. Finansų ministeri niui pasirodžius iš savo palapinės, jie su ti. Susisiekimo linijos karo metu įrengia
seilę ryja žiūrėdami į mil ji žmonės turėjo progų iš ja apskaičiavo kad ji gali ima jį ii- arba užmuša, arba gyvą palaido- mos ant kalnų viršūnių, nuo kraalo į kraa
žinišką Chiniją: jai sutiktų augti į milijonierius ir išsi surinkti paprastų pamajų doja. Nelaimingasai turi klausyti kara lą. Patys Zulai turi taip stiprius balsus
245,000,000 litų. Tokią su liaus įsakymo.
gelbėti pirmiau, nebent ga vystė didelės korporacijos? mą ji pasiūlė ir išlaidoms.
Bent kartą metuose visi Zulu vyrai, kad gali vieni kitus girdėti tarp tolimų
lėtų susitarti su Japonija Del to kad nebuvo kitų ir Bet kai suėjo atskirų mi seni ir jauni, susirenka aplink savo “Kom- kalnų ir net tarp tolimų slėnių.
suplėšyt Chiniją. Bet so reikalas iššaukė į lauką to nisterijų reikalavimai pasi kulu” (didžiojo vado) kraalą, kad jis ma
Keliaudami krašte ir susitikdami pa
vietams tas neišeitų ant kius kurie nebijojo rizikuo rodė kad reikalaujama net tytų jog jie dar yra jo tarnyboje. Jei li kelyje vieni su kitais, pasisveikinę ir panaudos, nes vėliau Chinai- ti.
271,000,000 litų.
ga kurį sulaiko namie, karalius gal ir at sišniaukštę tabako, klausia:
— Pasakyk kas naujo krašte.
Zjaponai — galinga geltono Per apie 130 Amerikos Pernai valstybės papras leis jam, bet tai neprivalo pasikartoti an
Jei nežinodamas kaip paklausti pasa
tos
išlaidos
buvo
256,000,000
vystymosi
ir
augimo,
ši
ša

tru
kartu.
ji rasė — galėtų sėsti ant
kytum
:
litų,
vadinasi
šiems
metams
Pasenusią
ir
nusilpnėjusią
moterį
“
iš

Z Rusijos ir padaryti tą ką lis pergyveno keletą labai
—
Pasakyk ką žinai,—
ministerijos
užsiprašė
15,siunčia
namon
”
jos
giminės,
vaikai.
"padarė Totoriai — atėmę iš skaudžių krizių, bet iš visų
Gautum
trumpą atsakymą:
000,000
litų
daugiau
kaip
Ne
kartą
misijonieriai
išgelbėdavo
se

-Rusijos Sibirą, nušluoti ĮĮii atsikėlė ir išnaujo žengė
—
Juk
aš
ne žynys, ne burtininkas.
pernai
gavo.
Mažiau
užsi

nukes,
jų
vaikų
įstumtas
“
į
dangą
”
(gilią
’ Maskvai ar dar toliau j va pirmyn, su dar didesniu pa
Toks klausimas statomas tiktai žy
prašė
tik
Valstybės
prezi

išdžiuvusios
upės
pakrantėje
duobę),
ar
sitikėjimu.
karus.
dentūra, ministerių kabine
tyrlaukiuose mirti badu. Kartais niams, klausiant jų ar jie nesusekė ko nau
Labiausia j Chinijos rei- Šymet visokių Įstaigų lik tas, valstybės kontrolė 'ir paliktas
senyvos moterys įstumiamos į skruzdėly jo per burtus.
' kalus kišasi Suv. Valstijos, vidavimas! (bankrutas, už užsienių reikalų ministeri ną ir gyvos užkasamos.
Žemiau nupasakotas incidentas paro
kurios turi didelius intere sidarymas) pasieks čiuku ja, o visos kitos žymiai dau
Dabar tas žiaurus paprotis nebeprak- do kokiu greitumu eina Zulu žinios. Tula
sus Azijoje. Nei Anglija, ro, sako žinovai, ir paskui giau.
tikuojamaš ir baltųjų žmonių įstatymais misijonieriaus duktė buvo Ričmonde, Na;nei Italija, nei Francuzija, prasidės budavojimasi nau Kadangi ministerijos už draudžiamas.
talo provincijoje, mokykloje, kai mirė Zu
didžiosios Europos valsty jų, išnaudo, stiprinimas tų siprašė 271,000,000 lt., o fi
Tūlas Anglas misijonierius aprašo vie lų karalius Mpandė, savo kraale, Zululanbės, nemato naudos remti kurios išliko, nes reikalas nansų ministerija siūlo tik ną tokį “ukugodusa”. Karaliaus Cetšva- de, apie trys šimtai Angliškų mylių atstu
Japonijos reikalavimus, ka- iššauks naujus žmones i 245,000,000 lt., tai susidaro jo laikais tūlos neturtingos senelės Mado- nuo Richmondo.
kodo vaikai įmetė ją į duobę paupyje. Ji
Negras, patarnaująs prie stalo, žino
.dangi Japonų Įsigalėjimas lauką, ir jie pradės staty- 26,000,000 litų skirtumas.
Chinijoje yra kenksmingas ti-steigti sugriuvusius biz Tam skirtumui išlyginti buvo gan stipri ir po kelių dienų šiaip taip damas kad panelė yra Zululando misijo
;;visiems baltiesiems. Japo nius. Jie gaus progą kilti padaryta sumažinimai nuo išsikasė iš duobės, melsdamasi Didžiajam nieriaus duktė, sustabdė ją prie durų, jai
užsiprašytų sumų. Išviso Usomahdla. Po to ji nuėjo pas vieną sa išeinant iš valgomojo kambario, ir sako:
nija tada užvaldytų tą dalį ir plėtotis Į didelius. ’
sumažinta 15,173,576 lt., bet
— Kkosazana, mes žinome kad tu esi
pasaulio ekonominiai ir po Taip tai gyvenimas ir ei dar lieka skirtumas 11,000,- vo seną draugę, kuri ją kelioms dienoms
priglaudė, iki senutė sustiprėjo ir atsiga iš Zululando. Noriu slapta pranešti mus
na: Į vietą sugriuvusių sta 000 litų. Šitam skirtumui vo. Paskui naktį ji nuvyko pas vieną sa pasiekusią žinią:' musų karalius mirė....
litiniai.
■
Didelis karas greičiausia toma nauji budinkai, Į vie sulyginti irgi daroma gali vo sūnų, gyvenusį kitame kaime. Jis, bi
Jinai padėkojo už žinias, nes tai kad
-“neiškils, nes Amerika, Ang tą mirusių žmonių pastato mi patvarkymai.
jodamas kad vyresnysis dar žiauresnis už Zulas pasakė jai dar nepaskelbtą viešai ži
lija, Francuzija ir Italija iš
jį brolis nepakartotų su savo motina “uku nią, reiškė didelį pasitikėjimą ir pagarbą.
vien spaudžia Japoniją su
godusa”, nulydėjo ją į misiją. Pamačius Ji negalėjo tikėti žiniai, nes spaudoje nie
silaikyti nuo užkariavimo
misijonierių, senė puolė prieš jį ant kelių ko apie tai nebuvo. Paskui pasirodė kad
žinia buvo tikra. Mpandė mirė paprasta
maldaudama:
žygių.
— Globok mane, tėve! Buk mano tė mirtim, kitiems Zulų karaliams pirm jo
Kokia to visko pasėka
paprastai būdavo kitų padedama numirti.
vu, mano pone!
. bus trumpa ateitis parodys.
Misijonierius priėmė senę, vėliau pri Galimas daiktas kad jįs mirė savo mirčia,
skyrė ją prie katechumų ir pakrikštijo dėlto kad buvo taikus ir pačių Zulu būda
Kaip dabar matosi, visa
vardu
Jieva. Senukė dažnai melsdavosi: vo vadinamas moteriške.
Amerika trokšta karo. Vi
—
Tėve danguje, kurs priėmei mane
si darbininkai net negalvo
savo globon, kurs dar vis rūpinies manim,
dami apie karo blogumus,
atleisk tiems mano vaikams kurie buvo
EUROPIEČIŲ TATUIRAVIMASI
sako butų gerai kad kiltų
išmetę mane pražūti!....
TE DAINĄ UŽTRAUKIA
karas. Tai yra žiaurus pa
Laukinės tautos mėgsta išmarginti sa
Gandai kad senė tapo pakrikštytą pa
geidavimas — del savo gevo
kūną
tatuiravimu. Bet ir baltieji žmo
sklido
po
visą
kraštą,
—
Zulai
yra
geri
ir
Juk kartais mums rodos kad laimė pranyko
nės,
ypač
kareiviai, akrobatai ir jurinin
. rovės geisti kad visas pa
greiti žinių nešiotojai. Sužinojo apie tai
O vargo sužydo žiedai,
kai
tą
pat
daro. Kaip pastebėta, tą blogą
saulis pasinertų kraujuose.
ir jos nelabasis sūnūs, kurs jau buvo ma
Rods džiaugsmas šešėlio širdyj nepaliko, .
įprotį
turi
žmonės kurių darbas yra pavo
Kurie žmonės yra min
nęs senę žuvus ir jos kaulų nelikę. Vidur
Tik blaškos prinokę skausmai.
jingas
ir
reikalauja
daug fizinių jiegų.
amžiai žmonės taipgi pyko kam ji, pase
ifies kad darbus, sulaiko ar
Bet
jei
mes
širdyje
džiaugsmų nejieškosim
Bet
kai
kurie
tatuiruojasi
tiesiog iš išdy
nus,
apleido
savo
dievus
ir
nuėjo
pas
bal

ba paleidžia prezidentas arTik skausmų bučiuosim žiedus,
kumo,
del
kurio
tenka
dažnai
apgailėti,
tųjų
Dievą.
Jos
pavyzdžiu
sekdami,
ir
ki

- ba kapitalistai lai įsitėmij-a
Tai kryžkelėj greitai bevilčiai sustosim
nes
nuo
tų
įmarginimų
kūno
beveik
nega
ti
galėjo
tai
padaryti.
Jieva
tuo
laiku,
ki

- štai ką: jeigu tik kiltų kaIr žengsim į šaltus kapus.
Įdomu, tai kad žmogus iš
lima
pasiliuosuoti.
tų
padedama,
statėsi
sau
pašiurę
ir
kirto

, ras, prasidėtų užsakymai
Patuiravimas
daromas
tam
tikru
įlieja daugiausia ašarų patį
si sausžolių stogui.
Bet juose mums laimės nereikia jieškoti,
visokiausių karo ir jam ar
rankiu panašiu adatai, išbadant odoje, ne- laimingiausį gyvenimo lai
Tuo
tarpu
apielinkėje
to
kraalo
kur
Kol
geriam
gyvybės
lašus,
timų reikmenų, ir darbai
buvo Jieva, pasirodė influenzos liga. Prie pergiliai, norimi piešiniai. Įrankį vis mir ką — kūdikystėj.
Ir skausmų audroje nereikia raudoti
- eitų. Kada nėra užsakytaringi negrai įtarė Jievą užleidus burtus. ko spalvuotuose dažuose, arba išbadytas
Nes ji, kaip ir džiaugsmas, prašus.
- mų, niekas negali fabrikų
Karalius Cetštvajo ir jo vyriausis patarė skylutes aptrina anglies paraku. Tada
“MUSŲ VILNIUS”
Užtaigi jei drasko skausmai kam krutinę,
2 varyt, nes tas neštų tiktai
jas Mnyamano įsakė nužudyti ją. Ir štai piešinis jau niekuomet nenueina-neišdyla. Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo
Ir
ašaros
rieda
veidais,
nuostolius.
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IIS mylėjo savo valdovą - didi
* dimino sūnų - Jaunuti. Jis
savo kunigaikščiui labai atsidai
ir kada Algirdas ir Keistutis i
Gedimino sostą Vilniuje iš Jam
ir tada musu karžygis pasiliko i
mas likusiam be sosto ir be tė
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L
Merkys ir Jaunutis

