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f Adomites

Pennzoil basketkurie buvo basketlai visame mieste
į, dabar vėl deda
įimėti miesto čamabartiniu laiku jie
rmaeilių už klesos
mpionatą.
ko Cleveland' Penn>all tymas laimėjo
pralaimėjo 6.
•mites, vienas iš ge;uvių basketball lomieste, yra didelė
nnzoil tyme. Adodų ir 4 colių aukšnas iš geriausių dė
lėj ų. Adomites piržvaigždė Trenton,
merican Backetball
io. Jisai turi benišimts punktų kiek
iui.
nose Pennzoil tymas
elionės rytinėse val
tį* lošė Bridgeporte,
>, Bostone, Washingr, N. H., Harrisburg,
ir Hoboken, šioje
Pennzoils laimėjo 13
ėjo tris lošius.
d Pennzoil basketball
ja Į kompeticiją InBasketball turnamenbus po globa Clevereation Departmento.
tas bus laikoma Cen>ry Vasario 26, 27 ir
alyvaus tymai iš šių
Pittsburgh, Buffalo,
Erie, Toledo, Akron,
kshtabula, Painesville,
Sly ria, Freemont.

|
Į

>dam gerą Anglį
i — kuri duoda
ilonią šilumą.
ntas (tonas) $6.90
ginia Lump .. $5.50
ky Lump .... $6.25
—pristatom greitai ir saugiai

•as C. Komeras
»tuvis Auglininkas

)1 East 80 th St.
ef.

GArfield 3956-M

Ontario St.
ir
St. Clair Avenue
os Vokiškos Filmos
kirtingi nuo visų,
•eh. 50c., Bal. 35c.
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FAŠISTAI NORI ŠUO-' LIETUVIS KLAIPĖ
MIJĄ UŽVALDYT Į DOS DIREKTORIJOS
PREZIDENTAS

VOL. XVII (17-ti METAI)

Ar Adu. Bagočius yra
Teisėtas S. L. A. Narys?

Helsingfors. — Suomijos
fašistų organizacija Lapua
(Lietuvos Atstovybės •
pasiryžo užkirsti kelią vi
pranešimas)
sokiam radikąlizmui užėmi
mu valdžios į savo rankas. Washington, D. C., Vasa
Keli tūkstančiai ginkluo rio 27 d. —. Vasario 26 d.,
SKANDALINGOS ŽINIOS IŠ BOSTONO
tų fašistų susituokė 25 ki Vokiškų partijų Klaipėdoje
South Bostone, Mass., pami vadinti paleistuviais?
lometrai nuo sostinės ir pa lyderis dvarininkas Herr nėjime
Lietuvos Nepriklauso
Ar p. Bagočius jau tiek že
Gubba
turėjo
pasikalbėjimą
kėlė mūšį su policija, kuri
mybės
sukaktuvių,
tarp
kitų
mai
nusmuko, kad laikraščiuose
su Klaipėdos gubernato
pastojo jiems kelią.
kalbėtojų buvo ir Adv. Bago- mai nusmuko kad tik tokias
SOVIETAI
NUŽIŪRI
MŪŠIAI VIS DAR TĘ
Sostinė tapo apstatyta rium, p. Merkiu. Herr Gub čius, cicilikų kandidatas į SLA. blevyzgas gali publikai išrėžti,
JAPONUS
kariumene ir saugojama vi ba. padarė gubernatoriui prezidentus. Kaip spaudoje pa kuri ateina kaipo iš inteligento
SIAMI, NORS SUTIN
pareiškimą kad Vokiškos sirodžiusios žinios skelbia ir ko nors naudingo išgirsti?
Maskva. — Sovietų vy- si keliai į miestą. Trauki- seimelio partijos, nepaisant kaip “Dirvos” korespondentas Visi žinom, p. Bagočius turi
IR DARBININKŲ ŽINIOS
KA SULAIKYTI
riausybė atvirai įtaria Ja- n^ai sulaikomu 25 kilomet- net paties Boettcherio re praneša, Adv. Bagočius pasiro gerą liežuvį, bet ar tik tam jis
ŽUVO 36 ANGLIAKASIAI
poniją rėmime “baltgvar- ra^ nuo sostines ir daroma zignacijos, paduotos prieš dė žemiau kritikos, ir tai buvo tą savo liežuvi vartoja kad sa
pakartojimas to ką padarė vai ve pažeminus, pastačius į eilę
v
Pocahontas, Va. — Bois- šanghai, Kovo 3d. — Ja diečių“ Rusų, kurių tikslas kratos. _
porą
dienų,
visvien
pasilieka
kėzas Plečkaitininkas Pittsbur- su neatsakomingais vaikėzais?
ponų
kariumenė
po
smar

Fašistai
sako
gali
išstavyriau- fašistai
isstasevain kasykloj Vasario 27
yra nuverst sovietų vyriau
prie savo protesto dėl Boet ge tą pačią dieną (matomai vi Ar tokiam “inteligentui” iškia
ugnimi
prieš
Chinus
už

sybę.
Pareikalauta
Japotyti
20,000
ginkluotų
vyrų
d. sprogime užgriuvo 36
r
tcherio paliuosavimo iš Di siems cicilikams buvo keno tai sispaviedcjo “Naujienose” garangliakasius. Ant rytojaus ėmė Woosung fortus ginan nijos pasiaiškinimo kas da- savo tikslų atsiekimui. .
įsakyta uzurpuoti tą dieną, ka gingas SLA. veteranas, buvęs
rektorijos pirmininko vie dangi
sutraukiama daug publi Prezidentas F. živatas? Ar p.
gelbėtojai surado 20 lavo čius šanghajų ir stumiasi rosi Mandžurijoje. Maskvai Suomija nuo seniau jau tos.
kos, pavaryti savo purviną an Živatas nori kad ir tautiniai
nų nelaimingų darbininkų, pirmyn visu Chapei-Woo- kaltina Japoniją neišpildy-i buvo _ sociahstiška, ir dare Gubernatorius
Merkys, tilietuvišką propagandą).
veikėjai-vadai tokiais butų kad
me savo pažadų duotų Ru-I visokius bandymus savo sakuriuos pasiėmė jų šeimos sung frontu.
užsitarnavus “inteligento” var
gavęs
tokį
stebinantį
pa

Adv.
Bagočius,
vietoj
kalbė
radikahskais pagrinpalaidojimui. Tęsiama jieš- Japonai šiame mūšyje pa sams sąryšyje su Japonijos!
ti apie reikalą, pasileido keikti dą?
reiškimą,
patėmijo
p.
Gubvartojo kariškus laivus, or žygiais Mandžurijoje.
Įdais, bet tas nieko gero nekojimas kitų lavonų.
Ar toks žmogus tinka į SLA.
Lietuvos valdžią žemiausios rū
I bai kad tokiam atsitikime šies
laivius ir kareivius.
keiksmažodžiais, pasakyda prezidentus? Ar tokiu asme
Maskva nori žinoti kąia^esė-._
atimama ga mas kad dabartinė valdžia mo niu cicilikai gali didžiuotis ir
yra
Ohio valstijoje nekurtuo Kiekviena proga Japonai dabar veikia Japonų karei- Suomija
Sumnrja ^
ra šiaurinė
siau.ria? resr?s" 1 gubernatoriui
limybė
palaikyti
oficiali kanti pensijas visokiems paleis piršt j Lietuvių organzacijos
se miestuose su šios savai vis išsodino daugiau savo viai prie Siberijos rube- publika. is rytų rubeziuojakontaktą
su
tuviams. Kiek žinoma, Lietu vadus?
tomis
partijotės pradžia paimta i darbus kareivių.
žiaus, kur jie visai nereika- s* su Rusiia, is pietų guli
vos valdžia moka pensijas Dr.
Jeigu jis neatsako už savo
mis.
Suomijos įlanka ir ten gy
1,500 darbininkų.
lingi.
J. šliupui, Dr. K. Griniui, M. žodžius ir kalbas tai bent cici
Vas.
27
d.
gubernatorius
M. Petrauskui. Ar ir likų galva p. Grigaitis turėtų
Sovietai, kaip žinovai sa- vena demokratiškos respu Merkys,
pasiremdamas Jankui,
Maistas dar atpigo. Per SAKO SUTINKA PER
blikos:
Estija,
Latvija,
Lie

Redakcija.
tuos
žmones
p. Bagočius gali pagalvoti.
net
ko, turi gatavų mūšiui
Vasario mėnesį maistas ėjo
TRAUKTI MUŠIUS
tuva. Nors sovietų raudo Klaipėdos statutu, pavedė
800,000
kareivių
ir
gali
supigyn. Bendrai vieno mė
nieji gali pirmiausia įsiver sudaryti naują Direktoriją
AR BAGOČIUS TURI TEISĘ KANDIDA
nesio laiku visas maistas Geneva, Kovo 2d. — Ja kelti armiją virš 10 milijo žti į Suomiją negu kas ki p. Edvardui Simaičiui, monų
vyrų.
Rusija
turi
karo
ponijos
delegatas
Tautų
Są

TUOTI I SLA. PREZIDENTUS?
nupigo 4 1-3 nuoš.
kyklių inspektoriui.
.________
jungoj pi įnešė kad Japoni orlaivių 1.520, Japonija gi tas, bet Suomiai, patriotai Ponas Simaitis, 40 metų
to
nesibaido
ir
nori
išvyti
Atidžiai studijavau SLA. SLA. ant visados.”
Boston, Mass. — Sustrei jos vyriausybė Įsakė savo jų turi 1,312.
savo raudonuosius į sovie- amžiaus vyras, Klaipėdos Konstituciją, jos atskirus Šį nutarimą viršrainėto
kariumenei
paliauti
mušius
kavo apie 3.50Q rubsiuvių
"tų rojų, kurį jie Suomiams- krašte gimęs, savo profesiSLA. Seimo gali perskaity
delei darbdavių atsisakymo šanghajaus srityje. Įsaky
ios mokslus baigęs mokyto paragrafus, kur nurodoma ti
SLA. narys S.
padaryti su unija naujų su mas duota po to kai Japo HOOVER SKAITOMAS perša.
jų institute (Ecole Norma S.L.A. Seimo, Pildomosios L. kiekvienas
“
SAUSŲJŲ
”
VADU
A.
Istorijoje,
pusi. 318.
nijai gerai pasisekė prieš
tarčių.
le) Waldau, prie Karaliau
Ten paduota daug nema
Chinus ir šie tapo atstumti New York. — Alfred E. STALINO GALYBĖ SILP čiaus, Ryt-Prusiuose. Poli Tarybos, ir narių teisės.
Newelll, W. Va. — Ho apie 20 kilometrų nuo Šang Smith, buvęs Demokratų NĖJA, SAKO TROCKIS tiniu atžvilgiu p. Simaitis Toliau, susipažinau su S. lonių informacijų apie da
mer Laughlin puodininkys hajaus, ko Japonija ir no kandidatas ant S. V. Prezi Leonas Trockis, buvęs so skaitomas neutraliu žmo L. A. Istorija, išleista Susi bartinį socialistų kandidatą
tės darbams paimta 450 rėjo.
dento, savo karštoje kalbo vietų armijų vadas laike gum, nes nepriklausė prie vienijimo lėšomis 1916 me į SLA. prezidento vietą, ką
darbininkų daugiau. Toje Kadangi mūšiai vis tęsia je pareiškė jog Prezidentas Lenino, Amerikos spaudos, jokių partijų, ir ligi šiol ne tais, kurioj nušviečiama or privalo patyrinėti kiekvie
kompanijoj dirbą apie 3,500 si, Tautų Sąjunga pradėjo Hoover pasirodė kaipo sau atstovams pareiškė kad, jo dalydavo jokiose politinėse ganizacijos istorija nuo jos nas SLA. narys.
darbininkų.
abejoti ar ištikto Japonija sųjų vadas šioje šalyje sa nuomone, Stalino valdymas kovose. Visa jo darbuotė įsikūrimo 1886 iki 1915 m. Ar jis teisėtas kandidatas?
Dar toliau, pasistengiau
Maskvoje baigiasi, jo val
paliaus toliau kariavus. Są
Washington. — Preziden jungos sekretoriatas kaiti vo nusistatymu link Wick džios pamatus griauna to buvo pašvęsta išimtinai jau susipažinti su taip vadina Stovi klausimas tame, ar
tas Hoover siūlo imti į val na didžiąsias valstybes už ersham raporto, atmesda kio nusistatymo komunis nuomenės mokymui ir auk ma “Bagočiaus Išpažinčia”, p. Bagočius yra teisėtas S.
lėjimui. Naujai paskirtas kas liečia Adv. F. J. Bago- L. A. narys, kuomet jį SLA.
džios rankas Columbia u- nedarymą pilno spaudimo mas raporte pasiūlymą su tai kaip pat Trockis.
pirmininkas čių, socialistų kandidatą į 24-tas Seimas prašalino iš
pės išvystymą, išbudavoji- ant Japonijos kad paliautų teikti valstijoms teisę pasi Todėl tai, sako Trockis, Direktorijos
reikšti savo nusistatymą
jau
kreipėsi
prie
įvairių as SLA. prezidento vietą. Ši organizacijos ant visados?
mui elektros varymo punk karą.
Stalinas šiose dienose išlei
link prohibicijos.
menų,
neišskiriant
ir Vo knygutė yra išleista “Vie Kas p. Bagočių priėmė at
to ir irigacijos sistemos. Jei
Todėl, sako Smith, dabar do nuosprendį galutinai at kiškų partijų, tikslu pri nybės
bus priimtas, tas projektas
Liteuvninkų” po jos gal į SLA, sulaužant Seimo
PRIEŠINASI KARO
Hoover neprivalo mėtytis imantį jam Rusijos piliečio traukti juos prie bendradar
kaštuos apie $850,000,000.
bylos
su
Bagočium.
nutarimą? 1 Tokis p. Bago
teises.
PASKOLAI
ir pataikauti šlapiesiems,
biavimo jo naujai organi- SLA. Konstitucijoje sky čiaus priėmimas be kurio
Bucyrus, O. — New York Tokio, Kovo 2d. — Japo pamatęs kad šie jau ima TRŪKSTA TIK 23 VAR zuojamoj direktorijoj, kuri riuje II, užvadinime “Susi nors Seimo atšaukimo pirCentral gelžkelio dirbtuvėn nijos vyriausybė susidūrė viršų.
turės užimti vietą dabarti vienijimo Seimas. Seimo ga mesnio nutarimo yra netei
DŲ “ŠLAPIŲJŲ”
pašaukta atgal 125 darbi su seimo pasipriešinimu iš Smith savo kalbą taikė į
nės
laikinos p. Tuliušio di le. Jo sudarymas ir juris sėtas.
VIRŠENYBEI
ninkai. Kiek pirmiau buvo leisti $7,000,000 paskolą fi Republikonus, kurie prade Washington.
rektorijos.
dikcija”, 1-me paragrafe ši Dabar, jeigu galima ig
— Republipaimta toks skaičius į tą nansavimui ofensivo prieš da susirūpinti “šlapiųjų”
Kaip Klaipėdos Krašte taip skamba:
noruoti SLA. 24-to Seimo
Šanghajų.
eilių didėjimu ir nori įdėti konai ir Demokratai “šla- taip ir visoj Lietuvoj su di
“
Susivienijimo
Seimas
■nutarimus,
tai ar galima ir
į savo platformą prohibici pieji” atstovai stengiasi su deliu susidomėjimu laukia
veikia
sulyg
galės
ir
teisių,
ai
’
apsimoka
skaitytis su
rinkti
145
parašų
iš
Atsto