[UOS žiemos snieguose, pra
1340 metu, aukštai Nemuno
(e, garsios senos pilies Veli
srityje, dideliame mūšyje su Krytie
nuo pirma kartą mūšyje su Lietuviai
kiečių panaudoto panko šautuvo,
Didis Lietuvos Kunigaikštis Gedimi
Gediminas paliko septynis sūnūs
nu tik du - Algirdas ir Keistutis vienam Lietuviui gerai žinomi, o ki
ra žinomi tik istoriją studijuojančia
šiaip skaitytojas jy vardu Beužtik
senuose padavimuose, nei populiarėst
sakose, dėlto kad jiems nebuvo ta'
likti tokie darbai kokius atliko Al]
k Keistutis. Tačiau vienam, vardu
nučiui,—jauniausiam iš visu savo su
Gediminas paliko savo sostą Viii
Didžio Kunigaikščio galę ant kitu
k visos didelės savo sukurtos vai
. Čia apie Jaunuti k pakalbėsime, k
pakalbėsime apie vieną jaunikaitį,
ma Jaunučio draugų, kurs pasirink
ti savo valdovo vargus irsunkumus i
yoi'taąo įbėgėta iš^TOlėvynės k k
nu svetimose žemėse, vietoje nusil
tiems kurie sulaužė Didžio Gedinti®
lią
Gediminas buvo sumanus valdom
daug paėmė po savim nauju žemiu, ku
dar gyvas būdamas, išdalino savo su
aprūpindamas juos kunigaikštystėmis,
lie valdė kaipo jo vietininkai Bet n
jo kad ir po jo mirčiai Gedimino tas
butų palaikoma savo didybėje k Čita
idant paskiau kunigaikščiai neliktą <
storiais ir todėl silpnais. Gwinnim.;
iriausiam amui Mantvydui paskyrė 1
R palei Viliją, k Slonimą Juodojoj
sijoj; Algirdui pateko dalis rytinės L
t VOS su Krėva, k į pasogą jis turėjo Vi
sko kunigaikštystę; Keistumui teko
dalis vakarų Lietuvos: Žemaitija, Tr<
Gardinas, Brasta. kiti sunai tavo i
sti toliau j užimtas pilis.
Jaunutis, jauniausis Gedimino su
be paskirtos valdynės, taigi po G
* mirties jam liko Vilnius, Aim
Ukmerge r kitos žemės kurios tiesiog
Piriklausė Gediminui Užimdamas Gedi
no sostą jis buvo tik 34 metu amžiaus.
gi jo, kaipo Didžio Lietuvos Kunigauti
kiti broliai, daug
j pasižymėti
į iWkalirval^t^H^
Praėjo keturi setai nuo laikymo c
kunigaikščio skeptro, bet Jaunuti nepa
dė jokių žymią sumanaus vado k did
kunigaikščio, ir išrodė ta Gedimino
^valstybė suirs jeigu taip eta k
“u, nes nebuvo kam ją vadovauk Di
Hs gręsė iš Vokiečių, taį
^uoti Lietuvai skaudy smūgi fradj
1° % mėty i Pnisįją atvyko daug
'!< svečių: narsiausi Europos krikšnu;
ntp, du karaliai-Jonas iš Čekija
W iš Vengrijos; hercogai Burg
v® if Bourbono k daug kitu krikšėia
'Wlifiy sp skaitlingomis stipriu
taŲ jaujomis.
i
Nerasdami ką daryli, mažieji Liet
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kuriedu išvien veikė i
' įj^per piles metų atsižymėję kaip
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Jausdami kryžeivi"
stiprinant pilis
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PAJIEŠKOJIMAI
PER
Gans Moritz, gimęs 1878 m.,
PASIDAIRIUS Seredžiuje,
Kauno ap., dirbęs

TVORA

KNYGOS
iešui ir Tėvynei — NeLaikų 'Užrašai —
ino žemaičio karo laiįsiminimai, prasidedan10 Liepos 19 d. 1914 m,
>at Lenkų sumušimo, po
į Alytuje, jau Lietuvą
įdavus nuo Rusų.
nyga 111 puslapių, gra5 viršeliais. Lietuvos
lių Sąjungos leidinis,
inas, 1931 m.
adio Bangos — vienkars Lietuvos radio žurna- :
išleistas paminėjimui
10 įsteigimo 5 metų su(tuvių. Kaunas, 1931.
įdainuota Daina — Triveiksmų drama. Parašė
ctorija Vencienė. “Vielės” laida, 1931, Brook., N. Y. Knyga 160 pusi,
lykas dedasi po karo,.
20 m. Lietuvoje. Reikia
stebėti kad p. Vencienė
dramą rašė viešėdama
etuvoje.
Kino Naujienos — Kaupradėjo eiti savaitinis
ustruotas tuo vardu kino
ėgėjų žurnalas.
Muzikos Barai — menenis muzikos ir mokslo lai•aštis, pradėtas leisti Sp.
ėn., 1931 m. Gauta 1,2
dabar 3 num. Leidžiatas Kaune. Telpa raštai ir
auji gaidų kuriniai.
Amerikos Karalius — potinė komedija. Parašė An11 j os žymus rašytojas Beriard Shaw. Kaunas, 1931
n. Vertė A. K. Puida.
Nors gal ir geras tas vei
kalas savo vietoje, bet kad
sietuvoje tokiais raštais
•upinamasi ir rašytojai (aik70j a savo laiką, vietoj tei
simo naujai atgimstančiai
saliai ką geresnio, tai ne
pateisinama.
žemės Ūkio Akademijos
Metraštis — 1929-1930 Ž. U. Akademijos ledinys.
Didelio formato, 350 pusi
knyga su informacijomis iš
Dotnuvos Ž. U. Akademi
jos veikimo.
Lietuvos Užsienio Pre
kyba 1930 m. Didelio for
mato knyga su informacijo
mis paminėtu klausimu, iš
leista Kaune Francuzų ir
Lietuvių kalbom.
Lietuvos Statistikos Mel
rastis — 1929-1930 — Lie
tuvių ir Francuzų kalbom
Kaunas, 1931 m.
iu

KLAJŪNAS
IIS mylėjo savo valdovą — didžio Geu dimino sūnų — Jaunutį. Jis buvo
savo kunigaikščiui labai atsidavęs —
ir kada Algirdas ir Keistutis atėmė
Gedimino sostą Vilniuje iš Jaunučio,
ir tada musų karžygis pasiliko ištiki
mas likusiam be sosto ir be tėvynės

savo valdovui. Už tai jis neteko savo
gimtinio krašto, savo mylimos mer
gužėlės — ir tapo Klajūnas be tik
ros vietos apsistoti ir būti. Tapęs kla
jūnu, buvojo tolimose šalyse — Rusų,
Totorių ir kitose žemėse — ir čia paskaitysime ką jis matė ir pergyveno.

BURBULAI

Karaliaučiuje ir 1914 m. išvy
kęs Amerikon.
Ivanauskas Juozas, gyvenęs
Brooklyne; kilęs iš Paežerio k.,
Skaudvilės v., Tauragės apsk.
Turi brolį Antaną.
Rupšys Jonas, iš Oškienų k.,
Kuršėnų v., Šiaulių ap., gyve
nęs Havana, Kuboj.
Jurkšaitis Jurgis, gyvenęs
Bostone ir Naugatuck, Conn.
Jieško tėvai.
Vaitekūnas Jonas, Norkūnų
k., Meškuičių v., Šiaulių aps.,
gimęs 1874. Amerikon išvy
kęs prieš karą. Tėvų vardai
Antanas ir Agota Jurgaitytė.
Valaitis-Walutis Petras, at
vykęs Amerikon 1905 m., gy
venęs San Francisco, turįs se
serį Agotą.
Vaišvila Jonas, gyvenęs Philahelphia, Pa.
Busilas Juozas, kilęs iš Mai
šymų k., Rudaminoc v., Seinų
ap., seniau gyvenus DuBois,
Pa., vėliau Mahanoy City, Pa.
Muckienė - Jacevičiūtė Adelė,
su 8 metų dukterim Brone, se
niau gyveno Brooklyn, N. Y.,
kilus iš Padauguvos k., Vilki
jos v.. Kauno ap. Dabar gy
venanti Chicagoje.
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Romualdas. Ramutis, Regis
Jonas. Darmantas, Sitalkė, Olšis
Užgavėnės. Apolonija. Prišmantas, Algė
Pelenu d. Skolastika. Keisgalus, Mingėla
Lucijus. Algirdas, Manta, šviesulis
Aleksiejus. Dieinantė, Gintenis
Kotryna. Ugnė, Pietis, Rauda

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodukčmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Panedelis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Na tai jau sulaukėm soLukaševičius Julius, seniau
Vaičys-Vaičius Petras, kilęs
iš Spandotų k., šidlavos vals.,
gyvenęs Bridgeport, Conn.
sialistų pranašautus darbi
Bilevičius Mikas, kilęs iš Ry Raseinių ap. Amerikon atvy
ninkiškus laikus. Ir ar ne
gos, Amerikon atvykęs prieš kęs apie 1910 m., turis seserį
gražu ? Darbininkai auto
Marijoną.
karą.
mobiliais važinėjasi, dirbti
šakalinis Edvardas, iš Sugin
Filipavičienė-Savickaitė Ste
nereikalauja, pinigų nėra.
fanija, Amerikon atvykus 1912 čių k., Kuktiškių v., Utenos
Tik S.L.A. dar turi pinigų
m. ir gyvenus Glens Falls mie au.; dirbęs North. Weymouth,
l tose Lietuvių žemėse, Lietuvos kunigaikš
PIRMA DALIS
ste, neva miruš apie 1925 m. Mass., ir prieš 10 m. išvykęs į
ta draugai socialistai ver
Elizabeth, N. J., likę sūnūs Ril Waterbury, Conn., pas seserį
čiai turėjo skubintis rengtis apsigynimui. žiasi į P. T. kad SLA. ižde
IŠTIKIMI DRAUGAI
čardas ir vyras Pranas. Reika Oną Gekienę.
Pasekmingesniam to įvykdymui, Algirdas padaryti lygybę, t. y. panai
Velykis Adomas^ gyvenąs
linga tikros žinios.
L
ir Keistutis sutarė užimti Vilnių, išstum kinti pinigus, ba kitaip tai
Jurkonienė (Ramanauskaitė) Long Island, N. Y.
Merkys ir Jaunutis
Palmira, 1927 m. gyvenus Li
ti arba, jei reikalas butų ir nužudyti, Jau vis dar neišrodo kad socia
Jieškomieji arba apie juos
vingston, Ill.
lizmas
butų
jau
įvykęs.
ILIOS žiemos snieguose, pradžioje nutį, ir vienas iš jų užimti Gedimino sostą
ką
žinantieji malonėsit atsilie
Jankevičius Antanas, kilęs iš
Lietuvos Prezidento rin
Paistriečiukų k., Pumpėnų v., pti į
1340 metų, aukštai Nemuno kran ir paimti vadovybę į savo rankas. Tuo tar
kimus musų “Tėviškė” va
Panevėžio ap. Apie 47 m. am
te, garsios senos pilies Veliuonos pu mirė Jaunučio motina ir Gedimino naš dina farsu ir komedija. O
žiaus, gyvenęs Clevelande ir Consulate General of Lithuania
srityje, dideliame mūšyje su Kryžeiviais, lė, kuri iki tolei gyveno Vilniuje ir mato ar žinot kodėl? Todėl kad
115 Park Row New York City
Pittsburge.
nuo pirmų kartą mūšyje su Lietuviais Vo mai užtardavo Jaunutį nuo vyresniųjų išrinkta p. Smetoną, tauti :iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
kiečių panaudoto parako šautuvo, krito brolių. Dabar kliūtys pasibaigė ir Algir ninką. Kad butų išrinktas
das ir Keistutis sutarė įvykdyti savo su koks draugas socialistas ta
Didis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas.
da jai butų buvę ne farsas
Gediminas paliko septynis sūnūs, ku manymą, Algirdui skiriant būti Didžiuoju
ir komedija ale “žygis prie
rių tik du — Algirdas ir Keistutis — kiek Kunigaikščiu. Algirdas ir Keistutis tarp demokratijos”.
Katalikai
vienam Lietuviui gerai žinomi, o kiti tė savęs gerai sutiko del to kad jie buvo bro irgi taip butų sakę jei pre
ra žinomi tik istoriją studijuojančiam — liai vięnos motinos, Rusinės Olgos, o Jau zidentu butų buvęs išrink
šiaip skaitytojas jų vardų neužtinka nei nutis — iš trečios Gedimino žmonos, Ru tas koks vyskupas ar ku
nigas. Dabar ir “katali
senuose padavimuose, nei populiarėse apy sės Jievos, ir daug jaunesnis už anuos.
kams” tik farsas ir kome
>it
si»
sakose, dėlto kad jiems nebuvo lemta at
dija.
likti tokie darbai kokius atliko Algirdas
Merkys, Jaunučio draugas, buvo kele
Draugai dąrbininkai su
ir Keistutis. Tačiau vienam, vardu Jau tu metų jaunesnis už kunigaikštį, bet daug komunistais tankiai rengia
nučiui, — jauniausiam iš visų savo sūnų, — didesnis ir narsesnis, taigi Jaunutis jį lai ekskursijas tai į WashingGediminas paliko savo sostą Vilniuje ir kė kaipo savo užveją, sieną nuo nemalonu toną, tai į kokias ten savg
Didžio Kunigaikščio galę ant kitų brolių mų, .užtarėją. Merkio tėvas, Kruonis, Vil valstybės sostines, bet tų
ir visos didelės savo sukurtos valstybės. niaus pilies didžiūnas, ištikimas Gedimino ekskursijų apraš y m u o s e
nemini gražių “plių” nei
. Čia apie Jaunutį ir pakalbėsime, ir kartu kariūnas ir patarėjas, buvo keliolika metų
“skanių” vakarienių. Tur
pakalbėsime apie vieną jaunikaitį, ištiki jaunesnis už Gediminą, ir buvo atsidavęs būt užtai kad viskas ren
mą Jaunučio draugą, kurs pasirinko neš Gediminui ir paskui jo įpėdiniui Jaunučiui. giama savo lėšomis.
ti savo valdovo vargus ir .sunkumus ir del Kruonis ir savo sūnų išmokino gerbti Ge
Kad SLA.. seime Zosė
jo1 tapo pabėgėliu iš:'Savo tėvynės ir klajū diminą, ir Merkys su Jaunučiu iš pat ma jums nesukąndžiotų tai iš
nu svetimose žemėse, vietoje nusilenkti žens augdamas, išmoko mylėti jį kaipo sa namų rankas apsimaukit
tiems kurie sulaužė Didžio Gedimino va vo brolį, kaipo savo valdovą, ir jausdamas skurinėm pirštinėm ir sei
esąs už jį daug galingesnis ir didesnis, vi- Į me jas nenusimaukit. At
lią.
sargumas nepaiškadys.
Gediminas buvo sumanus valdovas ir sada pasitarnavo jam kaipo reikalingas ir
Kol bolševikai Susivieni
daug paėmė po savim naujų žemių, kurias, būtinas priedas Jaunučio gyvenime. Tie jime “dūko” tai socialistai
dar gyvas būdamas, išdalino savo sunams, sa, kaipo vyresnis amžiumi ir gymiu, Jau tūnojo kaip tarakonai po
aprūpindamas juos kunigaikštystėmis, ku nutis nenorėdavo užsileisti Merkiui ir at šluota, bet tautiečiams bol
rie valdė kaipo jo vietininkai. Bet reikė silikti nuo jo jokiuose narsumo darbuose, ševikus suvaldžius, sociali
stai užėmė bolševikų vietą.
yra istorinis K. S. Karpavičiaus ro
jo kad ir po jo mirčiai Gedimino valstybė bet Merkys, aiškiai suprasdamas padėtį, ir
Prasti iš jų tėvai kad bijo
manas iš vidurio 1 4-to šimtmečio — iš laikų garsiausių
butų palaikoma savo didybėje ir čielybėje, nebandydavo viršyt savo valdovo sūnų, nes savo vaikų.
ir karingiausių Lietuvių Did kunigaikščių — Algirdo ir
idant paskiau kunigaikščiai neliktų savi nebūdavo tokio didelio reikalo. Kiti jo
Keistučio — kuriedu nepasitenkinę net savo garsaus tė
stoviais ir todėl silpnais. Gediminas vy amžiaus vyrai retas kuris galėjo su Mer
Neapsimoka.
vo
Gedimino patvarkymu, po jo mirties Įvedė Lietuvoje
riausiam sunui Mantvydui paskyrė Ker kiu susilygint, ir tik iš senų-patyrusių ka
Daktaras apžiūrėjęs ligo
savo tvarką, ir abu narsiai kariaudami praplėtė Lietu
navą palei Viliją, ir Slonimą Juodojoj Ru riauninkų nekurie Merkį apeidavo spėko
nį sako:
vos ribas nuo Baltijos iki Juodųjų jurų, pavergdami di
sijoj; Algirdui pateko dalis rytinės Lietu je ir išnašume.
— Mano mielas, nėra ki
deles dalis pietų ir šiaurės Rusų žemių.
vos su Krėva, ir į pasogą jis turėjo Viteb
Nors Jaunutis buvo kunigaikštis, bet tos išeities, reik įdėti tam
sko kunigaikštystę; Keistučiu! teko visa jis gyveno tą patį gyvenimą kaip visi tų stai stiklinę akį.
Šioje apysakoje aprašymas eina ne apie kariones
dalis vakarų Lietuvos: Žemaitija, Trakai, laikų Lietuviai — kaip tada gyvenimas rei
— Tai neapsimoka, ponas
šių dviejų musų kunigaikščių, bet apie prietikius tuose
Gardinas, Brasčiai. kiti sunai buvo išlei kalavo: dienas-naktis praleisdavo medžiok daktare.
laikuose Algirdo ir Keistučio brolio, Didkunigaikščio
sti toliau į užimtas pilis.
lėse Vilniaus kalnuose ir nte tolimuose
— Kodėl neapsimoka?
Jaunučio, kurio sostą Vilniuje aniedu karingi kunigaik
Jaunutis, jauniausis Gedimino sūnūs, nuošaliuose kur tik siekė Gedimino žemės;
— Jei gyvą man kumščią
ščiai paveržė ir jį privertė bėgti iš savo tėvynės, iu to
Įdomu, tai kad žmogus iš
liko be paskirtos valdynės, taigi po Gedi dalyvavo karuose kada pasitaikė reikalas. išmušė, tai stiklinę dar len
lieja daugiausia ašarų patį
liau, apie prietikius jauno kariauninko, Merkio, kuris
mino mirties jam liko Vilnius, Ašmena, Merkys visada buvo su juo, ir vienas kitam gviau išmuš.
laimingiausj gyvenimo lai
buvo ištikimas draugas Jaunučio ir su juo pasiryžo neš
Ukmerge r kitos žemės kurios tiesioginai gelbėdavosi. Kaip ir kiti tų laikų jaunuo
ką — kūdikystėj.
ti bėdas ir vargus ir nenusilenkdamas Keistučio valiai
priklausė Gediminui. Užimdamas Gedimi liai, nebuvo jiedu lepus, tingus ar smagu
sutiko apleisti savo mylimąją Trakų pilyje ir likti be tė
Kalėjime geriau.
no sostą jis buvo tik 34 metų amžiaus, tai riams atsidavę, bet nuo jaunų dienų pratę
“MUSŲ VILNIUS”
Kalinio lank y t o j a s :—vynės, negu sulaužyti savo ištikimybę savo jaunų die
gi jo, kaipo Didžio Lietuvos Kunigaikščio, prie darbų ir vargo, nes tais laikais tik tas Linksma girdėti kad termi
Nėra Lietuvoje kito tokio ŽĮ|rnibJ
nų draugui ir nusilenkti Keistučiui.
kuris eitų kas 10 dienų gražaus i;
kiti broliai, daug senesni ir pasižymėję ka buvo senųjų ir aukštesniųjų mylimas ir nas tavo kalėjime buvimo
delio formato 24 puslapių. Yra ti
vienas žurnalas, ‘MUŠ& VILNIUS'
Apysaka dedasi Vilniuje, Trakuose, paskui persi
nauninkai ir valdovai, turėjo klausyti.
gerbiamas kas mokėjo perkęst vargą, sun jau baigiasi, busi liuesas.
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniau
Kalinys:
—
Man
nė
kiek
kelia
į Rusų žemes — Maskvą, Kijevą ir kt. — kur Jau
Praėjo
keturi
metai
nuo
laikymo
didkumus, ir atlikti geresnius ir narsesnius
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniau
nelinksmiau,
nes
aš
paimtas
vadavimo reikalais, deda daug gra
nutis bėgo jieškoti pagalbos prieš savo brolius; paga
kunigaikščio skeptro, bet Jaunutis neparo darbus už kitus. Ne tik darbuose jaunuo
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
į kalėjimą už daugpatystę..
liau ir Totorių žemėse — garsioj Auksinėj Ordoj, kuri 1
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka
dė jokių žymių sumanaus vado ir didžio liai vieni kitus viršyti mėgo, bet ir šiaip
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvai
iš pusės su Lietuva buvo suplėšusios ir pavergusios Ru
kunigaikščio, ir išrodė kad Gedimino su žaisluose: tankiai eidavo į tokias lenkty
gyvenimą.
Svarbu
Tėvams,
Moky

‘MUSŲ. VILNIUS’ punktualus - :
sus, privertę jų kniazius laižytis tai Lietuviams tai To
kurta valstybė suirs jeigu taip eisis ir to nes kurs didesnį medelį viena ranka leng
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir S
tojams
ir
Vaikams
toriams per daugybę metų.
liau,
nes
nebuvo
‘
kam
ją
vadovauti.
Didis
viau iš šaknų išraus, kurs sugautą nuogom
dieną kiekvieno mėnesio.
kad
gražiausias,
didžiausias,
spal

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradaf
pavojus gręsė iš Vokiečių^ kurie rengėsi rankom vilką nusmaugs, kurs lokį ar brie
Nei vargai nei niekas kitas neperskiria musų kar
biauja žymus publicistai, rašytoja
vuotas, gausiai iliustruotas, įdomus
užduoti Lietuvai skaudų smūgį. Pradžio dį paris, įaurą ar šerną vienu smugiu nu ir naudingas žurnalas yra “VAIKŲ
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas
žygio nuo jo draugo kunigaikščio, kaip tik vienas da
Petras Babickas. K. Bęrųlis, J. L
je 1345 metų į Prūsiją atvyko daug karei kirs.
ŽODIS”. Jis įdomus pasiskaityti,
Herbačiauskas, Liudas Gįra, Liudu
lykas — už ką Lietuviai ir šiandien vienas su kitu ne
pratina vaikus dirbti ir my
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų^
vių svečių: narsiausi Europos krikščionys
Merkys niekados kitiems šiuose dar moko,
lėda-Lastauslęienė, Vygandas-Dr.' 1
lėti savo kraštų. Jame vaikai ras
sutinka — tai tikėjimas, nes Jaunutis, norėdamas prisi
ritieriai, du karaliai — Jonas iš Čekijos1 ir buose neužsileisdavo, kas Jaunučiui duoda įdomių apysakų, pasakų, eilėraščių,
Purickis, Petras Ruseekas, Mato
gerint Maskvos Kniaziui, priima Rusų tikėjimą, ir nuo
šalčius, Dr. Rųtenbergas, Kan. 1
Ludvikas iš Vengrijos;diercogai Burgun vo didelio pasigerėjimo; jis pats ne visada daug galvosūkių, visokių rankdarbių,
Tumas-Vaižgantas, J. Zįnunskas, ii
tada Merkys, išlikimas savo tėvų dievams, pameta mei
kaip sau rūbelius pasiū
Aldonis, Prof. J. žemaitis ir visa d 1
dijos ir Bourbono ir daug kitų krikščionių šiuose žygiuose bandydavo su milžinais pavyzdžių
ti,
kaip
pasidaryti
baldus,
naudingų
lė'okupuotos Lietuvos rašytojų. Br
lę savo jaunų dienų draugui. Jis patiria kad jo myli
kunigaikščių su skaitlingomis stiprių ri- susilyginti, rasdamas sau tinkamą išsisu patarimų iš daržininkystės, tvarkos,
daguoja V. Uždavinys.
mąją, paliktą Trakų pilyje, Birutė perkalba išeiti už ki
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtai
mergaičių virtuves, ir tt.
ticrių gaujomis.
kimą, kunigaikščiu būdamas.
žingsniais į penktus metus. Ja®
“VAIKŲ ŽODIS” eina reguliariai
to, ir tada prasideda Merkio klajūno gyvenimas vieno,
Nerasdami ką daryti, mažieji Lieturasite gražiausios medegos, gražiau
Merkys prie to buvo ir dailus vyras, kas dvi savaitės. Prenumerata me
nes netekus mylimosios, jį jo tėviškė nevilioja, ir jis at
sių straipsnių, gražiausių aliustraėx vos kunigaikščiai linko geriau klausyti Al aukštas, tvirtas kai jaunas aržuolas, ir kai tams $2; pusmečiui—$1. Norint tu
jų, vįsieq|s artimų minėtų,
siduria Įvairiose šalyse, jieškodamas užmiršimo ir su
metams kainuoja 7 litai. Užsięnit*
girdo ir Keistučio, kuriedu išvien veikė ir savo narsumu kėlė pavydą kitų savo drau rėti visus išėjusius žurnalo nume
rius, už 1930 m. kompletų primo
‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas
rasdamas naujų prietikių, apie ką patirsite skaitydami
buvo jau per eiles metų atsižymėję kaipo gų, savo gražumu traukė-viliojo pasigerė kama 50c., už 1931 — $1. Jei nori
se 20 litų ($2.00).
šią
apysaką.
Vieną numeri gausite nemokai®
narsus kariauninkai ir turėjo patyrimo ko- jimą Vilniaus ir kitų pilių gražuolių-mer- te vaikams suteikti daug džiaugs
susipažinti. Rašykite šiuo adrest
mo išrašyki! “Vaikų žodį”.
•
su kryžeiviais. Jausdami kryžeivius gelių, kurios gaudavo jį pamatyti.
SKAITYMO UŽTEKS IŠTISAM MELUI
“VAIKŲ ŽODIS”
‘MUSŲ VILNIUS’
tuokiantis ir stiprinant pilis seniau užim(Bus daugiau)
Kaunas
Kalnų g. 15
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Prasideda šiame numeryje

KLAJŪNAS

Kaunas, Daukante g- 3- Litinei®

I

DIRVA
tvirtai lyg plentas, bet ru
deniui atėjus staiga vėl at
sivėrė toje pačioje vietoje
kiaurinė, į kurią Įvažiavus
žmogui be pagalbos kitų
negali išvažiuoti. Ir taip
kiekvienais metais toji be
dugnė atsiveria ir kankina
pravažiuojančius, nors Gudžiuniečiai į jos žiotis kas
met suverčia daugybę ak
menų ir šakų.