Per Sausio mėnesį išva PAVOGĖ LINDBERGHO jos klausimą, norėdami lai
ma kaip elgsis toliaus Vo suteiktų Susivienijimo Lie kitais SLA. Seimų nutari
vų
Buto
narių
tarpo,
kad
žiavo iš Amerikos 8,550 ki
mėti sekančius prezidento
KŪDIKĮ
kiškos partijos, turinčios
butų galima leisti balsuoti dabartiniam seimelyj dau tuvių Amerikoje jo čartery- mais? Kur stovi SLA. Sei
tų šalių piliečių, o įvažiavo
Hopewell, N. J. — Kovo rinkimus.
je, ir pasiremiant Pennsyl- mas, kaipo turintis “aukš
prohibicijos kontrolės pave gumą.
kaipo imigrantų tik 2,200. 1 d. — Vakare po sutemos
vanijos valstijos įstatymais, čiausią galę visuose Susi
dimą
valstijoms
pačioms.
Be savanorių išvažiavusių, ir Pulk. Lindbergho namų, POPIEŽIUS VĖL RAGI
skiriamais tokioms draugi vienijimo reikaluose”?
Tuo
tarpu
gavo
tik
122
ir
dar deportuota 1,537, tokiu iš antro aukšto iš lopšio ta
NA PRIE TAIKOS
PRADĖS PARDAVINĖTI joms. Jis turės aukščiausią Toliau einant prie logiš
trūksta
dar
23
parašų.
budu per mėnesį laiko šalis po išvogtas jų kūdikis, 20 Vatikano miestas, Vasa
CERTIFIKATUS
galę visuose Susivienijimo kos išvados, jeigu p. Bago
neteko 10,771 svetimšalių. mėnesių senumo. Pagrob rio 28 d. — Šiandien popie
Washington. — Nuo Ko reikaluose.”
čius iki šiol neišgalėjo pri
tas su tikslu gauti atlygini žius vėl kalbėjo per radio į KAIP EINA KOVA vo 7 d. prasidės pardavimas
Čia aiškiai pasakyta kad rodyti kad tas SLA. 24-to
Plieno industrija Ameri mą už kūdikio grąžinimą, pasaulį, atkreipdamas ati
SU BEDARBE
federalės valdžios certifi- SLA. Seimas turi aukščiau Seimo dekretas prieš jį yra
koje, bendrai imant, dabar nes Lindbergho žmonos šei dą į Tolimų Rytų karą, ra
New York, Vas. 27 d. — katų, kad žmonės kurie bi
operuoja tik su vienu ket- ma yra milijonieriai.
gindamas visus prie taikos. Suvienytos Akcijos Kovai jo laikyti pinigus bankuo sią galę visuose Susivieni- neteisingas, tai ar galima
jimi reikaluose, žodžiu sa toleruoti jo kandidatūrą į
virtdaliu savo normalio sai Visa Amerika sujudo del Neužmiršo palaiminti tuos
se,
galėtų
paleisti
tuos
pi

su
Bedarbe
komiteto
pas

kant, jeigu Seimas ką nu SLA. prezidentus? Kokia
ko, taip nupuolus. Vienok tokio žiauraus niekšų dar “kurie kenčia persekiojimą
tiki kad į pavasarį pradės bo ir visi nori kad kūdikis Rusijoje, Meksikoje ir Is- tangomis , per vienuolika nigus į biznį. Certifikatai tarė tai tik seimas gali tą teise pasiremiant SLA. Pil
dienų nuo savo darbo pra bus po $50, $100, ir $500, su
domoji Taryba priėmė Ba
gerėti.
panijoje”, kur įsigalėjo be- dėjimo, visoje šalyje sura ll/ž nuoš. metams. Tuos pi atšaukti ar pakeisti.
butų sugrąžintas gyvas.
Dabar
pažiūrėkim
į
SLA.
gočiaus
vardą tarp kandi
dievybė ir dvasiškijai ne- do darbų del suvirs 100,000 nigus valdžia skolins ban
Meksikoje, įvedus patvar
Istoriją.
24-to
Seimo
tari

datų?
Kokį
pasiteisinimą
kymą kad 90 nuoš. visų in AMERIKOS CHINAI RE leidžiama sauvaliauti.
bedarbių. Pranešimai apie kams ir bendrai industria- muose, kurs įvyko Worces turi tie SLA. nariai (socia
MIA SAVO ŠALĮ
dustrijų darbininkų butų
tai gauta iš 40 valstijų su lėms įstaigoms.
ter, Mass., Birželio 1—5 d., listai) kurie jo kandidatū
Meksikos piliečiai, su Va New York. — Paaiškėjo KOMUNISTŲ SUOKAL 137 miestais.
1909 m., be kitko randama rą remia ir agituoja už jį
BIS SUARDYTAS
sario pabaiga 100,000 kitų kad Amerikoje gyvenanti
Suvienytos Akcijos vajus S. V. Senate nubalsuota užrašyta šitoks nutarimas: ant SLA. prezidento? Ko
šalių ateivių neteko darbo. Chinai, nuo biedniausio iki Lisbonas, Portugalija. — prieš bedarbę yra pastan klausimas suteikimo Filipi “Bagočiui prisipažinus Sei kį pavyzdį tuomi duoda pri
Neteko daug darbų ir Ame turtingiausio, deda visas Komunistai rengė revoliu gomis Amerikos _Legiono, nų saloms nepriklausomy mui kad jis nuo nabaštiko augančiai musų kartai?
rikonai aliejaus industrijoj. pastangas gelbėti savo ša cinį streiką Portugalijoje Amerikos Darbo ~
Federaci- bės bėgyje 5 metų, vietoje (turi būti nabašninko.— Man rodos kad SLA. vei
liai kovoje prieš Japonus. Vasario 29 d., bet atšaukė jos, Nacionalės Skelbimų 19 metų, kaip buvo siūlyta Aut.) J. Taškuno brolio pa kėjai
turėtų pasvarstyti,
Anglijoje, su Kovo pra Kasdien Chinai sudeda po kada valdžia apie tą suo organizacijos ir Legiono Atstovų buto narių.
ėmė $83.75, kaipo užmokes pagalvoti apie tai kas čia
džia, prasidės valdiški bu- apie $100,000 aukų pinigais kalbį patyrė. Komunistai priedo (auxiliary). Tačiau
už savo darbą, išrūpinant pajudinta ir padaryti ati
davojimo darbai, kurie nu ir rūpinasi kitokiais budais rengėsi su streiko pagalba tai nėra vajus tik saviems Keliolika žuvo snieguose. tį
jo
brolio mirties pašalpą, tinkamus tarimus kuopose.
traukta Rugsėjo mėnesį del paremti. Jauni Chinai sku- sulaikyti judėjimą, vandenį nariams darbus rasti, bet Seattle, , Wash. — Sniegų Seimas
atrado jį kaltu. Ba Užtylėti negalima, nes tai
stokos pinigų. Apie 350,000 bomis mokinasi orlaivinin- ir elektrą, o su gaujomis bendrai visiems bedarbiams nuslinkimuose nuo kalnų ir
gočiaus
suspendavimas pri yra tiesiog spjovimas į vei
darbininkų 'bus paimta dir kystės ir rengiasi gryžti į pradėti savo siautimą ir žu be skirtumo pažiūrų ir ra potviniuose pereitą savaitę
pažintas
pamatuotu, palie dą Susivienijimui ir jo na
bti.
i
Chiniją stoti kariumenėn. dymą.
sių.
žuvo apie 15 žmonių.
kant Bagočių prašalintu iš riams.
SLA. Veikėjas.
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Korespondencijos

REORGANIZACIJA
BŪTINAI REIKA
LINGA

Kovo 4, 1932- 4

Lietuvos Atstatymo
Bendrovės Akcininkams

Nebūtų Stasys gavęs Zosytės;
Zosytė nebūtų galėjus sųmušt Petrę;
lykus. Pirmiausia užpuolė
Nebūtų buvę Deveniui iš
krikščionių demokratų va Amerikos Lietuvių tauti
kur
gaut $25,000;
dus, tuos išniekinęs, nusi- nio elemento ateitis gludi Kaip jau žinoma, Sausio jos narys yra Dr. V. Ven
Nebūtų
Gugiui reikėję iš
Kaip Cicilikai norėjo Iš stvėrė tautininkus: Pradė persiorganizavime. Dabar mėnesį įvykęs Lietuvos At cius, trečias — J. Ambra
mokėt $1,700 už svetimo
tinė
neapikanta,
stagnėjankreipi Tautos Šventę jęs su “Vardan Dievo” apie
statymo Bendrovės šėrinin- ziejus, abu šiedu Brooklynamo taksus;
Smetoną, tuoj nuvažiavo į ti atmosfera Amerikos Lie kų suvažiavimas New Yor niečiai.
savo politikai
Nebūtų to kas dabar de
tuvių
Tautinėje
Sandaroje
kraugerius ir žmogžudžius,
ke išrinko tris asmenis lik Kaip žinoma, be kvoru-'
dasi
del SLA., ir butų ra
Sekm., Vasario 21 d., L. ir rėžė į visas puses net ne yra ne be priežasties. A. viduoti tą bendrovę ir išda mo, kuris reikalauja trijų
mu
ir
gražu, taip kaip bu
L. T. Sandara buvo tas vai linti jos likusį turtą tarp ketvirtdalių (75 nuoš.) šė
M. D. salėje įvyko paminė apsidairydamas.
vo
ramu
ir spakaina pirm
jimas 14 metų sukaktuvių Man esant programo ve ras kuris valdė Amerikos šėrininkų lygiai.
rininkų
atstovybės
arba
Adomo
suvalgymo
Jievos
Lietuvos
Nepriklausomy dėju ir žinant išanksto nu Lietuvių tautininkų laivą Kaip pasirodė, Lietuvos “proxies” bendrovės likvi
obuolio.
bės. Rengė SLA. 3-čias Ap statytą tvarką kad šiame plaukiantį gyvenimo jura. Atstatymo Bendrovės tur duoti negalima. Tą skaičių;
Ale aš sumisliau štai ką:
skritis, ALTS, kuopų sąry apvaikščiojime politikos ne Bet dabar A. L. T. S. jau to dar yra apie $100,000.00 surinkti yra labai sunku.
nebėra
tuo
vairu
tautiško
Tegul
SLA. sau ir buna, ale
būtų
varinėjama,
nebuvo
šis, Šv. Jurgio Tautiška
(šimtas tūkstančių dolarių) Bet užtai Lietuviai darbi
elemento.
Nuo
1926
metų,
kas
butų
jeigu kurią dieną
ko
kito
daryt
kaip
tik
pa