Vasario 5; 1952

tais traukė į kalną. Kon
ti. Jis nemažai prisivargi vargoninko darbą. Moteradas mirtinai išbalęs ir
no su choru, ypač su cho juno gi choristai vieni su
prisišliejęs veidu prie lan
ristėmis. Jis reikalavo nu streikavo, kiti ėjo giedoti
go žiurėjo į tolstančius
skirti jam mokestį po $2 už
priešus. Jo lupos virpėjo,
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
sekmadienio patarnavimą. su nauju vargoninku: čiakojos linko ir jai nebūtų
Klebonas leido parapijo- gimės mergaitės ir keletas
tarnų sulaikytas butų su
nubalsuoti: mokėti ar vyrų pristojo prie naujo
TORONTO, ONT. nams
Miestelis su kiaurine kran Šiaulių Kauno link, o už jo
smukęs ant žemės. Paga
ne, ir nutarta nemokėti, nes vargoninko, o ateivės mer
te, apie kurį yra gražus eina Klaipėdos-Kauno-Virliau atsidarė jo lupos'ir iš Žodis “Kel.” korespon nėra iš ko. Vargoninkas ginos ir keletas vyrų strei
pasakiškas padavimas
balio ruožo geležinkelis. To
siveržė karštas maldos bal dentui iš Montreal. Tūlas atsisakė toliau veltui dirb kuoja. Tai mat kas daro
viso
dėka
Gudžiuniškiai
tu

sas: “Viešpatie! Vieškatie, A. Belgas iš Montreal “Ke ti, ir tarp choristų pasida si: ne tik dirbtuvių darbi
Prieš pasaulinį karą Gu
ri
-gerą
susisiekimą,
nes
pasigailėk manęs mirštan leivio” nr. 2, pabrėžia savo rė suirutė, streikas. Sau ninkai turi streikus bet ir
džiūnų kaimas ir jo plačios
geležinkelio
stotis
stovi
jų
čio,
išklausyk mano pasku keistas mintis. Kaslink To sio 17 d. pamaldose jau dū musų parapijoje choristai.
apielinkės padedant grafui
Padavimas apie kalno
tinį
prašymą ir padaryk ronto Magdės, ką buvo pri davo L. Pocius, pamokytas Senasis vargoninkas tikisi
pakluonėse
(antrame
kilo

Hrapovickiui pasistatė gra-!
kiautinę
jaunuolis, nesenai atvykęs streiką laimėti. Pamatysim
metre)
ir
vadinasi
Gudžiū

stebuklą.
Nedaleisk Tau
žią, gotiško stiliaus, medi-1 nų stotimi.
Žiloje senovėje kur dabar paaukotus turtus pagrob rašius šmeižtų “Kel.” nr. iš Lietuvos su tėvais, kuris kuo viskas baigsis.
52, tai nieko nesakysiu, nes
nę bažnyčią iki Lietuvos
stovi Gudžiūnų miestelis
šurum-Burum Negerai.
valstybės susitvėrimo skai-j Dabartiniu laiku Gudžiū gyveno tūlas Lietuvos ba ti, paslėpk juos Dotnuvėlės kas teisybė tai neužginčy su laiku mano atlikti visą
kranto
gelmėse!
”
nų
gyventojai
išsiskirstė
į
si. Matyt kad A. Belgas ra
tesi bažnytkaimiu. Susitvė-|
joras. Jis turėjo daug že
rus Lietuvos valstybei šis vienkiemius ir vietoj senų, mės ir miškų ir be to buvo Jo balsas buvęs išgirstas: šydamas apie Magdę ma DANIEL E. MORGAN’O REKORDAS KAIPO
• MIESTO MANADŽERIO
bažnytkaimis liko pavadin samanotų, šiaudais dengtų labai turtingas ir garsus atsivėrė kalnas ir prarijo žai galvojo, o daug norėjo
tas miesteliu, nes jame įsi bakūžėlių prisistatė gražių kariauninkas. Tankiai jo visą buri kareivių ir baž ir sutepliojęs šmeižtų lapą
steigė valsčiaus valdyba, naujų, kurios visai gražiai rumus užpuldinėdavo prie nyčios pagrobtus vežamus pasiuntė “Kel.”, kuriam to
policijos^ skyrius ir mokyk pakeitė miestelio išvaizdą. šai, bet įveikti negalėdavo turtus. Konradas savo a- ki niekai labai patinka. Bet
la. Šios įstaigos ir davė Dar 1924 metais čia nebuvo ir traukdavosi nuo jo rūmų kim išvydęs stebuklą persi A. Belgas savo rašinyje išpradžią Gudžiūnų bažnyt jokių šaligatvių ir žmonės su didžiausiais nuostoliais. žegnojo ir susmukęs ant sireiškia kad “Kel.” yra po
kaimiui vadintis miesteliu. maknodavo didžiausią pur Taip ir bėgo metai su di grindų su ašaromis ėmė puliarus ir švarus laikraš
Kiek vėliau įsikūrė pašto, vą, bet 1925 metais, dėka džiausiomis karo audro melstis ir dėkoti Dievui už tis ir neturėtų dėti tokių
telegrafo ir telefono agen valsčiaus valdybos susirū mis, bet to bajoro rūmų su Jo neišpasakytą gerumą ir raštų kaip Magdės, ir pa
tūra, iš kurios išaugo pašto pinimu ir parėdymu tapo naikinti negalėdavo. Jis teisingumą. Taip baigė se taria Magdei su tokiais raš
įstaiga. Be šių valdiškų įs nutiesti mediniai šaligat buvo stabmeldis, bet sulau nelis Konradas karštoj sa tais kreiptis į “Dirvą”. Mat
taigų atsidarė kelios smul viai. Be to, valsčiaus val kęs 100 metų amžiaus per vo maldoj savo ilgo amžiaus A. Belgo razumu, Maikio
gazieta esanti švari ir ne
kių prekių krautuvės ir du dybos lėšomis yra nukastas sikrikštijo ir pastatė gra dienas.
Dabar
seni
žmonės
pasa

Dotnuvėlės
krantas
ir
pa

ūkininkų kooperativai-benžią medinę bažnyčią, kurią koja kad ši kiaurinė atsive talpina šmeižtų, nors “Ke
statytas
medinis
tiltas,
Čia
leivis” tik tam ir leidžia
drovės.
nuo žilos senovės žmonės pavadino savo vardu, Šv. rianti kalne patvirtina šio mas kad butų kur nesąmo
Šis miestelis yra savotiš važiuodami į Gudžiūnus ir Konrado bažnyčia. Kadan liaudyje užsilikusio padavi
kas tuomi kad jame nėra leisdamies nuo upelės kran- gi jis buvo labai turtingas, mo teisingumą, atsiverda nes ir užsipuolimus sutal
pinti.
nei vieno Žydo, visa preky to-kalno laužydavo ratus, o bažnyčios vidų išpuošė au ma kiekvienais . metais.
Pažiurėjus į musų Lietu
ba yra Lietuvių rankose. kartais ir patys susižeisda- ksu ir sidabru, kad ji savo
viškus
laikraščius Lietuviš
Piliakalnis
gražumu
ir
jaukumu
žmo

Miestelis gludi gražioj Dot- vo, nes arkliai įsibėgėję
kom
ir
darbininkiškom aDar
yra
šio
valsčiaus
ri

nėms
maldininkams
primin

nuvėlės upelės pakrantėj, nuo kalno apversdavo ra
kim
reikia
tikrai pripažinti
paskendęs žaliuose soduose tus ir išbarstydavo žmones. tų dangaus grožybes. Apie bose, netoli Pilionių kaimo,
kad
nerasi
Amerikoje rim
iš kurių žvalgos rustus Šis nukastas kalnas turi šios- bažnyčios turtus pa milžinkapis, vietinių gyven
tesnio
ir
darbininkui
prieišiaudiniai ir linksmus, si vieną savotišką ypatybę, sklido greitai kalbos ir pa tojų vadinamas Švedkapiu,
namesnio
laikraščio
'
kaip
dabrinio veido skardiniai- būtent kad jis yra kiečiau siekė piktus Konrado prie kurio padavimą taip pat
“
Dirva
”
,
nes
tai
laikraštis
noriu
paminėti.
blekiniai stogai. Antroje sio molio sluogsnis, o kiek šus. Šie buvo ne kartą iš
pusėje upelės baltuoja di vienais metais viduryje vie pasalų-nežin-iomis užpuolę Žiloje senovėje Lietuviai leidžiamas Lietuviams ir
dysis vieškelis einantis nuo škelio, pačiame centre kal jo sodybą, bet vis būdavo kariavo ne tik su kryžei neverčia Lietuvius lenkti
viais, Rusais ir Totoriais, savo sprandus ir pataikau
no, atsiveria kiaurinė. Pirm sumušti ir išvaikyti. Kar bet ir su Švedais (Vikin ja nei Maskvai nei Romai,
tą,
vieną
tamsią
rudens
NEW PRICES
nukasimo kalno buvo su
naktį, kada Konradas rim gais) ir kitais priešais. Šve ko negalima pasakyti apie
• Men’s Suits or Overcoats
manyta
kelią
pravesti
kiek
Cleaned and Pressed ....49c.
dai labai tankiai įsibriaus- “Kel”.. “Dirva” netalpina
Men’s Suits or Overcoats
toliau naujoje vietoje, bet tai sirgo jo sodybą užpuolė, davo į Lietuvą, o kartą įsi kiršinančių asmenis vienas
priešai, išžudė jo kariumeSponged and Pressed ....25c
Ladies Plain Dresses or Coats 69c atsirado kai kurių kliūčių nę ir išplėšė bažnyčios tur drąsinę žygiavo į Kauną, prieš kitą raštų, kas “Kel.”
Big Reduction on Repairing.
ir kalnas buvo nukastas to
mažai tekreipdami dėmesio yra maloniausiu dalyku.
No Delivering
je pačioje vietoje. Kasant tus, ją padegdami. Konra į Kėdainius, nęs jų pulkų “Kel.” palaiko tokius ko
Rosedale Dry Cleaning Co.
das su dviem desėtkais vy
6702 Superior Av. Cleveland, 0. kalną prisiėjo net kirkomis rų liko gyvas, nes nors ir skaitlingumaš užtemdė va respondentus kurie,’ prime
kirkuoti, nes molis buvo
dams protus. Bet vos tik tami kelis centus, rašo vi Daniel E. Morgan’o pasižymėji Cedar Glen ir Carnegie- Avenue da
toks kietas ir nepasidavė skaitlingi priešai buvo, bet pirmi pulkai praėjo Pilio sokiausi purvą. Patartina mai bėgyje jo 21 mėnesio tarnavi vė milžinišką modernišką vieškelį iš
JEIGU SERGI
stiprių jo rūmų sienų nega
rytinio miesto šono kiaurai per Lolopetų-spatų jiegai.
nių kaimą, kaip staiga iš tik A. Belgui paprašyti sa mo miestui kąipo Manadžerio pri rain-Central Tiltą į vakarus.
PARAŠYK KAS KENKIA.
lėjo
pralaužti.
'Konradas
lygsta prie geriausių ką kas kitas
Žmonės tikėjosi kad nusutartys pradėti būda
Mes parduodam visokias žoles ir
dalyvauti mūšyje del sun visų pusių, miškuose pasi vo mylimos gazietos kad yra padaręs miesto istorijoje. Už vot!Padaryta
naują Fulton Road tiltą. Nu
šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir kasus kalną 4 metrais nuįvestų
purvų
ir
šmeižtų
kios ligos negalėjo, o jo slėpę, Lietuviai puolė Šve
imdamas tą vietą kuomet bent ko pirkta žemės platinimui Pearl Road
kitų šalių. Aprašymas prisiučia- sikas ir pati kiaurinė. Ka
skyrių,
kur
visi
šmeižikai
dus.
Užvirė
smarki
ir
at

kiai administracijai galėjo reikšti į pnsuiet atrti—suuD.d-eeeše
vienintelis
sūnūs
besigrummas dovanai, tik įdėkit 2c štampą. sant kiaurinės vietą rasta
prapultį,
jis palaikė Clevelando iš į pietus nuo Brooklyn Tilto, kaipo
atvirai
matytų
ir
žinotų
sa

gerinimų kelių visame mieste.
damas su priešais ir atkak kakli kova, kuri tęsėsi dvi
.1. J. KAZELL BOTANICAL CO.
laidas prisitaikydamas prie sumažė dalis
daug
akmenų,
šakų
ir
me