parapija ir SLA. 40 kp. Tų
kuriuos dabar vienas ar du ninkai kurie savo pinigus GERB. SPRAGILAS APIE
Sandaros
laivo
inžinieriai,
visi
korespondentai,
rašyto
stebėt
Dargini
kad
jis
išėjo
organizacijų atstovų posė
žmonės naudoja neva kaipo šimtais ir net tūkstančiais
SLA. MARNASTIS
jai, poetai ir kitokį mandrodyje Sausio 31 d. išrinkta iš temos, kad čia susirinko taisydami kompasą, ant ne Bendrovės reikalų vedėjai. į bendrovę sukišo, turi ne
arba
čiai imtų ir nustotų rašyt
rengimo komisija: J. Vir publika minėt Nepriklauso laimės nusuko savo laivą į Su laiku sutirps ir ta suma, snausti, laukti progos, o at
apie SLA. ir redaktoriai ne
Ko nebūtų jeigu SLA.
bickas, P. Pivaronas, J. A. mybę, o ne ką kitą. Dargis kairę ir pagaliau šis laivas jeigu mes šėrininkai tylėsi ėjus laikui, visi iki vienam
gautų jokių raštų apie tai.
nebūtų.
Rūkas, P. Dargis ir S. Ba- tuoj pradėjo rėkt kad “fa atsidūrė į uolą, nebegali to me ir snausime.
pasiųsti savo “proxies” as
liau
plaukti.
Nebijokit, nebūtų laik
šistas” Virbickas neduoda
kanąs.
Sumanesti biznieriai, At menims kuriuos viršuje pa Kaip aš dabar esu bedar raščiai
Lygiai
taip
yra
atsitikę
tušti, į vietą raštų
bis
ir
turiu
daug
laiko,
tai
Komisija nutarė ir radio jam kalbėt. Aš aiškinu jam
statymo Bendrovės šėrinin minėta komisija nurodys. '
ir
su
kitų
tautinių
organi

apie
SLA.,
butų pridėta ki
man
į
galvą
užeina
visokių
pusę valandos pašvęsti Lie kad negalima taip išniekint
kai, kurie suvažiavime da Informacijų apie tai ga
zacijų
pirmynžanga
kuo

tokių,
kokių
nors geresnių
durnų
mįslių,
ir
štai
ką
aš
Nepriklausomybės
dienos
tuvos nepriklausomybei, gi
lyvavo, įnešė, kiti pritarė, lite kreiptis pas paminėtus
met
į
jų
motorus
tapo
įdė

raštų,
ir
jus
turėtumėt ką
dabar
sudūmojau:
minėjimą.
Tada
K.
Mileris
kalbą pasakyt pavesta P.
kad reikia Bendrovę likvi komisijos žmones, arba pas
ta
komunistų
ir
socialistų
skaityt.
O
dabar,
pažiūri
Kaip
gerb.
Jievos
rojuje
ir
kiti
Dargio
sėbrai
ėmė
Dargini, tik jo buvo parei
duoti arba “numarinti”, nes vieną iš jų:
tarmozai.
į
laikraštį,
visi
puslapiai
tik
nuskintas
ir
Adomui
pa

baubti.
Dargis
toliau
aiš

kalauta ”kad kalbą pasiga
iš jos “negyvos” daugiau
J. J. Bachunas,
Tautininkai
privalo
pa

marguoja:
SLA
SL
ASLA
duotas
suvalgyti
obuolys
kina
kad
čia
turėjo
sakyt
mintų iškalno ir kitiems
bus naudos negu iš gyvos Tabor Farm Sodus, Mich.
privedė pirmus musų tėvus S LAS LASLAS LA SLA
komisijos nariams parody kalbas ne tik tautininkai- busti ir pakilti, pažvelgti į turime.
tų, ar tinkama tam tikslui. sandariečiai, bet socialistai savo praeitį, į nuveiktus di Bet mes, šėrininkai, turi Jeigu šėrininkai energin-' ir jų vaikus ir jų vaikų, ir daugiau nieko.
Tas jo buvo padaryta, na ir kiti. Tuoj iš publikos delius darbus kada buvo me prie to darbo prisidėti, gai atsilieps, galima bus vaikų, vaikų, vaikų vaikus Tą matant imi mislyt, ne
atsiliepė: “Ir komunistai?” gražioje vienybėje, ir iš sa jeigu norime ką nors gauti likvidavimo darbas pradėti prie viso pikto kas ant že jaugi musų redaktoriai ir
ir visa komisija užgyrė.
mės dedasi, taip ir Susivie- rašytojai ir koresponden
tuojau.
Per radio P. Dargis ir Dargis patvirtina: “Taip”. vo praeities pasisemti nau iš to $100,000.
jų
spėkų
ištraukimui
tau

tai daugiau niekam nemo
Kadangi
musų
Dargis
su

pasakė gana patriotingą
Į bendrovės turto išdali Šėrininkai kurie gyvena niojimas Lietuvių Ameriko kyti kaip tik SLA ir tik su
tinio
laivo
į
platų
ir
tiesų
je
privedė
mus,
kelių
šimtų
tinka
su
komunistais
tai
jie
kalbą, kviesdamas visus už
nimo komisiją ineina J. J. te Lietuvoje taip pat pra
miršti nors tai dienai par gali rengti sau kartu ir su kelią vedantį į gražią atei Bačiunas, iš Sodus, Mich., šomi atsiliepti ir prisiųsti pakaleniją Adomo ir Jie tom trim raidėm visą amtį.
vaikus, prie visokio ne žį pasiryžę gyvent ir jas
tijas, politikas ir tikėjimą jais gali kalbėt.
kuris prisidėjo prie prava- savo antrašus komisijai, vos
Iki
šiol
Amerikos
Lietu

slebizuot? .
labo
del to SLA.
Ar
reikia
didesnio
išjuo

ir visiems kartu minėt Lie
rymo to sumanymo kad iš pažymint kiek turit šėrų.
Kodėl jie neužsikrečia ki
Pradėjus
nuo
pabaigos,
tuvos Respublikos atbudi kimo Lietuvos nepriklau vių tautinę idėją, Lietuvy dalinus bendrovės turtą šėK. S. Karpavičius,
stę,
palaikė
ne
socialistai
ar
tokiom
epidemijom: vieni
somybės paminėjimo?
mą Vasario 16-tą.
Vienas iš Šėrininkų. j pasakysiu ko nebūtų jeigu
rininkams. Antras komisi
komunistai,
neigi
katalikai.
moksliška
epidemija, ir neSLA.
neturėtume?
Bet P. Dargis pirmas tą Tuoj pora komunistų at
Tautinės
idėjos
eksponen

nustodami
knistis, rinkti
Nebutų
milijono
už
kurį
savo kitiems siūlytą užmir sirado ant pagrindų ir jau
mirštat Hiiio
mus ii
ir loiacuv
išrašėt įcunlaik- • • i i
Hiiioiai
j. •
tais
buvo
tautinis
musų
ele

ir
rašyti
laikraščiams
mok
norėjo
pradėt
savo
prakal

raštį “Dirvą”; labai malo- vlsJT^.ai t11-1,1 Pūstis,
šimą politikų sulaužė, kaip
c. . . \
JxIoKiiriT
I n 11rvc
aniiim
mentas.
Kada
musų
socia

slo
žinutes;
kiti
rankiot
ir
Nebūtų
laikraščiuose
jo

bą,
tik
laimė
kad
choras
toliau matysime.
nu skaityti Amerikonišką
listai
skelbė
Markso
“
evan

rašyt
visokius
juokus;
kiti
pirma
spėjo
užgiedot
“
Lie

laikraštį. Kai tik laikrašti
rastų ir korespondenMan taipgi buvo paskirta
būti apvaikščiojimo progra- tuva, Tėvyne Musų”, ir ko geliją” ir Lietuviams žadė Lietuva moka tvarkytis. gaunu, ateina pas mus ir tai, redaktoriai, pusredak- aprašyt smulkius atsitiki
jo “rojų” ant žemės, statė
mus savo mieste; kiti apramo vedėju salėje. Taigi, munistai negavo kalbėt.
Nesenai gryžęs iš Lietuvos kiti kaimynai, visi mėgsta riai, politikieriai, reporte šinėt apie darbus; kiti apie
sau
raudondvarius,
musų
riai,
pastabų
rašytojai
ir
i
Kur
socialistų
logika
ir
tą sekmadienį, Vas. 21 d.,
Juozas Simonauskas, kuris skaityti “Dirvą”.
kitokie plunksnų laužyta Amerikonišką politiką; ki
8 vai. vakare, prasidėjo ap- jį ką panašus jų tas pasiel- tautinis elementas dirbo iš dar aplankė ir kitas vals
sijuosęs
kūrybinį
darbą
ir
ti apie Lietuvišką politiką;
Motei
’
ų
vajus
prieš
projai
neturėtų ką rašyti;
vaikščiojimas su Lietuvos | girnas?
tybes, k. t. Rusiją, Vokieti hibiciją. Vietos moterys ei
iki
šiol
jų
kūryba
visi
nau

kiti
apie muziką; na ir apie
Laikraščiai
skaitytojams
Himnu, kurį giedojo Šv. Chorui dar nebaigus gie
ją ir Latviją, sako kad Lie na prieš prohibiciją, pri

dojasi.
visokius
galus, o tų galų t
pi
’
iateitų
tušti,
balti,
be
jokių
dot,
ant
estrados
atpuolė
Jurgio Tautiškos Parapijos
tuvoj tvarka nėra nei kiek sidėdamos prie viso^ Ohio'
Laikas
tautininkams
at

yra
tiek
ir
tiek. Tada tai
Ohio
.
litarų,
ir
fminutą
laiko
perDargienė,
Bakanas.
Mile

choras, vedamas J. Stočkuprastesnė, ir nekurtais at valstijos 1vajaus
j
gerb.
Spragilas
pasakytų:
’
prohibiciĮ
žvelgę
apgarsinimus,
skainaujinti
kūrybinį
darbą
ir
ris
ir
Pabarštis.
Dargis
no; po to choras sudainavo
vejais net geresnė, negu tų jai panaikinti, kuri gamina tytojai galėtų ramiai eiti Žiūrėkit, ana va tas ir tas
vienybėj
visiems
dirbti,
pa

pagrąsino
kad
“
dar
mes
dar pora dainų. Po choro,
paminėtų Lietuvos kaimy
griežė P. Vinausko orkes šią pat naktį pasiųsim į laikyti Lietuviškas organi nių. Kaslink politikos, tai visokias niekšystes. Dayto- sau gulti, nereikėtų mislyt daug išmano apie tą ir tą,
ne reikėjo surinkti 10,000 nei sapnuot katras yra ge tas apie tą ir tą, o kitas
Aš ištikro zacijas Lietuviškomis.
tras; po to dvi mergaitės, ‘Naujienas’.”
dabartinė Lietuvos vyriau parašų prie reikalavimo pa ras ar blogas kandidatas, apie tą ir tą, ir sykiu su
Tam
būtinai
reikalinga
A. Makštutė ir O. Kuizinai buvau nusigandęs, maniau
susi sybė yra tikra tautiška, ir taisyti tą negeistiną įstaty katras vienoks istas ar ki gerb. Spragilu ir visi skai
kad ims ir pakabins mane persiorganizavimas,
tė, pasakė eiles.
tokios žiaurios ‘fašistiškos’
tytojai tą pat sakytų ii'
Pirmu kalbėtoju buvo P. ant telegrafo vielos siųsti tvarkymas ir sutvirtinimas ir ‘nedemokratiškos’ padė mą, bet parašų surinkta ta toks ;
garbintų, ir jų vardus at
tautinių
spėkų,
rimta
ir
kvota
su
kaupu.
Nebūtų
iš
ko
SLA.
po
į
Chicagą.
Vėliau
atsisku

Pivaronas, kuris trumpoje
ties kokią skelbia ir prime
“
D.
”
Koresp.
mintų, taip kaip atmena
nuoširdi
vadovybė,
o
tiks

nams
imtis
sau
algų
ir
pabino
Pivaronas
ir
paaiškė

įspūdingoje kalboje nurodė
ta Lietuvai nekurie musų
gerb. Spragilo per daug
las
bus
atsiektas.
siskirt
dar
po
$10
ir
$15
jo
kad
siųs
pranešimą
jog
svarbą tautai atgavimu ne
Amerikos politikieriai iš sa
metų, nors jis apie SLA. se
Daukanto
Ainis.
magaryčių,
ir
niekas
neno

aš
“
fašistas
”
.
Tada
atsi

priklausomybės. Sekė dai
vo galvų, jis visai nematė
niau
nei neužsiminė, ir vi
rėtų
kandidatuoti;
gavau,
nes
tas
man
buvo
ne
LONDONAS,
Anglija
nos V. Paulekiutės.
ir to Lietuvoj visai nėra.
sada
visi labiausia laukia
neturėtų ant
Antras kalbėjo Šv. Jurgio naujiena, nes per visą pra
Tiesa, J. S. sako, parti- Lietuvių Klubo stovis ne- koKandidatai
pamatyt
ką kada gerb.
kandidatuoti ir laikraš
parapijos klebonas Kun. Z. eitą metą jie mane vadino McKEES ROCKS, PA. višką gaivalą sudraudžia,
perkokiausias.
Pereitų
me

Spragilas
papasakos.
čiai
neturėtų
ką
kolioti,
ką
Vipartas, kuris irgi trum “fašistu”. Aš “fašistu” ne
kuris stengiasi kenkti jaupai kalbėjo, kadangi dar vis buvau, nesu nei dabar, bet Prie ko mus visokie va nai valstybei, Kad ir ne- tų paskutinį bertainį davė girti, ant ko savo pamaz
nesveikuoja po savo ligos. aš suprantu kur turi būti dai veda. APLA. 2 kuopa kurie kunigai, kurie vietoj deficito apie kelis svarus gas, laistyti;
Dėkoja už “Dirvą”
Po jo kalbos, buvo renka politiškos prakalbos, o kur turėjo ekstra susirinkimą Dievo žodžio pradeda iš sterlingų. Viename iš pa Nebūtų kuopų kuriose
ma aukos lėšų padengimui, minėjimas Lietuvos Nepri kuris buvo sušauktas apta ambonų varyti savo agita- starų klubo susirinkimų iž nariai galėtų tarp savęs ko South Mountain, Pa., sa
dininkas pranešęs klubo fi
natorijos Lietuviai invali
rimui prijungimo A.P.L.A.
ir už plaukų tąsytis;
surinkta $35.47. Iškaščius klausomybės.
ciją, už savo griekus atsi nansinį stovį pastebėjo kad| vot______
___
dai
rašo:
prie
naujai
susidariusio
ko
Nebutu
seimų,
Į
kuriuos
Šiuomi
galiu
atvirai
pa

padengus, likę pinigai ta
duria
prieš
teisėją.
Tokis
Mes
Lietuviai State Sa
pagal
dabartinių
klubo
inį
važiuojant
politikieriai
tupo pasiųsta Vilniaus Vada sakyti kad ateityje su mu munistų susivienijimo. Pa patvarkymas yra labai nau
natorijos
pacientai dėko
eigų
ir
išeigų
dalykas
yra-H
mėtyt
savo
pinigus
kad
aiškėjo
kad
jau
planai
tam
sų socialistais veikti išvien
vimo Komitetui Kaune.
dingas
visai
šaliai.
ne
koks.
Tik
vienas
iš
re

jam
“
Dirvos
” redakcijai už
buvo
išdirbti
musų
vadų
—
tik
savo
pusės
kandidatus
Paskutinis kalbėti buvo kitiems Lietuviams ne pa
Kaslink gyvenimo, tai ten vizorių narys pranešė kad išgelbėjus;
siuntinėjimą
mums to ger- .
centro
sekretoriaus
ir
jo
keliu,
lai
jie
veikia
vėl
kar

perstatytas P. Dargis, ne
kaip ūkininkams taip ir klubas tuo tarpu atsargoje J Nebūtų buvę progos bol biamo laikraščio, iš ko tu
pasekėjų.
Tą
patyrus,
mu

tu
su
komunistais,
kaip
vei

senai sugryžęs iš Berlino.
dai bininkams sunkiau ne
Jisai suminėjo svarbą ir kė pirmiau. O mes tikri sų kuopoje kilo karšti ar gu čia Amerikoje. Viena, turi įvairaus turinio svai ševikams veržtis užkariaut rim labai didelio pasitenki
reikšmę Vasario 16-tos, ap Lietuvos sunai mokėsim ir gumentai. Pasirodė kad to kad ūkininkai savo produk ginančių skystimėlių, už ir nebūtų buvę galima jų iš nimo ir juoko. Mums labai
. patinka Gerb. Spragilas ir
gailavo kad musų sostinė be Lietuvos priešų apsieiti. jų sumanymo niekas nepa tus turi parduoti pigiai, to kuriuos jau yra užmokėta, seimo išmest;
taigi su tuo visas klubo tur Nebūtų už ką cicilikams jo apsakymai ir kiti raštai.
Juozas Virbickas. geidauja ir nenori dėtis su
Vilnius dar grobuonių Len
dėl ir darbininkams turi
kų rankose; pagyrė dabar (Kitame num. bus daugiau) bolševikais, išskiriant cen mokėti pigiai, o kas reikia tas siekia apie 100 svarų durnavot ir mislyt kad jie Mes laukiam tos dienos ka
sterlingų*. Klubo valdyba pasidarė tokie drūti kaip da “Dirva” ateina ir visi
tro raštininką Gasiuną ir
tinės Lietuvos vyriausybės
krautuvėse pirktis ir iš už- stengiasi darbuoti ir klubas Japončikai
buvusį
raštininką
Miliaus
ir gali tautinin pasimainydami skaitom,
pasielgimą su Klaipėdos J. ŽEMANTAUSKAS
rubežio atgabenti dalykai padaro pelno iš įvairių su- kus kepurėm nugalėt;
Prašome ir toliau mums
ką,
o
šiaip
visi
nariai
tam
valdininkais Vokiečiais, ku
yra
gan
brangus.
Bet, sa- rengtų vakarėliu, balių ir Sandariečiai su tautinin vargšams siuntinėti “Dir
Viešas Notaras
i
T
~
,
v_
priešingi.
rie norėjo smurto budu pa
130 CONGRESS AVE.
Agitatoriai nurod i n ė j o ko, Lietuvos žmones yra so-1 šiaip pasilinksminimų.
kais neturėtų už ką kolio- vą”, už ką busime dėkingi.
vest Klaipėdą Vokietijai, ir
WATERBURY. CONN.
negu Vokietijos, o prįe į0 klubas pardavi- tis;
čia musų Lietuvių yra
toliau, nei iš šio nei iš to Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir jog bolševikų susivieniji tasm
Rusijos komumstiskas ro- ngja ir šiaip saldžius ne Nebūtų organo, kur vie apie tuzinas kurie sergam
pradėjo liesti politiškus da kitus tautinius laikraščius. mas gerai stovi, narių turi jus,
sako, greičiau pavirs j į svaiginančius gėrimus ir nas žmogelis sėdėdamas no ta nelaba džiova. Visi dė
4,500, pinigų $38,000. Bet
mums pasirodė abejotina Amerikonišką kapitalizmą, prįiaiko užkandžius, tiktai ri visus mokyt, o niekas jo kojam p. redaktoriui ir vi
kainos veik kaip vaisti- neklauso;
siems kurie darbuojasi prie
ar jie teisybę savo: gal ;ie prie ko jau ir siekia.
priskaito sau ir tuos tūks Dr. W. S. Powell paskir- nėję.
Nebūtų Zosytė pametus “Dirvos” išleidimo, kad nęužmirštat mus vargšus.
:
LIETUVIŲ AMERIKOJE
: tančius kurie pasiliko S. L. tas į Šv. Elzbietos kliniką į Jau buvau rašęs kad mu- savo vyro;
egzaminuoti ligonius viso-, su naujas klebonas Kun.
A. ižde?
;
Didžiausia Lietuvių Organizacija
!
Tai matot prie ko eina ir kiomis ligomis. Tai yra di- Dr. K. Matulaitis žada apKiekvieną Sekmadienį
,
nes
jį
mus
nori
už
nosies
vedžioti
dumos
Lietuvių
naudoja-įleisti
šią
parapiją,
: 307 W. 30 Street
New York, N. Y. I
ten ir
musų gerai apmokami cen mas ir mylimas gydytojas. Marijonai šaukia važiuoti
atgal
« S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių « tro darbininkai. Vietoj buLietuvon, bet sekmadienį,
ten ir
Žudosi del bedarbės. Vie Vasario 7 d., jis iš sakyklos
!
Kolonijose.
! davoti ir didinti, jie pasiry
atgal
:
Turtas: $1,404,038.14
3 žę sugriauti visai kad Auk nas žmogus, 50 m., nusišo pasakė kad pasilieka čia.
GRYŽTA
IŠVAŽIUOJA
*
□ ščiausios Prieglaudos Lie vė. Praslinkus porai dienų Nors kad ir butų važiavęs,
Pittsburgh 6:00 vakare
J
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: S150; $300; $600. ir $1,000. »
kitas
58
m.
žmogus
pasiko

Įš Cleveland ..8:20 ryto is
arba 9:30 vak.
mažai kas, išskyrus gal vie
tuvių Amerikoje nei vardo
<
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Iš E. 55th St. .. 8:30 ryto Iš Youngstown 7:30 vak.
Tokiems ponams rė. žūdvmosi priežastis— ną kitą, butų jo apgailesta
"
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- J neliktų.
Iš
E.
93rd
St.
.
.
$:35
ryto
arba
11:03 vak.
„ mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis s neturėtų būti vietos musų neturėjimas darbo ir skur vę.
« nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A.
frie šios or- J
das.
Pastaru laiku Londone:
J ganizacijos priklauso visi prakilnų-, Lietuviai. Buk ir Tamsta tų J organizacijos centre.
Tikietai geri tiktai kočuose.
« prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
4
J. šaulis. Džiaugiasi “Dirva”. An nemažai žmonių serga taip
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400
J
mergaites.
J
fe
tanas Urbonas rašo savo vadinama “flu”; yra sun
<
Informacijų kreipkitės j Centrą aukščiau paduotu antrašu arJ Už $3 pralinksminsit visa kai
ERIE
RAILROAD
SYSTEM
kiai
sergančių
ir
Lietuvių.
broliui
J.
A.
Urbonui
Daymą — užrašykit saviškiams
"
ba į vietinių kuopų valdybas.
•
Kalnavertis,
tone: Dėkuoju kad neužLietuvoje metams “Dirvą”.
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“POLIT

Tokiu antgalv
cialistų “Nauj.”
F. Živato straip;
p.' Živatas atsak
J. Budrio strai]
“N-se” Rugsėjo
Neva diskusuod;
J. Budriu apie S
lūs, p) Živatas j
sąmonių.
P. Živatas sa
nyje bjaurioja
visur juos vadim
šistais” ir “bjau
bolševikus” ir lit
tis jų “aršiau ne
kų”. Ir už ką ji
bjaurioja? Nagi
tautininkų SLA
savo suvažiavime
ke Sausio 10 d. m
didatus į SLA. I
bą prieš socialist,
tus, kuriuos past
gos aštuoni sočia
štabas.—Red.),
“Vakarų SLA. Vmiteto” vardu.
P. Živatas sav
nyje pataria šauk
važiavimą iš sock
dariečių, tautiniu
partivių SLA. na
tymui kandidatų
ŠLA. Pild. Taryb
Keista. Kam
suvažiavimas iš
sandariečių, tauti
reikalingas (Gal
nori kad p. Bagc
visų užgirtas į S]
dentus?—Red.). <
listai jau turi sai
su p. Bagočium
ir turi “finansų :
Gugi; turi ir p. S
rą darbininką bu'
bendrovės ir 6-to
veikėją, ir kitus,
tai apsirūpinę sa1
kui p. Živatui.
Tautininkai turi
rašą su p. Bačiur
kyje. Sandariečiai
vieną kandidatą
Gegužį ir juo ps
(pirmiau turėjo d
datų, Grinių ir G
abu ant prezidenti
Dabar, jeigu p.
jaučiasi kad ir ‘
turi turėt “sleitą” t
ri progos šaukti “k
ciją” ir sudaryti ,
šistų sleitą”. Gan;
išrodo kad patys “
nesirūpina savo
kodėl p. Živatui t
rūpintis ?
Bando būti neva
partivių”
P. Živatas, nei iš
iš to norėdamas pi
ti socialistams, p;
savo straipsnio i
tautinių pažiūrų
sekančiai:
“Juk šiandien t
kai neturi nei vieni
gento kuris tikrai s
tam vardui arba bu
pelnęs to vardo,
daug tuo vardu figų
čių asmenų, tačiau
priežodis sako, ‘da

DAINĮ
Ketvirti-metai, k
žurnalas, nuo 1,5 iki
rų Vedėjams ir MVzi
vienintelis muzikos ž
ja ir leidžia Komp. ?
Kainuoja $1.00 u
metams $3. Vienas 1
Margučio Knygyną
Taip pat turime viso!
šaulio kraštus. Kata
«
2437 West 69th Stree

> 4, 1932'j
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gavęs Zo-

ąjalėjus sų-

“Liaudies Tribūna”

leveniui iš

Savaitinis Laikraštis
Leidžia

reikėję išiž svetimo

Amerikos Lietuvių
Liaudies Sąjunga

> dabar deir butų raip kaip bukaina pirm
rmo Jievos

“Liaudies Tribūna”

iau štai ką:
ir buna, ale
kurią dieną
ntai, rašyto;oki mandroustotų rašyt
daktoriai ne
štų apie tai. .
iebutų laikl vietą raštų
ų pridėta kilors geresnių
turėtumėt ką
abar, pažiūri
i puslapiai tik
A SL ASLA
AS LA SLA
eko.
imi mislyt, neredaktoriai ir
korespondenniekam nemoSLA ir tik su
idem visą amgyvent ir jas

leužsikrečia kilemijom: vieni
)idemi j a, ir neknistis, rinkti
naščiams mokkiti rankiot ir
us juokus; kiti
nikius atsitikiieste; kiti apraL
arbus; kiti apie
ką politiką; ki;uvišką politiką;
iziką; na ir apie
ilus, 'o tų galų* te.
tiek. Tada tai I
tgilas pasakytų: . t
na va tas ir tas ■
io apie tą ir tą,
ą ir tą, o kitas
tą, ir sykiu su
gilu ir visi skaipat sakytų ir
ir jų' vardus atip kaip atmena
■agilo per daug
j jis apie SLA. še
ri eužsiminė, ir vilabiausia laukia
ką kada gerb.
papasakos.

a už “Dirvą”
Mountain, Pa., saLietuviai invali-

ietuviai State Sapacientai dėko.-vos” redakcijai už
imą mums to ger-.
tikraščio, iš ko tū
li didelio pasitenki- 1
juoko. Mums labai
Gerb. Spragilas ir
rymai ir kiti raštai,
kiam tos dienos ka- ,
•va” ateina ir visi
nydami skaitom,
me ir toliau munis
is siuntinėti “Dirką busime dėkingi.
musų Lietuvių yra
žinąs kurie sergam
ba džiova. Visi dėp. redaktoriui ir viairie darbuojasi prie
s” išleidimo, kad nętat mus vargšus.