Svarbu kiekvienam piliečiui plė
dienas ir naktis. Lietuviai vo raštams vietą, nereikės jusių ineigii ir iš visų tarnautojų timas
108a W. Broadway, Dept. P.
liai
gindamas
savo
gimtą
ir pritaikymas Clev.elando kaidžių, kurie buvo kasmet į
SO. BOSTON, MASS.
taip sumušė Švedus kad šie patardinėti siuųtinėti į ki išreikalavo tiek pat darbo kiek bu ■ po uosto, ypatingai paskyrus atsa
tą bedugnę verčiami kad lizdą žuvo. Sužinojęs tė per šimtmečius su baime tus laikraščius. Darbuokis vo reikalinga.
Kuomet dauguma miestų negalė kančią uosto komisiją išdirbimui to
vas apie bažnyčios išplėši
Tame klausime buvo susi
Taisykit Savo Furnasus užkimšus. Naujai nukas mą,
jo net išsilaikyti paprastose funkci dalyko.
sau
Montreale,
mes
Toronminėjo
Kėdainiškius
karei

kirtimas per eilę metų ir mažai pa
jos sunaikinimą ir sū
jose, Daniel E. Morgano pastango daryta
tas ir gerai prižvyruotas
Dabar
progreso
Daniel D. Mor
vius ir jų vadus, o apie toj nepageidaujame kad mis padaryta net daug pagerini gan pasiėmė tą iki
klausimą išrišti.
vieškelis iki rudens laikėsi naus žuvimą skausmingai Kauną ir sapnuoti nenorė ‘Dirviečius’ užgaudinėtum. mų.
Daug
iš
seniau
užvilktų
mies

Mes specializuojame
sušuko ir pašokęs iš lovos
Tapo nustatyta žemos gazo kainos
projektų tapo įkūnyti.
ir sutaikyta ginčai su priemiesčiais
Toronto “Dirvietis”. to Naujas
TAISYME VISOKIŲ IšDIRjo. Visi Švedai buvD paim
pribėgo
prie
lango.
Aušo
Tub'erkuliozo Skyrius prie už
vandenį. Nauja gazo kaina reiš
J. ŽEMANTAUSKAS gražus rudens rytas, šyp ti į nelaisvę, o šimtai jų
BIMŲ FURNASŲ IR
Miesto Ligoninės ir nauja Chroniš kia sutaupymą po 10 centų nuo kožkų
Ligų
Ligoninė
Warrensvillej
yra
BOILERIŲ
Viešas Notaras
-,000 kubiškų pėdų, bendrai su
sojosi saulė, o aplinkui jo broliu gulėjo amžinu mie Parapijonų susirinkimas. du žymus monumentai jo adminis nų
taupant $1,750.000 į metus.
130 CONGRESS AVE.
Anderson Furnace Co.
tracijai.
gu
užmigę
Lietuvos
miš
Sausio 10 d. įvyko Toronto
į rūmų vaitojo mirtinai suvisko yra tai dabarti
WATERBURY, CONN.
Nuobėgų leidimas į ežerą ir upę nėsViršiausia
1030 EAST 68TH.ST.
administracijos kurią vadovau
kuose.
Kunus
laidojo
tris
Lietuvių
parapijos
metinis
ir
Įžeisti
kareiviai.
Priešai
su
buvo
didžiausias
pavojus
visuome

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę”
E. Morgan, išrišimas di
HEnd. 5475
sveikatai per daug metų. Jo ja Daniel
pagrobtais bažnyčios tur- dienas ir buvo suverstas jų susirinkimas. Atsilankė į nės
klausimo bedarbės ir gelbėji
kitus tautinius laikraščius.
laiku tapo įsteigat nuobėgų sunai delio
didžiausias kalnas. Švedų jį ir keletas svečių. Komi kinimo stotys ir kiti tam1, reikalingi mas vargstančiųjų.
Bėgyje 1930 metų pavasario ir va
W. C. BURCH
belaisviai kareiviai savo tetai ir klebonas išdavė sa pagerinimai.
saros Mr. ‘Morgan turėjo pasitari
Prie
to
padaryat
kiti
du
žymus
SUPER SERVICE STATION
kritusioms draugams skry vo raportus gana aiškiai ir dalykai laike jo administracijos — mus su šimtais darbdavių, biznio ir
gyvenimo vadų, turėdamas lai
65th Wade Park Ave.
bėlėmis (sakoma Švedai ta toliau ųntasi apkalbėti kiti pabudavota Stadium ir pradėta kas viešo
ko išklausyti ir bedarbiu skundus.
ti
Požeminė
Parodų
Salė,
kas
duos
da nešioję skrybėles) sune parapijos reikalai.
To pasekmė buvo efektivė kampa
Geriausias Gas mieste 14c, 16c
galimybę užbaigti Mali. Kaipo gru
kurioje kiekvienas privatinis
šė
ir
supylė
šį
milžinišką
Šiai
parapijai
per
treje

pė, Public Hall, Municipal Štadium nija,
pilietis kooperavo radimu darbo tūk
Veltui motoro sutaikymas su
ir
pribudavojimai
prie
auditorijos,
kapą.
Po
šio
žiauraus
mū

stančiams
bedarbių.
tą metų veltui vargoninka- duoda galimybę Clevelandui tapti
kožnu mainymu aliejaus.
valdyba pi^i neįa didelę
šio Švedai nebemindė gra vo ir tarnavo P. Moteju- pasaulinių konvencijų, parodų ir iš dalįMiesto
bedarbių aprūpinimo naštos.
sporto centru.
žių Gudžiūnų valsčiaus lau nas, bet jam jau nusibodo orinio
GARAGE
Padaryta dvi bedarbių registracijos
Daug
prie
jo
padaryta
gatvių
išGreičiausi
ir parūpinta darbo suvirš 16,000 be
kų.
Jonas Morkūnas. be jokio atlyginimo dūduo grindimų ir pataisymų. Pagerintas darbių.
DYKAI PARVEŽIMAS prie
Pasaulyje Laivai
taisymo darbo. Patarnaujam

GUDŽIŪNAI

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BREMERHAVEN I LIETUVĄ

kelyje — Suliejam — Taisom

Chester Cartage Co.

Pranešimas Visuomenei

BREMEN * EUROPA

6513 SUPERIOR AVE.

Speciale kaina ši Menesį

Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais.
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus,
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi
gausit greiičausį patarnavimą.

Cinavimas, Suliejimas, Stogų
tiesimas — Furnasai
Apskaitliavimą noriai duodam.

PERMATYDAMI kad gerovė ir tinkamas
tvarkymas musų Miesto reikalų yra svar
biausias dalykas ir
Permatant iš aktualio patyrimo, kuri miesto
gyventojai gerai patėmijo, kaipo atsakan
tį ir sumanų vadą,
Todėl mes šiuomi raginame ir kviečiame iš
rinkti

North German Lloyd

Bowman Sheet Metal &
Furnace Co.

1’119 Euclid Ave.

Cleveland

4704 Hough Ave.
End. 0550

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS
ANT KELIO
GENERALIS AUTO TAISYMAS
VISOKIU IŠDIRBINU KARŲ

1238 East 79th Street
ENdicott 2887
Otis Tullar, Prop.

” K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

IKANADOS
I NAUJIENOS

I
i

lįS^cj]

NUMAŽINTOS I ABI PUSES KAINOS

I

KAUNĄ
PER

$179

IR

DANIEL E. MORGAN
MIESTO MAYORU

ATGAL

HAMBURGĄ

Trečia Klase

Kadangi jis supranta musų reikalus, remdamies
savo praktiškais patyrimais, ne teorijomis.
Kadangi jis supranta musų troškimus geresnio
gyvenimo, mokslo, pažangos.

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
Viršminėta kaina dabar galėję ant
visų musų laivų.
Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus, fe Kį3

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

A

MM

i

Morgan For Mayor Citizens Committee.

BALSAVIMAI VASARIO 16

Tolimesnis reikalas bedarbių ap
rūpinimo . buvo Mr. Morgan’o pa
stangomis perstatytas Valstijos Le
gislature! ir pervaryta RobertsPringle Aktas. To pasekmėje su
virš $1,000,000 tapo paskirta šelpi
mui ir tie pinigai naudojama aprū
pinimui maistu, rubais ir pastoge
varguolių.
Tiek jau atlikta ir ineina į isto
riją. Tie atlikimai neparodo jog tai
buvo tuščios kalbos arba rėkavimai
kampanijose — tai yra pasekmė at
sidavimo, nenuilstančio darbo gero
vei šio miesto žmonių. Jums pride
da pasistengti vardan gerovės savo
ir viso Clevelando žmonių, išrinkti
Majoru tą patį darbštų, ekonomišką
ir atsakantį žmogų, Daniel E. Mor
ganą.
Miesto Manadžeris Morgan
padarė Clevelandui daugelį dalykų.
Balsuojant už jį ant Majoro Vasa
rio 16 d. pagelbėsit Morgan’ui pa
baigti jo darbus kokius jis taip su
maniai pradėjo!

Milė doras ir sąžiningasj
bedievis.
.- ,
Laukuva, Tauragės aps— I
Gruodžio 25 d. mirė Druk-1
trinių dvaro savininkas J. i
Stanevičius. Velionis palai-1
dotas jo paties žemėje, va-1
dinamam Beržų kalne. Tai:
j padalyta velionies noru,
nes vistiek- į bendras kapi-ii
nes jo nebūtų leidę. Dėl tol
kad velionis gyvas budamasir.
' nors ir nekliudė kunigamsJk.
i tet ir
$
jų buvo bedieviu apšauktas. St
Tačiau buvo tai labai doras tū
lį’ sąžiningas žmogus, gal Vi
z tik truputį keistokas. Nors nė
ir dvarininkas buvo, bet ne- pii
turėjo nei dvarišku ramų, si<
nei tarnų. Gyveno vienų šo
vienas sulūžusioj trobelėj, ka
visa, kas reikia pats pasi- ka
dalydamas, net ir valgį ga- im
minos!. Nemėgo kad kas jį ša
lankytų, ypač nekęsdavo ra
moterų, Ko kas prašydavo, vo
duodavo, jei turėdavo ii' su
skriaudą padariusiam ne- na
kerštaudavo, o tik pasaky- kę
davo: “kad nori į peklą, tai Šis
brisk”. Paklaustas kodėl nil
neini bažnyčios ir išpažin- tin
; ties, su šypsena atsakydavo: pai
| “0 kai tamsta eini, ar ge- mi
resms esi? Keiki, girtuo-, dii
kliauji ir kas iš to?” Teisin- pa<
gas buvo žmogus.
da:
Paskutinėn poilsio vieton špj

Štai Yra Jūsų Dari
Moterys! *•
Tvirti vyrai labai nemyli prisipažint
jiems reikalinga bent kokia pagelta n
kome. Todėl priguli nuo jus, MOTI
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasik
sveikais.
Visuomet turėkite po ranka bonką’ti
saus linimento

’■* PALN-EXPI
Ireg.J.V.Pa.1

Pailsę muskulai, ankstyvi peršaliu
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam
LERIS’ yra pigiausia "darbo apsaug

Kaina 35c. ir 7(|c.
* Tikrasis turi I.VK.IK0

Telefonai
Namų !!
KEnmore 4740W • ■

Adolpas Jaku

P. J. KERŠIS ::

adolph jai
LIETUVIS GRA)

t Ofiso

MAin 1773

ž

Kėsinosi apskrities virši
ninką išsprogdinti.
Utena. — Sausio 1 d. ryte
apie 4 vai. sprogo uždega
moji pragaro mašinos dalis
prie Utenos apskrities vir
šininko J. Motiejūno —Va
levičiaus buto. Pats pragaro
užtaisas nesprogo, nes buvo
• atidrėkus. Sprogimo metu ]
viršininko namie nebuvo, i
tik viena tarnaitė, kuri pa-1
sakoja, kad ir padegamosios t
pragaro mašinos dalies v
sprogimas buvęs tiek stip- r
rus, kad nuo trenksmo nuo s
lentynų ir stalo nukritę visi t
daiktai. Apžiurėjus Įvykio ]
vietą, rasta piktadarių snie- <
ge pėdsakai ir didelė geleži-1
nė dėžė su pirokselinu iri
už 50 pėdų nukritęs laikro-1
džio mechanizmas. Žinovai >
tvirtina kad jei ši mašina
butų sprogus tai ne tik ap
skrities viršininko namus į
padebeses iškėlus bet kartu
ir gerą miesto dalį. Kas
pragaro mašiną padėjo tik
rai dar nesusekta, tačiau
rastoji medega rodo ją esant Lenkiško kilimo.

I" 1426-8 Standard Trust Bldg. J
Baigęs teisių mokslą Cumber- į į
land Universitete ir darbuojas . ■
su Teisių ofisu advokatų ; ’

Collister, Stevens ir
Kurzenberger

!!
!!

X Su visais teisių reikalais Lietu; ,.
4 viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ; ’
X kreipkitės prie musų.
!i

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas
smgą patarnavimą. Laisnuotas į
pafiškas, mandagus, greitas ir get
Davimas, Vežimai ligoniams į ir i
sąžiningiausios. žemiausia kaina
lėšos, $150.00 ir aukštyn.
6621 EDNA AVE.

Vasario 5; 1952
Vasario 5, 193Ž

ko darbą. Motechoristai vieni sui, kiti ėjo giedoti
i vargoninku: čiaergaitės ir keletas
istojo prie naujo
ko, o ateivės merkeletas vyrų streiPai mat kas darok dirbtuvių darbi.iri streikus bet ir
trapijoje choristai,
vargoninkas tikisi
aimėti. Pamatysim
,as baigsis.
n-Buruin Negerai.

DRDAS KAIPO
bRIO

ir Carnegie Avenue daą modernišką vieškelį iš
to šono kiaurai per LoTiltą į vakarus,
sutartys pradėti budaFulton Road tiltą. Nus platinimui Pearl Road
atrti—suuDki-eeeše
o Brooklyn Tilto, kaipo
nų kelių visame mieste,
iekvienam piliečiui plėtaikymas Clev.elando kaipatingai paskyrus atsa- ■
> komisiją išdirbimui to
me klausime buvo susieilę metų ir mažai pareso iki Daniel D. Mor: tą klausimą išrišti,
atyta žemos gazo kainos
ginčai su priemiesčiais
Nauja gazo kaina reišrią po 10 centų nuo kožbiškų pėdų, bendrai su50.000 į metus.
visko yra tai dabartitracijos kurią vadovau. Morgan, išrišimas dino bedarbės ir gelbėjinčiųjų.
10 metų pavasario ir vadorgan turėjo pasitariais darbdavių, biznio ir
no vadų, turėdamas laii ir bedarbių skundus.
buvo efektivė kampakiekvienas privatinis
ravo radimu darbo tuksdarbių.
Idyba p^i neįa didelę
ų aprūpinimo naštos,
bedarbių registracijos
darbo suvirš 16,000 be-'

reikalas bedarbių apvo Mr. M organ’o paįstatytas Valstijos
r pervaryta Robertss. To pasekmėje suK) tapo paskirta šelpiinigai naudojama aprutu, rubais ir pastoge
tlikta ir ineina į istokimai neparodo jog tai
kalbos arba rėkavimai
— tai yra pasekmė atluilstančio darbo gero> žmonių. Jums pridei vardan gerovės savo
lando žmonių, išrinkti
tį darbštų, ekonomišką
:mogų, Daniel E. Mor- ,
o Manadžeris Morgan
andui daugelį dalykų.
jį ant Majoro Vasajelbėsit Morgan’ui pa>us kokius jis taip suo!
Telefonai
Namų
KEnmore 4740W

KERŠIS
idard Trust Bldg.
ių mokslų Cumberrsitete ir darbuojas
į ofisu advokatų

r, Stevens ir
rzenberger
isiu reikalais Lietu-::
, Lenkai ir Rusai ■ ■
rie musų.
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DIRVA

lė, high school mokinė, su na sako kad ji ir jos velio
šaulių namai prie demarka
sirgo, gydosi Peoples ligo- nis vyras yra rėmę Lietu-,
cijos linijos.
Varėna, Alytaus aps. —
vos reikalus, aukavo Vil
—K. Baublių duktė, bū- niui vaduoti, ir prisidėjo
Varėnos šauliai yra labai
veiklus. 1928 metais jie pa
vus Baltrunaitė, Sausio 28 prie tvėrimo buvusios Lie
statė didelį, nepriklausomy Užėmus naujam majorui Geriau negu nieko, nes d. pabaigė high school. Tė tuvių parapijos. Jų namuo
bės sukaktuvėms paminėti miesto valdžią, su pagalba ne ką darysi. Nedirbančių vai žada leist toliau į uni se ant sienų randasi Lietu
paminklą ir dabar jau bai miesto tarybos tapo įvesta jų šeimynas miestas maiti versitetą. Ji yra gera mer vos kunigaikščių paveikslai
gia puikius dviejų aukštų miesto darbuose nauji pa na. žinoma, nuo tokio mai gina ir gabi mokinė.
ir Lietuvos vėliava. Už tai
namus. Statyta jie laikantis tvarkymai. Panaikino kon- sto neprisisotysi, bet ką da —Mirusio Eigirdo žmo p. Eigirdienės atsiprašau.
didžiausio taupumo princi
Keliautojas.
kurie dirbo vi rysi. Pavieniams pašalpos na prašo pataisyt klaidą
po, bet kaštuos apie 70,000 traktorius
tilpusią
“
Dirvoje
”
praneši

sokius miesto darbus, nes neduoda, bet juos šelpia
litų. Namai yra apie 900 jie
su savo mašinom atėmė tam tikros organizacijos, me apie jos vyro mirtį: bu
Ar jau išrašėt “Dirvą”
pėdų nuo demarkacijos li daugumo darbininkų dar kad ir menką maistą duo vo pasakyta kad velionis saviškiams
Į Lietuvą? — už
nijos atstu ir iš jų bokštų bus, o pelnus su politikiebuvo Maskvos rėmėjas ir $3.00 metuose pralinksminsi!
damos.
matyti tolima okupuotosios
Lenino garbintojas. Žmovisą kaimą!
Sniego Akrone dar nebu
Lietuvos apylinkė. Namai riais dalijosi.
statyti daugiausia suauko Tapo padaryta sąrašas vo. Jeigu dikčiai prisnigREIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
tais pinigais ir šaulių pra Akrono bedarbių, pasirodė tų, gautų daugelis padirbti
prie
sniego
valymo.
Taip
kad
Akrone>yra
suvirš
10,Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
kaitu. Aukomis gausiai pri
visi
ir
skursta.
Pragyveni

tirtas
Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
000
užsiregistravusių
be
sidėjo ir Amerikos Lietu
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
mas
nebrangus,
bet
kad
-ir
darbių.
Daugumui
jau
su

viai,
kuriems statytojai
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
reiškia didžiausio dėkingu teikė darbo, duoda dirbti pigiai nėra už ką pirkt.
Vifenatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
mo, ir lankančius savo se po 2 dienas į savaitę, 8 va Serga. Čia atvažiavus iš;
ir Apdraudos Agentūra.
nąją tėvynę prašo nepa landas į dieną, moka po 50c Canton, O., p. Dumbraus- į
miršti šio svetingo kampe už valandą. Kas dien ir kienė susirgo, gydosi mies-' |
keičia bedarbius, imdami į to ligoninėje.
lio.
HEnderson 6729
—Rodžeriu_____
duktė
Izabe-J 6606 SUPERIOR AVE.
išdirbusių vietas naujus. __________
f_______
Mažai kurapkų.
Kaunas. — Po pereitos
gilios žiemos mažai kurap
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
kų liko. Mat, jos nerasda
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)
mos laukuose maisto, ėjo į
kaimus, kur pusberniai jas
kilpom ir kitokiais budais
gaudė. Labai daug jų išmedžiojo ir gausus medžio
tojai. Kai kuriose apskrity
se dėl tos pačios priežasties
ir zuikiai sumažėjo. Nors
S
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
maža zuikių yra, bet preky
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai
boje, medžioklės laiku, jie
labai pigus yra. Geras zui
kis kaštuoja apie 5 litus ar
ba tiek kiek penki svarai
paprastos jautienos mėsos.

AKRONO NAUJIENOS

Kėsinosi apskrities virši palydėti atvyko nepaprastai
daug žmonių. Vieni iš dė
ninką išsprogdinti.
Utena. — Sausio 1 d. ryte kingumo, pagerbdami velio
apie 4 vai. sprogo uždega nį, kiti pažiopsoti kaip at
moji pragaro mašinos dalis rodo “laisvos laidotuvės”.
prie Utenos apskrities vir
šininko J. Motiejūno —Va
Atsistatė Alsėdžiai.
levičiaus buto. Pats pragaro Alsėdžiai, Telšių aps. —
užtaisas nesprogo, nes buvo 1930 metais vasarą mieste
atidrėkęs. Sprogimo metu lyj kilo didelis gaisras, ku
viršininko namie nebuvo, ris, stingant gesinimo prie
tik viena tarnaitė, kuri pa monių, labai daug namų ir
sakoja, kad ir padegamosios turto sunaikino. Išdegė be
pragaro mašinos dalies veik patys gerieji viduryj
sprogimas buvęs tiek stip miestelio namai. Nors ir
rus, kad nuo trenksmo nuo sunkiai, bet per vienus me
lentynų ir stalo nukritę visi tus žmonės miestelį atstatė.
daiktai. Apžiurėjus įvykio Dabar gaisravietės vietoj
vietą, rasta piktadarių snie stovi puikus dviejų ankštų
ge pėdsakai ir didelė geleži namai, o miestelio išvaizda
nė dėžė su pirokselinu ir žymiai pagražėjusi: gatvės
už 50 pėdų nukritęs laikro tiesios ir lygios, turgvietė
džio mechanizmas. Žinovai išgrysta, tik gatvės dar netvirtina kad jei ši mašina prystos, bet savivaldybė rū
butų sprogus tai ne tik ap pinasi ir jas tuojau grysti.
skrities viršininko namus į Gaisro kaip ir nebūta. Pasi
padebeses iškėlus bet kartu rodo nėra to blogo kuris
ir gerą miesto dalį. Kas neišeitų į gerą.
pragaro mašiną padėjo tik
rai dar nesusekta, tačiau
Neišnykę donkišotai
rastoji medega rodo ją e- Kurkliai, Ukmergės aps.
sant Lenkiško kilimo.
—Kai kuriuose šios apylin
kės kaimuose yra keletas
Mirė doras ir sąžiningas keistų žmonių, kurie kalba
bedievis.
darkytų Lietuviškų ir Len
Laukuva, Tauragės aps.— kiškų žodžių mišiniu ir va
Gruodžio 25 d. mirė Druk- dina save “šlėktomis.” No
teinių dvaro savininkas J. rėdami nuo kitų visakuo
Stanevičius. Velionis palai skirtis, labai laikosi “tradi
dotas jo paties žemėje, va cijų”. Gyvena bjauriose lūš
dinamam Beržų kalne. Tai nelėse, nors ir ne po mažai
padaryta velionies noru, žemės turi, bet dirbti tingi
nes vistiek į bendras kapi ir badmiriaudami gyvena.
nes jo nebūtų leidę. Dėl to Sugriebę centą, tuoj pragekad velionis gyvas būdamas I ria.’Tai yra dideli dvasios
nors ir nekliudė kunigams, liit kūno skurdžiai, toli nuo
bet ir nesilėhke jiČmš, itz'tflFMWarties gyvenimo atlikę,
jų buvo bedieviu apšauktas. Stengdamiesi visa kuo skirTačiau buvo tai labai doras tis, skirtingus ir rubus dėvi,
ir sąžiningas žmogus, gal Vyrai buna apsivilkę militik truputį keistokas. Nors nėmis užpakalyj su trikamir dvarininkas buvo, bet ne- piškais nuo pečių nukabuturėjo nei dvariškų rūmų, siais krepšiais arba “kapi
nei tarnų. Gyveno vienų šonais.” Kam tas už pečių
vienas sulūžusioj trobelėj, kabo sunkumas, nebent tam,
visa, kas reikia pats pasi kad sudarytų priežastį kai
darydamas, net ir valgį ga mo bernams begalinėm pa
minosi. Nemėgo kad kas jį šaipom. Šlėktos, kaip ir zublankytų, ypač nekęsdavo rai, retenybė, ne tik Lietu
moterų. Ko kas prašydavo, voj, bet ir Europoj. Visokių
duodavo, jei turėdavo ir su jais kurjozų buna. Vieskrialidą padariusiam ne- nas ūkininkas, kaž ko supykerštaudavo, o tik pasaky- kęs, parodė šlėktai špygą,
davo: “kad nori į peklą, tai Šis įsižeidė ir patraukė ukibrisk”. Paklaustas kodėl ninką teisman. Teisėjas kalneini bažnyčios ir išpažin- tininką nubaudė vienu litu
ties, su šypsena atsakydavo: pabaudos. Ūkininkas, ra“O kai tamsta eini, ar ge- miai išklausęs teismo sprenresnis esi? Keiki, girtuo-, dimo, išėmęs iš pinigines
kliauji ir kas iš to?” Teisin- padėjo du litu ir išeidamas
gas buvo žmogus.
dar kartą šlėktai parodęs
Paskutinėn poilsio vieton špygą.