įienį
’N

E

S

$2

GRYŽTA
Pittsburgh 6:00 vakare
arba 9:30 vak.
Youngstown 7:30 vak.
arba 11:03 vak.
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CHerry 8400
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sio 31 d., kuriame dalyvavo
83 delegatai, socialistai suTokiu antgalviu tilpo so-1 šauktų bet mažai išrinktų’, verbavę 36 balsus iš 83 de
cialistų “Nauj.” nr. 39 ir 4(LTas pats ir apie tautininkų legatų, pervarė savo “rezo
liuciją”, pasmerkdami Adv.
F. Živato straipsnis, kuriuo Į inteligentiją.,...”
p.'Živatas atsako į. tūlo F. į §itai
ie§ti tautininkus Olį, inžinierių Simokaitį ir
Kur rm straipsnį
crrainsni ti
misi • gali tiktai
A
,paskutinis
.• • •__ igno- artistą Vanagaitį (nors p.
J. Budrio
tilpusi
“N-se” Rugsėjo 22, 1931 m. rantas arba toks paukštis, Vanagaitis nėra nei SLA.
Neva diskusuodamas su F. kuris Į savo lizdą dergia! nariu). Tą “rezoliuciją”
J. Budriu apie SLA. reika Tarp tautininkų yra dakta patalpino net ir “Tėvynė”
lus, p. Živatas prirašo ne rų, advokatų, inžinierių ir (p. Živato “inteligentiško”
išsivystymo žmogelio reda
sąmonių.
kitokių profesionalų baigu guojama).
‘ P. Živatas savo straips sių aukštus mokslus, dau
nyje bjaurioja tautininkus giau negu p. Živatas suras Daktarų 95 nuoš. yra
visur juos vadindamas “fa visos socialistų partijos na tautinių pažiūrų žmonės.
šistais” ir “bjauresniais už rių! Bet ar jie gali maišy Inžinierių irgi kiek yra, jie
bolševikus” ir liepia saugo tis į tokią politiką kokią beveik visi tautiškų pažiū
tis jų “aršiau negu bolševi dabar socialistai del SLA. rų, kaip chemijos inžinie
kų”. Ir už ką jis juos taip varo? Juk jų puseje že rius P. J. Žiuris Clevelanbjaurioja? Nagi už tai kad miausios rūšies gaivalai, de, inž. Byanskas, inž. Ži
tautininkų SLA. veikėjai prisidengę “demokratijos” lis, inž. B. F. Simons-Simosavo suvažiavime New Yor skraiste, drabsto purvais kaitis, K. J. Semaška, lan
ke Sausio 10 d. nustatė kan visus tuos kurie nepritaria kęs kolegiją apie trejetą
didatus į SLA. Pild. 'Tary socialistams. Ant galo, jei metų, ir kiti. Literatų ir
bą prieš socialistų kandida kokis profesionalas prade gi tautininkų eilėse turime
tus, kuriuos pastatė Chica- da dirbti tarp Lietuvių tai gana žymių: pav. p. K. S.
gos aštuoni socialistai (‘N.’ socialistai griebiasi ji boi Karpavičiui, “Dirvos” re
štabas.—Red.), pasivadinę kotuoti, šmeižti, niekinti, jo daktoriui, socialistai negali
“Vakarų SLA. Veikėjų Ko bizniui kenkti. Ačiū tam pasilyginti! “Vienybės” re
dakcijoje yra irgi geri lite
miteto” vardu.
socialistų
akiplėšiškumui, ratai kaip p. J. Valaitis, J.
P. Živatas savo straips Lietuvių kultūriškas gyve
nyje pataria šaukti kitą su nimas daug nukentė ir po Kružintaitis.
Tai kuo p. Živatas giria
važiavimą iš socialistų, san- šiai dienai kenčia.
si
prisibrolavęs prie socia
dariečių, tautininkų ir ne- P. Živatas' savo straips listų?
Ką jis pas juos ma
partivių SLA. narių nusta nyje neturėjo gėdos nei
to?
Tautininkai
inte
tymui kandidatu “sleito” į drėbti purvų į p. Balutį, ligentijos ir švariųturi
veikėjų
ŠIA. Pild. Tarybą.
Lietuvos Atstovą Washing kuriems socialistai ir “fa
Keista, Kam čia tokis tone, nors p. Balutis netu šistai” neturi lygių! O kiek
suvažiavimas iš socialistų, ri nieko bendro su šia mu dar priaugančio jaunimo,
sandariečių, tautininkų yra sų politika. Ar tai gražu? aukštus mokslus baigian
reikalingas (Gal p, Živatas Jeigu kalbėti apie inteli čio, kurie irgi yra geri tau
nori kad p. Bagočius butų gentus tai klausimas kaip tininkai!
visų užgirtas į SLA. prezi p. Živatas supranta inteli P. Živatas, buvęs S.L.A.
dentus?—Red.). Juk socia gentą? Ar jie turi būti to Prezidentas, socialistų laik
listai jau turi savo “sleitą” kie kaip jis? Ar tokie ku raštyje pastatė save labai
su p. Bagočium priešakyje rie ant muilo dėžės posi- prastoje šviesoje....
ir turi “finansų žinovą” p. stoję gali rėkti ilgus “spyGugį; turi ir p. Stungį, ge čius”? Yra žmonių kurie
MUSU
rą darbininką buv. “Rūbo” ir nelankė aukštų mokslų,
bendrovės ir 6-to Apskričio bet jie yra inteligentiški,
veikėją, ir kitus. Socialis moka logingai protauti.
tai apsirūpinę save be dė Pavyzdžiui paimkim e p.
Bagočius, Pronskus, Vikui p. Živatui.
Juozą J. Bačiuną. Jis yra tis — trijulė “entantė”.
Tautininkai turi savo są prakilnus žmogus Lietuvių
rašą su p. Bačiunu prieša ir net Amerikonų gyveni Bagočius gerinasi abiem
kyje. Sandariečiai turi tik me (tą pripažino “Naujie kad jį išrinktų milijonie
vieną kandidatą būtent p. nos” ir “Sandara”). Jis yra rium. Pronskus tikėdama
Gegužį ir juo pasitenkinę ūkininkas, turi biznio ga sis gauti Vitaičio vietą ne
(pirmiau turėjo du kandi bumus, nes veda didelį re- riasi iš kailio rašinėdamas
datu, Grinių ir Gegužį, ir sortą. Jis yra nariu kele- laiškus draugams sandariečiams. Agituoja už socia
abu ant prezidento.'...)
tos žymiausių Amerikoniš listų sleitą, nabagas norė
Dabar, jeigu p. Živatas kų fraternalinių organiza
jaučiasi kad ir “fašistai” cijų, kaip Elks, Hamilton damas gauti medalį nuo
turi turėt “sleitą” tai jis tu Club, ir kitų, visur aukštai “papės” Grigaičio.
ri progos šaukti “konferen gerbiamas žmogus. O kad Vitaitis laižosi prie Baciją” ir sudaryti sau “fa dabar įsimaišė į šitą SLA. gočiaus irgi pasitikėdamas
šistų sleitą”. Gana keistai politiką, tai socialistai ir likti “Tėvynėje”. Bagočiaus
išrodo kad patys “fašistai” sandariečiai purvais drabs miklus liežuvis abiem užti
nesirūpina savo “sleitu”, to ir mėgina jo bizniui pa krina “Tėvynės” redakto
kodėl p. Živatui taip jais kenkti. P. Bačiunas sako: riaus vietą ir “šiltą vilną”.
Pertoli nuprogresavo tie
rūpintis?
“Laimė kad mano biznis du draugai tautininkai-sanpriklauso nuo Amerikonų, dariečiai. Abudu aklai ver
Bando būti neva “beo ne nuo vienų Lietuvių. gauja socialistams. Tautiš
partiviu”
butų nukentė- koji visuomenė stebisi bu
P. živatas, nei iš šio nei Kitaip,
_ jis
.
iš to norėdamas psisilaižy-] jęs”.
vusiu “Sandaros” redakto
ti socialistams, pabaigoje] Adv. A. A. Olis, vienas iš rium ir Vitaičiu. Jiems ne
savo straipsnio išniekina inteligentiškiausių
Chica- suprantama kaip tas galė
tautinių pažiūrų žmones gos advokatų, baigęs Chica- jo atsitikti. Abudu tautie
sekančiai:
gos Universitetą ir yra pa- čiai nuėjo socialistams “slu“Juk šiandien tautinin- siekęs laipsnįį “Doctor of žyti”....
kai neturi nei vieno inteli-. Jurisprudence”. U
▼
V
v
Kada jis
gento kuris tikrai atsakytų per radio atrėmė socialistų “Vakarų sleitas” po va
tam vardui arba butų užsi šmeižtus metamus ant p. dovyste Pronskaus pasiju
pelnęs to vardo. rTurime
"
Bačiuno, socialistai savo to keblioj padėtyje. Socia
daug tuo vardu figūruojan laikraščiuose pradėjo ir jį listai suklaidinti Pronskaus
čių asmenų, tačiaus kaip purvinti,
K........ .............
ir net SLA. 6-to nežino kas daryti su tuo
priežodis sako, ‘daug pa-| apskričio suvažiavime Sau mandragalviu dviveidiškos
politikos intrigantu. Gri
gaitis negalvoja apie Bagočių, o rūpinasi kaip išgel
DAINOS
IR
MUZIKA
bėjus Gugio vietą.
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
“Liaudies Tribūnos” ra
vienintelis muzikos žurnalas leidžiamas Amerikoje. Redaguo
dio išgąsdino Grigaitį ir vi
ja ir leidžia Komp. A. VANAGAITIS.
Kainuoja $1.00 už 8 mėnesius. Metams $1.50. Į Lietuvą
są socialistų liogerį, kada
metams $3. Vienas numeris pažiūrėjimui 10c. stampomis.
adv. Olis pradėjo skelbti ei
Margučio Knygynas turi didelį pasirinkimų gaidų ir knygų.
Taip pat turime visokių rekordų. Siunčiame C O D į visus pa!
liniams S.L.A. nariams ži
šaulio kraštus. Katalogų siunčiame prisiuntus 4c stampoms
nias apie socialistu iždinin
“MARGUTIS”
ko “sutvarkytą” iždą. Gu2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
gis, brolyti, nežino kur už-
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PASTABOS

MARGUTIS

AMBER
Ever since the days of the
ancient Egyptians and Greeks,
Lithuania has had one of the
most unique industries in the
world in the collection and
preparation of amber. Prac
tically all the amber of the
world is dug up in small lumps
on the Lithuanian seashore.
The Lithuanians have a very
charming legend telling how
amber comes to be washed up
on their seashore. Long, long
ago, they say, the Baltic was
ruled by the sea goddess Jūratė,
who lived in the depths of the
sea in a great and wonderful
palace made entirely of pure
amber. One day her messen
ger, a pike, came in great agi
tation to tell her that Kasty
tis, a young fisherman, was
killing fish, her subjects, by
the hundred. Greatly angered,
the goddess called together her
mermaids, and she and they,
riding on a hundred white sea
horses, rode to the old Lithua
nian seaport of šventoji, where
they found Kastytis mending
his nets. The maiden’s songs
then charmed him so that he
followed them into the sea and
certainly would have been)
drowned had not Jūratė taken,
pity on him. Indeed, she fell
in love with him! and visited)
him at every sunset. But Per-,
kūnas, the thunder-god, was

displeased and sent a thunder
bolt which killed -her and
smashed her palace into a mil
lion pieces. Kastytis he bound
to a rock at the bottom of the
sea. When the western winds
blow and the waves rise high
the hoarsp moaning that is
heard is, the Lithuanians say,
Kastytis mourning for Jūratė.
When the winds die down and
the" waves are at rest the sea
shore is strewn with fragments
of the palace of Jūratė.
But the modern young Lith
uanian tells you that amber is
nothing more than the sap of
pine trees. He tells you that
hundreds of thousands of years
ago there grew pine trees sim
ilar to the ones that grow to
day ; that when those trees
were buried under the ground
or under the sea during the
great changes which took place
in the earth’s surface there a
sticky, yellowish resin which
collected in lumps and gradual
ly fossilized into the beautiful
substance which is known as
amber. And he is right for
many specimens of amber are
found which have extinct
species of insects imbedded in
them, proving that the pieces
must once have soft and that
they came into being far, far
in the hoary past.
J. J. B.

tarimo jieškoti. “Naujie
nų” šnipai mėgino skųsti
radio stotį federalei val
džiai, bet nieko neišėjo. So
cialistų skundas liko be at
balsio. Olis atvirai stojo
kovon su šocialfctais ir jų
kandidatu-iždininku. Tau
tininkai dabar sutvirtėjo
Chicago j e.

steliai. Jiems reikia laisvės
“jačeikas” organizuoti.