Štai Yra Jūsų Darbas,
Moterys!
Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad
jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS,
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų
sveikais.
Visuomet turėkite po ranka bonką’to gar
saus linimento

R P. MIL1OLIS

$2 Vertės Knygų Dovanai
GAUS VIENA SIU KNYGŲ DOVANAI!

(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)

ISTORIJA

Vytautas Didysis

1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.
Paskirai perkant — $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA
NAKTIS
Didelė, 700 pusi, knyga gražiausių senoviškų pasakų kurios nie
kados nepasensta. Su daugybe paveikslų.............................. $2.00

PRIDĖK ARBATINĮ
ŠAUKŠTELĮ

FRANCK’S
CIKORIJOS
Į KAVĄ JŪSŲ
VERDULYJ
IR PASIGERĖKIT

KAVA
KAIP KAD
GEROSE SENOSE
DIENOSE
■W/WX«W»»»Z

Geografija arba žemės aprašymu — didele 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar ............................ $2.00

Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga,
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
kortų, ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00

Aprašymas apie žemes tautas — apie visas veisles, juodą, baltą,
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3........... $2.00

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rūšių gėlimai ir
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. PAIN-EXPELLERIŠ’ yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 35c. ir 70c.
.....
Parsiduoda Visur

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

ADOLPH

Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į
vaikinus ij visokiais biznio reikalais........................................ $2.00

J. J. LAZICKAS

JAKUBS

JEWELER — RADIOS

LIETUVIS GRABORIUS

6407 Superior Ave.

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsi! tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams j ir iš ligonbueio. Kainos
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos
lėšos, $150.00 ir aukštyn.
Tel. ENdieott 1763.
6631 ĘDNA AVE.
CLEVELAND, O.

Prie E. 6Wh Street
ENdieott 4638—
-

Skanus Amerikoniški ir Europiški
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
pas mus užeina ir buna patenkinti.
UŽKVIECIAM VISUS.

JAMES Restaurant
1410 East 06th St.

ŽMONIJOS ISTORIJA

NAMŲ DAKTARAS
Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma
įvairios paprastos ligos ir kaip jų apsisaugoti. 174 pusi.
$2.00

į

ETHNOLOGIJA

— PAIN-EXPELEERj>-

* Tikrasis tuii INKARO vaisbažcnklį.

:■

Paveiksluota, didelė 600 pusi, knygaf supažindina su atsiradimu
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų ‘dienų. Se
niau parsidavė net po $4............................................................ $2.00

Juros Merga
ISTORIJA ABELNA

Įreg. J. V. Pat. Biure, ti

Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografjjos, geografijos,
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
patarimų apie sveikatų ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
nurodymai amatninkams, daržininkams, ukininka'mš ir tt. Didelė
knyga, 392 pusi............................................................................... $2.00

Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300
pusi. Parašė K. S. Karpavičius, ši knyga yra naujausia
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi
apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusia Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti/ ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; Už AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50e.

Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus....................... $2.00

Adolpas Jakubauskas

5

PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
ti negalime. Prašome šitą jsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

LIETUVIU PRATĖVIAI MAŽOJOJE
AZIJOJE
Dr. J. Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lieuvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų......................... $2.00

arba tiesus ir trumpas kelias j sveikatų — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo’ ir abelnai naudingos žinios iš
sveikatos ir hygienos. 339 pusi................................................. $2.00

PAŽVELGUS ATGAL
Gražus socialogiškas romanas apię busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi............. »................... $1.25
Prie šios knygos duodasi “VIENUOLYNO SLAPTYBĖS” arba
eilių knygelės “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ
Seniau buvuio garsaus Kun. VI. Dembskio knygą — 183 p.
IR

$1.00

VIENUOLYNO SLAPTYBES
Labai įdomus aprašymas atsjtikimų viename Kanados vienuolyne.
Ši knyga su “Kankintojais” duodasi už vieną pilną prenumeratą.
U

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėki! norimų knygų vardus. 6820 Sliperior Avenue

S

M

Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)

... Į

h i R V A

Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Pamatykit
‘BAUDŽIAUNINKĘ’!
Jau buvo plačiai rašyta kad
Lietuvių Kultūrinio Darželio
Sąjunga rengia didelį vakarą
sekmadienį, Vasario 7 d., Lie
tuvių salėje. Tas vakaras yra
rengiamas su tikslu sukelti
daugiau pfnigų musų Darželiui.
Statoma scenoj naujausias vei
kalas, K. S. Karpavičiaus me
lodrama “Baudžiauninkė”, iš
, garsių baudžiavos .laikų.
Kiek teko patirti, artistai
gerai prie to prisirengę ir vei
kalas bus pastatytas atsakan
čiai. Patartina nei vienam ne
praleisti tos progos, nes tokių
parengimų mažai buna. O bu
na nemažai tokios publikos ku
ri po perstatymo, išgirdus ki
tus apsakant koks gražus vei
kalas buvo, labai apgailauja.
Darželio atidarymas ruošia
mas šį pavasarį, taigi visi mes
privalome prie to prisidėti —
juk tai bus amžinas pamink
las visų Clevelando Lietuvių
šiame mieste.
Įžanga šiam perstatymui bus
tik 50c. ypatai. Po programo
bus šokiai, į šokius įžanga tik
25c. Dalyvaukit visi, nepavėluokit, ateikit 5 vai. po pietų.
Jonas Jarus.

SUGRYŽO. Sausio 28 d.
gryžo iš rytinių valstijų pp.
Bačiūnai ir Ona Karpavičienė,
kur praleido visą mėnesį lai
ko. Visi kartu dalyvavo Waterburio SLA. jaunuolių pokilyje, paskiau išvažiavo į Bos
toną. Poni Karpavičienė ap
lankė savo gimines Bostone ir
Providence, R. L Pp. Bačiunai iš Bostono išvažiavo į New
Yorką, Washingtona ir kitur,
Vėliau p. Karpavičienė nuvažiavo į Ėrooklyną, New Yorką,
ir iš New Yorko su pp. Bačiunais parvažiavo į Clevelandą.
Sausio 30 d. pp. Bačiūnai ap
leido Clevelandą, su jais išva
žiavo į Tabor Farmą ir į Chicagą “Dirvos” red. Kappavičius. Sekmadienį Chicagoj jis
sakė kalbą plačiai Chicagos
apielinkei iš “Dirvos”-“Liaudies Tribūnos” radio stoties
WHFC. Gryžo į Clevelandą
pirmadienio rytą.
(Skaitykit
“Gerb. Spragilo Slapta Kelio
nė į Čikagą”.)

VAKARIENĖ. SI,A. 136 kp.
rengia šeimynišką Užgavėnių
vakarienę Stonio kambariuose,
6822 Superior avė. Tikietus iškalno galima gauti nuo 136
kp. narių.
Kviečia Valdyba.

BANKUS apkalbėt nevalia.
Nekurie
Lietuviai mėgsta per
EKSKURSIJOS į Lietuva jau! PRIEŠ prohibiciją. Pradėta
prasideda, šiame num. jau pa- didelis vajus surinkimui peti- daug kalbėti apie bankus ir
skelbiame Ekskursijų surašą į
......................
rijos
leisti visuotinam balsavi- pasakoti kad tas ar tas bankas
Lietuvą, kurias rengs* Lietuvių mui panaikinti prohibicija O-i^a!' ožsidaryt. Federalė valLaivakorčių Agentų Sąjunga. nio valstijoje. Piliečiai priva ! džia yra paskyrus slaptus
“Dirvos” Agentūra yra narys lo pasirašyti ant peticijos ir agentus sekioti tokius žmones
tos Sąjungos, todėl kurie Lie gal ateinantį rudenį galima bus kurie norėtų kalbomis pakenk
tuviai keliaus šiomis Ekskur balsuoti už išvijimą prohibici- ti bankams, Susekti bus sunkiai baudžiami.
sijomis gaus tikrą, gerai apru- jos iš Ohio,
pintą patarnavimą laivuose ir
visoje kelionėje. Taipgi šių
ATPIGINTA vaikams važi
Ekskursijų keleiviai bus iškil nėjimas į mokyklą. Nuo Va
Didelis Žieminis
mingai sutikti Klaipėdoje ir sario 8 d. vaikai važiuodami į
gražiai vaišinami, bus mažiau
Cirkas
sia vargo su bagažu ir jo kra mokyklą tramvajais gali pirk Didžiausias cirkas kokį tik galima
ti
pasus
visai
savaitei
po
50c
tomis, ko negali išvengti tie ir po 25c.
j suruošti bus pastatytas pastangokurie važiuoja per žydų agen
i mis Al Sirat Grotto Clevelando Pubtūras arba kitokias.
! lie Auditorium nuo Vasario 15 iki
Toliau, kaslink Gryžimo Lei-J DARBAI, šiais metais bus 27 dienai.
I
pasiimta
vandens
sistemos
plė

dimų. Clevelando Lietuviams1
Čia bus partraukta žymiausi ak
niekur nereikės važiuoti Leidi timo darbai, kuriems yra \ pa tai iš Amerikos garsiausių cirkų ir
skirta
apie
$4,000,000.
mų jieškoti, viską gaus čia pat
Taipgi bus užvesta dideli tik žiesios sezonu tėra galima tokis
vietoje su “Dirvos” Agentūros
nuobčgų
įstaigų įrengimo, ku ' cirkas suruošti. Kitais meto sezo
pagalba. Tik iš mažų mieste
riems
bus
jšleista apie septy nais garsieji aktai yra išdalinti į
lių reikia važiuoti į didelius iš
I tuzinų kitokių cirkų.
gavimui Gryžimo Leidimų. Cle ni milijonai dolarių.
Vienas iš žymiausių dalykų bus
Iki
šiol
miesto
darbuose
tuvelande (Pašto budinke) yra
tai
garsus Clyde Beaty levų ir tig
Imigracijos Biuras, taigi Gry rėjo užsiėmimo virš 1,000 be- rų aktas, kuris pripažintas Ameri
darbių,
kadangi
oras
buvo
gežimo Leidimai išsiduoda čia
ras ir netrukdė darbų atvira koje ir Europoje kaipo žymiausias
pat mieste.
savo rūšies.
me
lauke.
Kelionėn rengiantis reikalin
Pereitą metą 160,000 ypatų daly
ga turėti gimimo metrikai ar
vavo pamatyti cirką. Tūkstančiai
ba senas Rusų pasas arba ki
netilpo, nes nebuvo gana vietų. Šių
toks ženklas įrodantis paėjimą
metų cirką rengiant rūpinamasi pa
FURNASU
ir
iš Lietuvos. Toliau, reikalinga
daryti vietų kad galėtų pereiti iki
BOILERIU
fotografijos del pasų, kurias
250,000 žmonių.
reikia iškalno pasirūpinti pasi
TAISYMAS
sakant fotografui kad jos rei
kalingos del pasų.
VISOKIŲ IšDIRBIMŲ
SUPERIOR LUNCH
Dabar jau laikas rupintis
6901 SUPERIOR AVE.
Musų kainos visiškai
kelionės' dokumentais, taigi neGaminam
visokius Lietuviškus ir
žemos.
“
Dirvos
”
vilkinant kreipkitės
Amerikoniškus valgius. Lietuviai
Agenturon.
atsilankę
buna labai patenkinti
5825 SUPERIOR AVE.
“Dirvos” Agentūra atdara
musų patarnavimu. Lietuviai ir
HEnd. 2551
Lietuvaitės prašoma atsilankyti.
ištisą dieną ir vakarais iki 8.
P. KUBILIUS, Savininkas.

BIRUTĖS Bendrovės šėrininkų metinis susirinkimas bus
laikomas ketvirtadienio vaka
re, nuo 7:30 vai., Vasario 11 d.,
Lietuviu salėje, 6735 Superior
avė. šėrininkai prašomi daly
vauti.
Vald.

PADĖKA. širdingai dėko
jame visiems kurie prisidėjo
kuo nors prie card partės, ku
ri atsibuvo Sausio 27 d., šv.
Jurgio parapijos salėje, parėrainiui Dr. Kun. M; Kuliavo,
kuris randami šv. Jono ligoninėję,, suspaustas sunkios liKomisija.
gos.
ŠV. JURGIO parapijos parapijonų komitetas rengia užgavėnių vakaruškas ir .card party
Lietuvių salėje, antradienio va
kare, Vasario 9 d., nuo 7:30 v.
Bus smagus vakaras už mažą
įžangą.
Komit.

SUSIRINKIMAS. Clev. Am.
Lietuvių Piliečių Klubas turės
savo susirinkimą klubo kam. bariuose Lietuvių salėje, anti adienį, Vasario 9 d., >nuo 7:30.
Dabar klubas turi vajų naujų
narių prirašymui ir įstojimas
nupigintas, taip kad dabar tu
rite gerą progą įsirašyti į šį.,
klubą., Mokestis yra 50c į mė
nesį, už ką gaunat visas klubo
privilegijas ir pašalpą ligoje.
Visi Lietuviai piliečiai ar ne Parduodam gerą Anglį
piliečiai yra kviečiami prisira
pigiai — kuri duoda
šyti.
Chet. Zuris, Pirm.

malonią šilumą.

PAMATĖM žiemos. Sausio
’30 d. Clevelande pradėjo šalti, Pocahontas (tonas) $6.90
ant rytojaus dar labiau atšalo W. Virginia Lump .. $5.50
ir laikėsi šalta iki Vasario 1 Kentucky Lump .... $6.25
d. Vasario 2 d. prisnigo, bet ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai
tą pat dieną pradėjo sniegas
nykti. Taip žiema vėl pasibaiPetras C. Kcmeras
*gė, oras nešaltas. Bet vistiek
Lietuvis Anglininkaš
galim tikėtis šiokios-tokios žie
1201
East 80th St.
mos* iki Kovo vidurio.
Telef. GArfield 3956-M

Dykai — SHAMPOO — Dykai
tiktai per apribota laika
TIK ATSĮNEŠKIT ŠĮ ‘SKELBIMĄ

C & J BEAUTY SHOPPE
7307 WADE PARK AVE.

Cleveland

BALIUS
IR CARD PARTY
:—: rengia :—:

Lietuviu Demokratę Kliubas

Šeštadieny, Vasario-Feb. 6 d., 1932

Lietuvių Salėje,
& 6835 SUPERIOR^ c/VENUE &
Pradžia 7:30 vak.
įranga 25c Ypatai
Šokiams gros Chet Žurio Orkestrą.
Kortuotojams daug puikią dovaną. Gavėnia jau visai čia pat,
todėl užkviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija

Stase

Elena Grigiutč

Iš Collinwood
PAVYKO. Lietuvių Moterų
Labdarybės Draugijos “dešrų
balius”, kuris atsibuvo Sausio
.30 d. naujoje parapijoje, pui
kiai pavyko. Nors oras buvo
labai šaltas, bet žmonių atėjo
daug. Visi kurie buvo, pasi
tenkino vaišėmis. Ačiū mote
rėlėms už pasidarbavimą, o pu
blikai už atjautimą parapijai.
Privalgęs.

RENGIA Veikalą.
Marijos
Vaikeliu draugystėlė turės su
si) inkimą P. šv. N. P. bažnyti
nėj salėj Vasario 4 d., ketvir
tadienio vakare. Ten bus iš
dalinta rolės naujo vaiku teat
ro, “Mažoji šv. Teresėlė’”, ku
rį manoma pastatyti scenoje
gavėnios laiku tuoj prieš ver
bų sekmadienį. Tėvai paragin-

kit savo vaikučius ateiti j šį
susirinkimą.
V. Greičius.
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Advertising :

su minkštų Bėrimų parlor ir Kerais
įrengimais; kėdės ir stalai, virtu
vės įrengimas ir daug groserio.—
Nuoma $15 į mėn. Parsiduos už
$250 greitam pardavimui iš prieža
sties ligos. Kreipkitės
6727 ST. CLAIR AVE.

“D
6820 Superior J

Ekskursijos Prasideda!

No. 7

mas yra geresnis, o su ekskursija važiuojant buna daug
patogiau sutvarkyta kelionės reikalai.
Keleivis važiuodamas su buriu ekskursantų, turi se
kamus patogumus: laivas buna parinktas vienas geriau
sių tos linijos, tiesioginis arba su persėdimu pasiekimas
Lietuvos uosto Klaipėdos; nereikia mokėti ekstra už ba
gažą važiuojant ne Lietuvoje traukiniu; su ekskursija
siunčiasi patyrusis vadas, kuris prižiūri keleivių reika
V. GUDINAS
lus; jei ekskursija rengiama didesniu laivu kuris negali
6700 SUPERIOR AVE.
Užlaiko puikių krautuvę' Groserių, įplaukti į Klaipėdos uostą, tada persėdimas į kitą laivą
išaldainių ir visokių rūkymų.
ar traukinį buna sutvarkytas taip kad keleiviui nereikia
Lietuviams Gera Užeiga.
laukti, o jau kai prisieina kur laukti ilgesnį laiką, tada
Kviečiame atsilankyti, busit
patenkinti.
linija pasirūpina nemokamai suteikti keleivams vieno
kių ar kitokių pramogų, kaip tai pavažinėti po miestą,
Reikalaudami vaistų ir ki aprodo kultūrines įstaigas ir tt., ir tas viskas keleiviui
tokių vaistinės reikmenų nieko nekainuoja.
•
kreipkitės
Šymet Liet. Laivakorčių Agentų Sąjunga rengia
ACKERMAN N’S sekamas Ekskursijas ir šiais laivais:
Drug Store
“Europa” — Balandžio 20 d. per Bremeną
“Kungsholm” — Gegužės 10 d. per Švediją
G6th and Wade Park Ave.
“Statendam” — Gegužės 21 d. per Holandiją
“Lancastria” — Birželio 1 d. tiesiog į Klaipėdą
“Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną
“Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą
“SJatendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną
Ypatingai kreipiama dėmesį į SPAUDOS EKSKUR
SIJAS rengiamas laivais: “LANCASTRIA” Birželio 1,
šis laivas plauks tiesiog Klaipėdon, t. y. keleiviams ne
reikės niekur persėsti kitan laivan ar rūpintis apie ba
gažą. Kita Spaudos Ekskursija laivu “FREDERIK
VIII” išplauks Liepos 2 ir ši kelionė bus per Skandina
viją, Kopenhagą, iš kur eina tiesioginis susisiekimas lai
vais su Klaipėda.
Čia reikia priminti kad manantiems keliauti atsilan
kyti ar apsigyventi Lietuvoje — dabar jau laikas pra
dėti rūpintis kelionės reikalais, kaip tai: gauti iš Lietu
vos gimimo metrikus, sužinoti atvažiavimo laiką ir lai
vo vardą, gauti gryžimui leidimus, užsisakyti laivuose
vietas ir tt.
Keliaujant su Spaudos ar kitomis rengiamomis eks
kursijomis, kreipkitės į laikraščius kurie tas ekskursi
jas rengia, arba į Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos
narius, kurių randasi beveik visuose didesniuose mies
Greičienė
tuose Amerikoje.
Spaudos Ekskursijas rengia šie laikraščiai:
“DIRVA”, “VIENYBĖ”, “NAUJIENOS”
JIEŠKAU savo draugės Izabelės
Vasiliauskienės,
pirmiau
gyveno
Norwood, Mass., ten laikė krautu
vę. Dabar nežinau kur randasi. Ji
pati ar kas apie jų žinančių prašo
mi atsiliepti.
Veronika Lekerauskienė
RD 3 Box 378
College Street
Barberton, Ohio.

(Nauja K. S. Karpavičiaus melodrama 4-se aktuose iš Baudžiavos laikų)

Rengia Kultūrinio Darželio Sąjunga
Ned. Vasario-Feb. 7 d
LIETUVIŲ SALĖJ
Programo pradžia lygiai 5:30 v.

Gerbiami Clevelandiečiai! Štai vėl jums atėjo proga paremti gražų visos šios
Kolonijos Lietuvių tikslą — steigimą LIETUVIŲ DARŽELIO Rockefeller parke,
kuris jau bus atidarytas šį pavasarį. Ateikit pamatyti šį puikų scenos veikalą —
tik ką naujai parašytą, pirmą kartą Amerikoje statomą — “BAUDŽIAUNINKĖ”.

Prie lošimo prisidėjo šios žinomos vietos artistiškos spėkos iš visų musų sro
vių: Stasė Greičienė (Baudžiauninkė) —dainuos veikale ineinančias dainas; Jur
gis Roversteinas (Ponaitis), irgi dainuos solo ir duetus; kitas roles atliks: J. V. Mičiulis — Pono; Albina Pautienė — Ponios; J. Marozas — Kunigo; Elena Grigiųtė —
Panelės; Pranas Mačėnas — Berno; Pranas Sutkus — Baudžiauninko; Pola Glugodienė — Ubagės; Julė Salasevičienė — Šeimininkės; taipgi jaunimas.

ĮŽANGA PROGRAMUI — 50c.

<THi
The only Lithuai
Published Week

“BAUDŽIAUNINKĖ”.. Visi Važiuokit Lietuvon per “Dirvos” Agentūrą
Collinwocdo Lietuviai rengiasi
važiuoti į Clevelandą, Lietuvių
Lietuviai kurie mano šymet atlankyt Lietuvą, priva
salėn, pamatyti Lietuvių Dar
želio naudai statomą melodra lo atkreipti dėmesį į Amerikos Lietuvių Laivakorčių
mą ‘‘Baudžiauninkė” sekma
dienį, Vasario 7 d. Jiems mat Agentų Sąjungos rengiamase Ekskursijas Lietuvon. Ši
apeina kaip baudžiavos laikais Sąjunga rengia kas vasarą keletą ekskursijų parinktais
ponaičiai mylėjo baudžiaunin laivais, žinomomis linijomis, kur Lietuviams patarnavi
kų dukteris.
Rep.

Baudžiauninkė
Durys atdaros nuo 5:00 vakare.

“ŠIRVA” LH

Vasario 5, 1932

..n-

ŠOKIAMS — 25c. šokių pradžia 8 v.

Širdingai užkviečia visus Renginio Komitetas.

Kreipkitės informacijų į:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

DIDŽIAUSIAS IŠ VISU IŠPARDAVIMAS
Į VYRAMS IR VAIKINAMS
VYRIŠKI Grynos Vilnos
OVERKOTAI .............. $10.00 Grynos Vilnos SIUTAI .. 14.00
$20 iki $25 vertės
$20 iki $25 vertes
VAIKŲ Dviem Kelinėm
VAIKŲ LEATHERETTE
Vilnos vidum švarkai ....$2.79 SIUTAI mieros iki 15 m. ..$5
$7.95 iki $12 vertės
VAIKŲ LEATHERETTE
Kepurės ............................. 44c VYRŲ GRAŽUS Išeiginiai
VYRIŠKI UNION SIUTAI 69c MARŠKINIAI ................

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave.

BE SKAUSMO

Kampas Giddings Rd.

traukimas

VIENO DOLARIO PARDAVIMAS
/
Tik per vieną savaitę
\
Reguliarės TRU-FORM $15 Plates
2 už $16
Reguliarės HECOLATE Plates $37
NATURAL
2 už $38
Reguliarė 22-Karat Aukso Kruna $5
FORM
2 už $6
Geriausias Užpildymas Reguliariai $2
2 už $3
/
SPECIALĖS KAINOS bėgyje ŠIOS
VIENOS SAVAITĖS ANT VISŲ
P R E E Examinations Ateik ir duok mums APSKAIČIUOT
I I o J AJ ‘
JUS& dantų darbą ir parodyt kad
I | \ L. L— ano AUVICCl galit turėt savo burną pirmos klesos
stovyje už VISAI MAŽUS KAŠTUS
OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.
------- \

DR. H. J. GREENE
r*
ecu oi Lietuviškai Kampas Hough
loby East both ot. Kalbam
HEnderson

iqeo

Avė.
9786

IR DARBINIb

i

Plieno darb;
0. — Pašaukta
bą Republic F
vėse 500 darbi
Gady, Ind.
distrikto plie:
gavo užsakyn
gelžkeliu bėgii
už $2,500,000.
Hegeswisch,
kompanija gat
pabudavoti gel
nų šaldytuvų.
Keliolika tul
bininkų bus pa
Į darbus tuos i
kymus išpildyi

Wisconsin v:
latura Sausio
savo paskirti į
darbių apiUpir
Darbai kaip
ta. Šiaurrytinė
karinėje dalyse
sireikšti darbų
Visame gi plote
lių padėtis yri
pati kaip buvo
audinyčios ir a
vės, nors cukri
, kainos vis puol;

Pennsylvania
nija, kuri turi p
tuntą dalį visų
geležinkelių, ru
naudoti valdiški
Korporacija ir
lauti $5,000,00<
elektrifikavimui
mui savo sisti
tie pinigai butų
bininkų algoms
Audinyčios lt
‘ gyje šioje šalyj t
bendrai 3,562,0C
rus vatos, vilno
rayono. 1927 m
vo pasiekta aukš
gamybos laipsnis
vartota 4,554,000
Prigėrė 21 žve
Hole, Mass. —
laivui užėjus i
žuvininkų laivą,
21 žuvininkas,
juroje buvo audi

17 žuvo su laiv
Hook, Pa. — Iši
gimui aliejinio 1
ware upėje, žuvo
ninku. Laive spi
tiko keturis kart
Monessen, Pa.
pagerėjimo pliene
ioje pradėjo rod;
kad keturių kom
dėiai pareiškė j<
didint produkciją
darbą daugiau d
American Shee'
Plate Co. pašaukė
savo darbininkų.