Vyskupas Bagočius pra
šo kunigužio Pronskaus už
tarimo. Savo apielinkėj eegaudamas balsų, tikisi Chicagiečių paramos. Ko gero
Chicagiečiai susipras ir sa
vo balsus atiduos' saviškiui
Bačiunui, tautininkų kan
didatui. Bus juoko kai
Bagočius prašvilps balsus.
Ką darys kunigužis Pron
skus ir Viatitis?
v

▼

v .

▼

Lietuviai apsivedę su Ru
sėmis, Lenkėmis nėra tiek
pavojingi tautai kiek tie
kurie sų.. Žydėmis ženoti.
Apsižydavęs Lietuvis tam
pa sugadintas per krikš
tą....

MIRIMAI

CHICAGOJ

MIRĖ Dr. Jonas Mironis.
Vasario 23 d: mirė Dr. Jonas
Mironis, 22 m. amžiaus, gimęs
Chicagoje. Paliko žmoną ir di
delį buri giminių. Palaidotas
Vas. 26 d. šv. Kazimiero kapi
nėse. Apgailėtina kad tokiam
jaunam prisiėjo skirtis su šiuo
pasauliu.

MIRĖ katalikų veikėjas. Va
sario 24 d. savo namuose mirė
Antanas Radomskis, senas ka
talikų veikėjas ir politikas. Jis
sirgo jau ilgokas laikas. Ame
rikoje išgyveno apie 50 metų,
buvo vienas iš ankstyviausių
ateivių iš Lietuvos. Jis tarna
vo miesto policijoje 23 metus
ir užsitarnavo pensiją.
Velionis gimė 1862 m., De
gučių k., šalia Mariampolės.
Palaidotas Vasario 22 d. Rep.

Grigaičio patriot i z m a s
paremtas Žydų biblija. Lie
tuvis perkrikštytas į Žydų
tikėjimą niekados nebus
geras patriotas. “Naujie
nų” skaitytojai to nežino.
Dabar jie supras delko Gri
gaitis taip trokšta Lietuvai
“Laisyės ir demokratijos”. MIRĖ jaunas’ Lietuvis. Va
Lietuvoje Grigaičio “švo- sario 24 d. mirė Antanas Maugerių” pilni miestai ir mie- lis, vos 36 m. amžiaus. Jis bu

štai kur gaunama
“Dirva” Chicagoje:
Aušros Knygynas
3210 So Halsted st
News Stand
Kedzie and North ave
News Stand
Milwaukee av & Girard st
News Stand
Milwaukee ave
& Demon street
News Stand
63rd St. & California av
News Stand
18th St. & S Halsted st
News Stand
31st St & S. Halsted st
News Stand
47th St. & Kedzie ave
News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand
40th St & Kedzie ave
News Stand
Archer ave. and
So Western ave
News Stand
47 St. & Ashland ave

vo gimęs Pittsburge. Paliko di
deliame nuliudime motina ir pa
tėvis, N. Mackinis, ir dvi sese
rys ir daugiau giminių. Palai
dotas Vasario 27 d. su bažnyti
nėmis apeigomis šv. Kazimie
ro kapinėse.
Rep.
PASIKORĖ. Northsaidėj ži
nomas Lietuvis biznierius Jo
nas Vilis (Willis) Vasario 26
d. pasikorė savo name, kuria
me gyveno ir laikė biznį. Ve
lionis dar buvo gana jaunas,
vos 41 m. amžiaus. Amerikoj
gyveno 22 metu. Paėjo iš Ka
majų vai., Spokiškio k., Rokiš
kio apsk. Palaidotas Vasario
29 d. Tautiškose kapinėse.
Liko dideliame nuliudime jo
žmona Sofija, sesuo Anelė Jurgelionienė ir du broliai, Juozas
ir Antanas. Velionis buvo ži
nomas kaipo geras ir rimtas
žmogus.
Rep.
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CHICAGOS
Profesionalai ir
Biznieriai
=
1
SKELBKITES
|
I
“Dirvoje” ir
| ‘Liaudies Tribūnoje’ =

| Chicagos Lietuvių j
Į
žinios
|
Kas kandidatuoja j SLA. Pildomąją Tary
bą ir už kuriuos SLA. nariai privalo bal
suoti laikui atėjus
Ant
Prezidento

. Ant
Vice-Prezidento

S. Gegužis
F. J. Bagočius (socialistas)
J. J. BAČIUNAS

A. Mikalauskas
M. J. VOKIETAITIS
M. Mockevičius (bolševikas)

Ant
Sekretoriaus

P. Jurgeliutė
J. Miliauskas (bolševikas)
V. M. ČEKANAUSKAS

Ant
Iždininko

JONAS TAREILA
K. P. Gugis (socialistas)

Ant
Dr.-Kvotėjo

Dr. E. G. Klimas
Dr. L B. Bronušas (soc.)
DR. J. STANISLOVAITIS

Ant
Iždo Globėjų

M. A. Raginskas,
J. JANUŠKEVIČIUS, Jr.
S. Babanas (soc.)
S. MOCKUS
J. Stungis (soc.)
J. Sekys

“Liaudies Tribūna” rekomenduoja padėti kryželius balsa
vimo lakšteliuose prie vardų tų asmenų, kurių vardai pa
žymėti čia didelėmis juodomis raidėmis.' Tai yra tikri,
ištikimi patriotai ir atsakanti SLA. veikėjai.

JUOZAS PRONSKUS IŠVA
ŽIUOJA LIETUVON. Kadai
se buvęs “Sandaros” redakto
rius, ir dabar socialistų dien
raščio “Naujienų” žinių redak
torius J. Pronskus gryžta Lie
tuvon. Išvažiuos rodos Kovo
17 d. Ponas Pronskus lankė
Chicagos Universitetą per ke
lis metus, vėliau pristojo prie
socialistų ir pasidarė “didelis”
politikas,, ištikimai tarnauda
mas jų interesams ir mielai pa
sidavė visokiems socialistų po
litikų varinėjimams.
Būdamas SLA. Apšvietos
Komisijos nariu, jis stengėsi
padaryti ką tik galėjo kad Su
sivienijime bujotų socializmas,
arba tikriau sakant tie kurie
šaukė “Lietuvai nei cento”.
Tiesa, p. Pronskui dalinai bu
vo priverstas tarnauti socialis
tams, nes kitur buvo sunku
gauti redaktoriaus vieta. Bet
daugeliu atžvilgių jis visai be
reikalingai puolė, niekino žmo
nes kurie jam ne tik blogo ne
padarė, bet dar ir gero, kaip
kcmp. A. Vanagaitį, p. Bačiu
ną ir kitus.
Linkėtina kad p. Pronskus
sugryžęs Lietuvon .pradėtų rim
čiau protauti ir dirbtų Lietu
viams naudinga darbą, o ne to
kį destruktivį, kokį pastarais
laikais varė per “Naujienas”.
Bia-Lia-U.

PADARĖ pelno iš “Agurkų”.
Vasario 21 d. Lietuvių Audito
rijoje buvo pastatyta operetė
“Agurkai”. Veikalas labai ge
rai pavyko, artistai buvo pui
kiai prisirengę ir savo roles at
liko gerai. Šis perstatymas
“Pirmyn” chorui davė apie po
rą šimtų dolarių pelno. Prie
dabartinių aplinkybių tai labai
geras pelnas.
Chorą “Pirmyn” rėmė “Liau
dies Tribūna” ne tik per spau
dą bet ir “Dirvos”-“Liaudies
Tribūnos” radio programuose,
kelis kartus pranešant apie atsibusinčius “Agurkus”. Rėmė
ir kita spauda, “Naujienos” ir
p. Budriko radio programas.
Tenka pastebėti kad socialis
tai pradėjo daryti visokius skymus paversti “Pirmyn” chorą
socialistišku. šios rūšies pa
skalai jau nuo senai girdisi ir
yra rimtų įrodymų kad prie to
einama.
Choro Narė.
Redakcijos pastaba: Apie tai
teko ir mums girdėti, buk so
cialistų “Naujienos” visomis
pastangomis dirba kad viršmihėtas choras patektų į socia
listų vadovybę. šią nelemtą
politiką veda net asmeniai p.
Grigaitis. Galime užtikrinti,
jeigu choras “Pirmyn” dabar
pasiduotų socialistams tai jo li
kimas butų toks kaip sulaukė
kiti socialistų padarai.

Susirinkimas: A. L. L. Są
jungos 1-mos kuopos susirinki
mas bus laikomas pirmadienio
vakare, Kovo 14 d., 8 vai., Almiro Simons salėje. Yra svar
.^llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllfš bių reikalų aptarti.
Vald.

CAPONE nelaimėjo apeliaci
ją. Apeliacijų teismas patvir
tino Al Caponio bausmę kalėti
du metu už sukimą federalių
taksų. Bausmė jam buvo pas
kirta pereitą rudenį, bet ijs no
rėjo iš jos išsisukti. Dabar Al
Caponi turės eiti į Leaven
worth kalėjimą, jeigu neatsi
ras kita kokia pagalba.

KOMP. VANAGAITIS turėjo
operaciją. Kaip jau buvo mi
nėta, komp. A. Vanagaitis sun
kiai susirgo, vėliau kiek buvo
pagerėjęs, bet ir vėl apsirgo,
šiomis dienomis daktarai sura
do kad jo “konsulai”, kaip jis
juos vadindavo, labai daug jam
kenkė, taigi padarė operaciją,
kad ir sunkiai sergančiam.
Operaciją darė Benton Har
bor, Mich, ligoninėje. Mat, p.
Vanagaitis buvo nuvykęs į Ta
ber Farmą ilsėtis ir ten labiau
apsirgo. Po operacijai jaučia
si geriau, bet dar dainuoti ne
gali.
Apgailėtina p. Vanagaičio,
kurį ne tik socialistai atakuo
ja, bet dar ir sunki liga užklu
po. Linkime greičiausia pasi
taisyti ir vėl pradėti dainuoti.
Rep.

PASIDAIRIUS PO
BRIDGEPORTĄ
Antra iš seniausių Chicagos
Lietuvių kolonijų yra Bridgeportas. Town of Lake rodos
yra seniausia.
Bridgeporte kaip ir visur biz
niai yra labai nupuolę ir ran
dasi ant visų gatvių nemažai
tuščių namų. Iš biznierių čia
neblogai gyvuoja N. C. Krukonis, Real Estate, p. Stulpinas,
Lietuviškų saldainių pardavė
jas, p. Kiras, automobilių par
davėjas, p. Budrikas, radio ir
automobilių pardavėjas.
Rep.
APVOGĖ. Vasario 26 d. plė
šikai įsilaužė į Adv. Bradchulio namus, padarė daug nuosto
lių, išnešę kelis šimtus dolarių
pinigų ir kitokių daiktų. Da
bar tokie laikai, reikia labiau
apsisaugoti. Plėšikų visur pil
na, ypatingai Bridgeporto ko
lonijoje valkiojasi labai daug
vaikėzų, kurie labai tankiai už
kabinėja žmones net dienos lai
ku.
Bridgeporto žvalgas.

Chicagiečiai — skaitykit
ir Platinkit
“Dirvą”-“L. Tribūną”
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.
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KAS TIE S. L. A.
ARDYTOJAI?
“Vienybė” rašo:
Socialistų spauda, įimant
ir “Tėvynę”, dabar daug
kalba apie SLA. “ardyto
KODĖL DARBAI NEINA?
su bendrai surengtame pa- jus”. Tais “ardytojais” jie
minėjime Lietuvos Nepri įtaria New Yorke įvykusios
klausomybės, vienas cicili- SLA. veikėjų konferencijos
Dar vis yra žmonių ku Kas Sandariečiams Arti kas komunistiška drąsa iš dalyvius. Jie tą konferen
rie tiki kad kapitalistai su mesni, Tautininkai, ar
ėjo ir pradėjo naudoti pub ciją vadina “slapta” konfe
liką savo partiviškai propa rencija, nors gerai žino
sitaria ištraukti iš biednų Socialistai?
kad jokio slaptumo ten ne
darbininkų pinigus ssulai- Kaip žinome, Lietuvos gandai.
perversmas suartinio musų Tai tik pradžia. Tokių ir buvo ir jos bėgį ir pasėkas ŽIEMOS ŠVENČIŲ PAPROČIAI mi kaimo' gyventojus ir aušindami savo
kydami darbus. ..
širdis alučiu, užbaigia tą šventę.
LIETUVOJE
Kaip labai kapitalistai sandariečius su cicilikais. aršesnių atsitikimų bus ir viešai paskelbė spauda. Pa
“nori” sulaikyti darbus pa Penkių metų bėgyje neku- daugiau (atsiminkit visas sirodo, socialistai, be klasUžgavėnių papročiai.
susirinkimuose ir pa tavimo faktų, negali savo
Rašo V. Dainoras.
rodo šis tik vienos kompa rie sandariečiai atsipeikėjo kovas
Užgavėnias
švenčia įvairiais papro
ir atsiskyrė nuo tų kurie rengimuose su komunis politinių siekių siekti. Ne
nijos pavyzdis: B. F. Good sukairėjo. Dalis sandarie- tais).
čiais
daugelis
tautų.
Italai, Vokiečiai ir
jau jie yra toki iš prigim
rich guminių dalykų kom čių dar liko taip sakant Prašome tų sandariečių ties kad turi meluoti ir fak ’"TREČIAME “Dirvos” numeryje esame kiti rengia iškilmingiausius ir trukšminA susipažinę su Kūčių ir Kalėdų papro giausius karnalavus, leidžia tūkstančiais
panija (didžiausios jos dir “ant tvoros”, o kiti visai kurie po slapivardžiais ra tus kraipyti ?....
btuvės randasi Akron, 0.) susocialistėjo ir šiandien šo kad “socialistai sanda “Tėvynė” primena 34-to čiais Lietuvoje ir jų svarba tautai. Čia pinigų. Bet už visus savotiškiau, pras
1930 metais turėjo nuosto “Sandaroje” išdidžiai raši riečiams artimesni negu seimo nutarimą, atkreiptą mes stengsimės peržvelgti dar likusių žie čiau ir net pasakiškiau kas met kartojami
lių $8,374,148; 1931 metais nėja kad “socialistai sanda tautinnkai” pasirodyti vie prieš grupių veikimą, ir jį mos švenčių papročių. Pažinę Lietuvių Užgavėnių papročiai Lietuvos kaime. Už
tautiškus papročius, pažinsime Lietuvos gavėnias ir seniai ir jaunieji stengiasi pra
jos nuostoliai buvo $8,815,- riečiams artimesni negu šai, tada žinosim kur tokius pritaiko tautininkams. Po kaimą ir jo dvasią. Juk Lietuvos kaimas leisti kaip galima trukšmingiau ir links
tautininkai”. Nustoję lyg išgamas pasiųsti, o jei ne, nai socialistai iš “Naujie savyje daugiau turi fantazijos ir misti miau. Tai paskutinė pono Kumpinsko (su
653.
Kompanija, reiškia, susi svaros Sandaros vadai tam tai prisieis tokius laikraš nų’, “Tėvynės”, “Keleivio” cizmo kaip kad vis.i kultūringi miestai.
praskit mėsos, dešrų, kumpių, ir tt.) gyve
čius kurie taip sandariečius ir kitu organu norėtu kad
deda iš piniguočių, kapita pritaria.
nimo diena. Po Užgavėnių nei šokti, nei
pasmerkti ir pasa tik SOCIALISTŲ grupei
listų. Ji pati neša nuosto SLA. Pild. Tarybos įsi mulkina,
mėsą valgyti negalima. Seniau tą dieną
Naujų
Metų
išvakarės
į iždininko vietą kyti kad jiems gana sanda butų leista organizuotai
turėdavo valgyti dvyliką kartų, o dabar
lius milijonais dolarių del leidimas
Naujų
metų
papročiai
Lietuvos
kaime
Gugio dar labiau “brolystę” riečius atstovauti! Sanda veikti ir skverbtis į valdy
to kad niekas jos prekių ne socialistų su sandariečiais riečiai tikrenybėje yra tau bą, bei siekti SUSOČIALIS- turi daugiau paslaptingumo dvasioje ne kai nusilaka “valstybinio vandenėlio” tai
reikalauja. Darbai turi su sucementavo.
tininkai ir socialistai jiems TINTI SLA. siekius. Ta gu savo išviršinėje formoje. Naujų Metų užtenka valgyti ir karto. Gaspadorius Už
stoti, o dirbtuvių palaiky- Nors nekurie nurodinėjo niekados nebus artimesni! čiau SLA. organizuotas kai sutikimas surištas daugiausia su burtais. gavėnėms būtinai turi parengęs miežinio
alučio.
kymas, supirkta medega ii’ pavojų iš to tautinei sro
po tautinė organizacija, ji Mat, Naujų Metų išvakarės yra toks lai
Aptaisoma koks vaikas visokiais skar
kas
kada
laukia
visi
lyg
kokio
naujo
rato
kiti dalykai sudaro nuosto vei (ir Sandarai), bet san
visada buvo tautinė ir turi
malais, užkabina ant nugaros kokį rišulį,
Organizmai
Gyvena
per
apsisukimo.
Ką
žmonės
yra
pergyvenę
dariečiai džiaugėsi kad so
likti tautine. 34-tas seimas
lius.
kuris turi atstoti lašįnių paltį, ir visi susi
Milijonus Metų
turėjo padaryti tarimą at per senuosius metus tą jie jau stengiasi rinkę jį gainioja po kaimą, giedodami:
cialistai
padės
“
išgelbėti
”
Kada yra kam prekes
pamiršti
ir
tas
nėra
visai
įdomu.
Bet
ką
pirkti, išdirbėjai kitaip da Susivienijimą nuo komunis Kalifornijos universiteto kreiptą ne vien prieš lietu Naujieji atneš, kiekvienam tas klausimas
“Eik, Gavėnai, iš čia,
profesorius Lipman pasakė vybės priešus bolševikus,
ro “ištraukimui pinigų” — tų.
Mes
tave pakarsim;
kvaršina galvą. Kadangi kaimiečių ma
jie pakelia kainas ir pasi Po “išgelbėjimo” nuo ko mokslininkų burini kad or bet lygiai ir prieš tokius nymu ateitį tegali nusakyti burtai, tai
Mes pakarsim ant šakos,
munistų, metams laiko ne ganizmai gali gyventi nuo pat lietuvybės priešus so
Ar klojime ant balkių... .
daro didesnius pelnus.
cicilikai sušuko: 15,000,000 iki 200,000,000 cialistus. žodžiu, nutari juos daugiausia ir vartoja. Burtų esti
Musų dar draugas vienas
Kalbos apie susitarimą “praėjus,
Atėmėm Susivi e n i j i m ą metų. Iš to mokslininkai mas turėjo būti atkreiptas įvairiausių.
Kumpinskas kiaulienas.... ”
Prieš sutikdami Naujus Metus, be
“ištraukti iš darbininkų pi nuo komunistų, dabai’ ati nustebo. Dr. Lipman savo orieš by kokias antilietuviš
veik visas kaimo jaunimas: ir bernai, ir
nigus” yra niekuo nepama duokit mums!”
Tada nuo berniuko nugaros rišulį nu
tikrinimus remia pastarų kas grupes.
tuotos ir tik neapsišvietuIš su tokiu pat pašėlimu laikų tyrinėjimais anglies Tautininkai jokiose poli mergos, kartais net seniai, susirenka pas traukia, užriša virvėmis ir kur nors karia:
sių žmonelių bandymas sa kaip komunistai, jie įsileido kasyklose Pennsylvanijoje tinėse grupėse nepriklauso kurį kaimyną, pripila bliudą vandens, at ąr pakraigėj ant gryčios, ar klojime ant
vaip išsiaiškinti bedarbes. į kovą prieš tautinę srovę, ir Valijoje. Jis sako kad ir jokio politinio branduo sineša alavo- ar vaško ir ant balanos ištar- balkio. .Taip pakartas kumpis esti palie
Kada darbininkas dirba išplėšti iš jos organizaciją, anglyje rasta tam tikra gy lio nesudaro, ir su jokia po pinę jį, lieja į bliudą su vandeniu. Pas- kamas.
'■ kiau išlietą figūrą ištraukia iš vandens ir
Tada bernai ir mergos susirenka pas
tik tada jis praleidžia visą curios patys pamatiniai įs vybė, gyvi organizmai, iš litine partija jokių ryšių žiuri į jos šešėlį ant sienos, šešėlis paro
kaimyną
į erdvesnę kamarą, atneša arsavo uždarbį ir dar dau tatymai parodo kad ji gali silaikė nuo tų laikų kuomet neturi. Jie yra tikrieji S. do businčių metų tojo asmens laimę bei li
mošką
ir
šokama nuo sutemos iki dvylik
L. A. tikslų gynėjai. Jų
giau. Tada visi leidžia, ne puti tiktai tautinė organi anglis tik formavosi.
kimą.
Jei
šešėlyje
išeina
pasaga
(padkatai
nakties.
zacija. ne kitokia.
Panašius ištyrimus pada veikėjų pasitarimas del to va) tai reiškia tas asmuo bus laimingas;
laiko prie savęs pinigų.
Kada jaunieji šoka, žaidžia tautiškus
To
neužteko.
Turim
in

rė
ir Dr. Fischer Vokieti nėra surištas su jokia pa jeigu gi šešėlyje išeina žmogaus pavidalas
Bedarbei atėjus, vįsi už
žaidimus,
kumažiedą arba žiužę, seniai
cidentą
Pittsburge,
kur
višalinės
partijos
ar
organi

joje.
,
raukia kišenius ir ti’k pertai
jis
turės
kokį
priešą;
jei
išlietas
buna
taipgi
traukia
senas prisimindami dainas
zacijos grupe. Ir tame pa laivas tai tas žmogus turės daryti didžią
kasi reikalingiausius daly
ir
matuoja
ąsočiais
(uzbonais) alutį. Besitarime tedalyvavo tik S. kelionę, ir tt. Taip visi sau laimę bei liki
kus, niekam pelnų nedary
matuodami
ąsuotį
iki
dugno, linksmai pri
L. A. nariai. O SLA. na mą buria iš eilės.
taria:
dami.
riai turi teisę visada ir vi
Kai artinasi dvylikta valanda, kiek
Ot kad butų man gerai
sur savo reikalais susirin viena mergaitė iššluoja aslą, šiukšles su
Ir
girdeliai prijemliai,
kti ir pasikalbėti. Bet ka renka į prijuostę ir išpila nunešus ant
Komunistiškai
Tai
imsiu, tai imsiu
da priešlietuviško elemento kryžkelės. Nuo kryžkelės turi ateiti iki
Stiklelį
į dugną!
Sovietų Rusijos atstovas
organizuotas veikimas yra namų užsimerkus, su niekuo nekalbėti ir
nusiginklavimo konferenci
diriguojamas pašalinės in ramiai sau, atsigulti. Vidurnaktį, ar jau
Kitas ąsuotį apsikabinęs, niūniuoja
joje, Genevoje, padarė tik
ternacionalines partijos, ti po dvyliktai valandai, ji susapnuos berną, šypsodamas:
rai komunistiškai, kaip vi
kslu uzurpuoti ir nuneigti kuris ateis su ja į kryžkelę ant šiukšlyno.
Alau, alau, aš tave valau;
sų komunistų yra pripras
SLA. tautinius tikslus, tai Tas bernas-vaikinas turės ją vesti. Jei
Kol gyvas busiu tave valysiu,
ta rėkauti, tik ne prakti
visai natūralu ir vietoje vaikino nesusapnuotų, reiškia ji neištekes.
O kai numirsiu, koja paspirsiu!
kuoti.
tautinei SLA. idėjai ištiki
Vyrai-bernai apie dvyliktą nakties,
kaimuose kabina neveduLitvinov pasiūlė panai
mų veikėjų “kokusas” ir sutikdami Naujus Metus, šaudo į padan siemsDideliuose
PELENŲ PILIS
pelenų
maišelius
ir skirstosi į na
kinti visokį reikšmingą ap
pasitarimas prieš tą orga ges iš šautuvų, užkabina ant ilgų karčių mus sutikti Gavėnią.
Kaip
saulė
šypsojos
rausvuos
’
spinduliuose
siginklavimą tuojau, nieko
nizuotą pasikėsinimą kovo trimis spalvomis (tautiškomis) išpuoštą ži
Žemaičiai Užgavėnias praleidžia dar
Ir gėlių žiedeliai sau nardė perluose —
nelaukiant, žinodamas kad
ti ir jų užmačias atremti. burį, eina rogėmis kaimynų užkraustyti Įvairiau. Ten būriai bernų po 10-20 žmo
Pilis
išdidinga
vaitojo
liepsnose
to niekas nedarys, o jam.
Tas neištikimas SLA. idė duris, užkišti kaminus. Paskiau visi eina nių susirenka, apsirėdė bjauriausiais Žy
Ir skendo aplinka karžygių kraujuose.
kaipo komunistui, bus pi
joms elementas yra tiek miegoti. Tuo ir baigiasi Naujų Metų su dais, prisiklijuoja barzdas, pasiima ilgus
gus pasigarsinimas kad va
įsidrąsinęs kad jau net tai tikimas. Pati Naujų Metų diena ypatin i kuolus, iš sieto padaro baraboną ir žy
Kaip saulė pabūgus žemyn nuriedėjo,
kaip mes, komunistai, rei
idėjai ištikimiems SLA. na gų papročių neturi.
Dar karžygių ęauksmai padangėn aidėjo;
giuoja per kaimą reikalaudami vaišių. Kas
kalaujam pasauliui taikos
riams grūmoja! Jie, maTik auštant nutilo balsai tie jausmingi,
nenori, gauti “žydauskų bizūnų” turi duot
Be abejo iš jo pasiulymy
tomai, jaučiasi jau galuti
Ir mirštančių šauksmai duslus, šiurpulingi.
Trijų
Karalių
Papročiai
bačkelę alaus. Jei kuris gaspadorius pa
juokiasi ir patys Maskvoj
nai laimėję, arba labai pa
sipriešina,
tuojau pradedamas gaudyti; ir
Kaip
saulė
iš
ryto
vėl
kėlės
iš
miego,
Šią
šventę
Lietuvos
kaimas
mini
dar
carai, nes tokia “duraka vasitiki laimėsią. SLA. or
jei nepasislepia, turi skaudžiai nukentėti.
Jos veidu skausmingas šešėlis prabėjo:
ir
.dabar,
ir
gana
įvairiai.
Seniau
buvo
lianije” galima daryti kui
gano redaktoriui turim pri
Taip tai dar Lietuvos kaime įsitvirti
Kai metė ji žvilgsni pilis kur dunksojo,
kur negalima daryti nieke
minti
kad jis, būdamas so įdomesnių apeigų, bet dabar jos po trupu nę senolių
sukurti papročiai ir taip džiu
Dabar ten nudegę tik medžiai rymojo.
tį
nyksta.
Trijų
Karalių
išvakarėse,
sau

tikro. Jeigu kitos valsty
cialistinės ideologijos žmo
gina kaimo jaunimo širdis.
lei
leidžiantis,
kiekvienos
šeimos
kuris
bės ir imtų nusiginkluoti
Aplinkui kur vakar gėlynai žydėjo.
gus, neturi teisės savo ideo
butų kad ir Amerikos Lietu
Maskvos carai sakytų kac
Šiandien ten lavonai didvyrių gulėjo;
logijos žmonių remti per nors narys ant durų, langų, aruodų ir net viai Malonu
kartais
surengtų tokių švenčių proga
skrynių
užrašo
“
Trijų
Karalių
vardus
”
:
Rusija tik tada nusigink
Ir kraujas sukepęs mirtim ten šypsojos,
organą ir skleisti klaidi
ekskursiją
ir
galėtų bent savo dvasia pa
K+M+B.
Tai
reiškia
Kasparas,
Merke

luos kada visos valstybė:
Kaip saulė tekėjo ir kėlės artojas... .
nančias narius sensacijas
sinerti
į
pilną
istoriškų misticizmo, kūry
lis
ir
Baltazaras.
Rašomi
šie
vardai
tam
neteks ginklų. O kadang
Jonas Morkūnas.
apie organizacijos tikslams
bos ir švelniai viliojančių papročių pra
kad
negalėtų
ineiti
per
visus
metus
į
tuos
to niekas nedarytų, tai Lit
ištikimus žmones. Nepa
eitį.
vinovo siūlymai yra tuščiž
■
k.
■'
'
j
*
1 ylV
-if
j
mirškite kad jus dar tik tu namus ir vietas pikta dvasia-velnias ir kad
propaganda.
nepridarytų
kokių
nors
niekšysčių.
Be
to
VILNIUS ’
rite apetitus SLA. socialisSovietai labai gražiai pa
tinti, bet kol kas savo tiks tai daug gelbsti nuo vagysčių ir kitokių
rodo kaip jiems rupi nusi
Brangus Vilniau, mus sostine,
lų dar neatsiekėt. SLA. nelaimių, sako senieji. Rrieš Tris Kara
Didelė knyga, su šimtais pa
ginklavimas.
Kiek pakėlei tu vargų!
dar tebėra tautinė organi lius valgoma riebios kūčios — mėsiškos.
Trijų
Karalių
dieną
kiekvienas
turi
Kiek Lietuvių dėj’ krutinę
veikslų, išguldanti visokiau
zacija, ir jus kaip su tokia
Platumoj tavų laukų!
baigti
valgyti
sližikus.
Jeigu
žiemos
ke

sius
sapnus. Tinka turėti vi
ir turit skaitytis!
—Šiauliuose statoma da:
Kiek nuo tavo įkūrimo,
lias buna geras tai jauni bernai ir mergos
suose
namuose.
Kaina 75c.
vienas Lietuvos bekono fa
Nuo didžios garbės dienų,
važiuoja pasivažinėti. Kur yra didelis kai
brikas, 1,584,000 litų ver
Tu patyrei užpuolimų
Balsuoja gimdymo kon mas, ten dienos metu trys bernai apsivel
Reikalaukit “Dirvoje”
tės. Fabrikas pradės veik
Atėjūnų svetimų!
trolės klausime. Olympia, ka išvirkščiais kailiniais, prisitaiso “ka
ti ateinantį rudenį.
Kovos griaudė, liejos kraujas,
Wastf. — Valstijos sekreto rališkas” iš popieriaus arba šiaudų kepu
Liepsnos laižė muro sienas,
riui paduota sumanymas res, pasiima berniuką, kuris priešais juos Lengvas Budas Išmokti Angliškai
—Kaune atpigo sklypą
Bet Į sostą Gedimino
leisti piliečių nubalsavimui eidamas neša didelę padarytą žvaigždę, ir šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
žemės namų budavojimu
Neįsiveržė nei vienas.
gimdymo kontrolės klausi eina per kaimą sakyti “oracijų”. Kartais ! reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam
nuo 20 iki 40 nuošimčių
Angliškos kalbos. Viskas
Tik klasta ir juodas melas
mo. Jeigu balsuotojai tam tokie “karaliai” aplanko ne tik savo kai prasimokinimui
Tikima atpingant ir būti
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
Vilniaus galią nugalėjo,
pritars, bus įvesta valstijos mo gyventojus, bet ir artimesnes apielin- vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
nuomos, kuri iki šiolei bu
Tik per smurtą apgaulingą
žinioje departmentas moti kes. Kiekvienoj troboj jie pasisako esą pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
vo aukštoka.
Priešas sostinėn inėjo.
nų ir kūdikių gerovės ir atvesti “Šviesios Betlejaus žemės žvaigž bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant,
Kilk) o Vilniau, mes padėsim!
Nereikti lauk iš lapės kai
bus leista pardavinėti prie dės” ir atnešę daug laimės tiems namams. važiuojant kur, nuėjus krautuvėm pas dak
žūt del tavęs mums brangu;
ji atsargiai apsieitų su pu
monės vedusioms šeimoms Ūkininkas juos pavaišina blynais, pagirdo tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
Kol. gyvensim ir judėsim,
kais tos vištos kurią j
apsisaugojimui nuo gimdy alum, kurį pagamina iš miežių, ir išleidžia išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.
Kol turėsime jiegų!
smaugia.
toliau. Ir taip “Trys Karaliai” laiminda
mo perdaug kūdikių.
Reikalaukit “Dirvoje”

SAPMNYKAS

(Tąsa i
Tiesą sakė
niau: “Saugoki:
ra meilė pražūt
vieną privedė p
kia pasakyti, n
ir didelių darbi
kokių darbų re
kimą kur Nery t
kreipti pastatyn
čiau šiame atsiti
lė paimtų viršų,
žavėtinumu ir i
mo kitaip negu
jo jiegas kovoti
pareiga, vietoje
reikalinga, bet
neįstengė. Vien
me atsitikime,
meilė prie Nery
tarnavimas Keis
ba ir išganymas
la kad tokiose :
Per savo mylir
tuoj turės dėtis
bėgti ir priruošt
ją tapo nelaisvis
bėgti, ir ' savo }
Jaunučiui suteik
gas, turėjo palil
Kėsinosi išb;
klastas ištrukti
pasekmių, nes at
vastį į pavojų,
budriai veikė, ta
atsiduoti likimui
išeitų į blogą jai
savo valdovui-dr
lėtų. Reikėjo nu
nančiu ir patirti
ryti. Jeigu, anol
ti Keistutį į Vii
progos persergėt
mirties, kuri jan
šintųsi pajutęs
Pilyje.
Sudrebėjo J
Keistučio pasiun
nigaikštis reikal
bet nejautė po s
virė kraujas, o i
daėjo kambario
laukė, vaikinas t;
vo jausmus, ir ii
dovą, žemai nusi
— Esu gata
reikalausi, skaist
Keistutis gili
gražiai šypsojosi,
jam ant peties:
— Tie žodžia
Ii, yra.tavo pare!
valdovui: tais žo
nas musų vyras,
noriu uždėti tam
tingą pareigą, pas
'išpildysi ir pasita
galėmis, kaipo sav
protaujantis vyras
bėjo neskubindam
jo reikalaus, nem
viską žino.
Merkys nuba
damas, tik laimė 1
ir Keistutis nepai
netylėjo: Merkio p
ką taip kaip reik
Keistučio valiai, e
reikšmingiau ištai
— Viską ko k
kalausi išpildysiu!
Suprantama k
galėjo, nes vienas
rytu jį gal ir ant
■ urve, o savo pašilų
stutis vistiek įvyk
pasitarnaujant gal
tikimybę tam kur:
dienų buvo atsida1
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Kas sakė kad socialistai

PER TVORA neturi Dievo? žinoma kad
PASIDAIRIUS turi! “Nauj.” nr. 29-me

(Tąsa iš pereito numerio)

.ndami savo
tę.
ii.
riais paproVokiečiai ir
ir trukšmintukstančiais
iškiau, praš
ėt kartojami
■ kaime. Už■tengiasi praiau ir linksmpinsko (su, ir tt.) gyvenei šokti, nei
liau tą dieną
r tų, o dabar
.ndenėlio” tai
spadorius Užagęs miežinio
dsokiais skar)s koki rišulį,
;į, ir visi susi
giedodami :

os,
Į. . . . ’
mas
.s....”
aros rišuli nu:ur nors karia;
ir klojime ant
įpis esti palle-

susirehka pas
ra, atneša arnos iki dvylikidžia tautiškus
. žiužę, seniai
trindami dainas
ais) aluti. Beo, linksmai pri-

gerai
Liai,
tu

-

inęs, niūniuoja

ralau;
e valysiu,
i paspirsiu!
kabina neveduskirstosi į na-

praleidžia dar
ų po 10-20 žmoj aitriausiais Žys, pasiima ilgus
aaraboną ir žydami vaišių. Kas
izunų” turi duot
gaspadorius pa
tinas gaudyti; ir
.įdžiai nukentėti.
5 kaime įsitvirti
nai ir taip džiuis.
Amerikos Lietuių švenčių proga
savo dvasia panisticizmo, kuryų papročių pra-

llvAS
šimtais pat visokiaua turėti viKaina 75c.
)irvoje”

okti Angliškai
tnygcleje surinkta
sakiniai greitam
; kalbos. Viskas
aiškiai kad k:ekidijavęs tuoj gali
kalbą ir pats Ital
ai darbo jieškant,
i’autuven, pas daktt. Viskas sykiu
,i. 95 psl. . .35c.
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Kovas-March
barasi ant Dievo Tareilos
kad jisai būdamas visaga Sekmad. 6 Viktoras. Raminta, Rvkis
lintis, visažinantis ir visur Pirmad. 7 Tomas. Rimtautas, Dirsunė, Vaidilute
8 Jonas nuo D. Vidminas, Vaižgantas
esantis, negalėjo išgelbėti Antrad.
9 Pranei ka. Žygintas, Asterupė
jų “gabų” iždininką nuo Trečiad.
Ketv’tad. 10 40 kentėtoju. Naubartas, žibuolė
tos klaidos per kurią pa Penktad. 11 Konstantinas. Vartulė, Gurdas, žalvytė
skolino Deveniui perdaug šeštad. 12 Grigalius Did. Goštautas, Regimante
pinigų.
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodu— Žinai kas dedasi musų visoje šaly
Ponas iždininkas visuo
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pamet pasimeldžia savo Die nedėlis;
je, — tęsė Keistutis, — ir jeigu toliau taip
Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pčtnyčia; šeštadienis—Subata.
bus mes pražūsim. Kryžeiviai pakėlė sa SLA. Rinkimų Kupletai vui patarimo pirm išdavi
mo pinigų, bet šį kartą mat
vo galvas prieš Žemaičius, rytuose Rusai
(Meliodija kaip:
ėmė ir suklaidino jį!
torės negalėtų rizikuoti savo gerk
pradėjo neklausyti, ir tuoj pradės atsi
“Gerkim, Gerkim”)
Taip pat ir su apreiški Didelė Pažanga Moder les šiurkštiems nuodams, nes jie tu
ri užžiurėti savo balsus ir gerkles
mesti jeigu ilgiau Vilniuje sėdės Jaunutis.
niškame Moksle ir
mu apie Devenio buvimą
kad tiktų scenai. Daugybe jų užgi
Stokim,
stokim,
tautininkai,
Mudu su Algirdu sutarėm prašalint jį nuo
New Yorke. Dievas Tarei- Moderniškoj Muzikoj na Lucky Strikes kaipo neturinčius
pusė sąmoninga,
tos ypatybės. Toliau dar, jie parei
la tą viską žinojo ir apreiš
didžio kunigaikščio sosto ir Algirdui tą Musų
škia atvirai kad už jų užgyrimą šių
Mes apginsim S. L. A.,
Šokių Muzika iš Havanos buvo cigaretų jiems nėra apmokėta nei
kė tinkamoms ypatoms, bet, patiekta
pareigą pavesti. Viskas kitas Vilniuje ir Rinksim švarią Tarybą:
patenkinimui ausų ir pa vienas centas.
kaip tankiai atsitinka, Šė skatinimui kojų klausytojų Lucky Taip tai išdirbėjai Lucky Strike
visose musų pilyse pasiliks po senovei.
tonas pasirodė gudresniu: Strike Šokių Valandos šeštadienį, cigaretų su pagalba mokslo gali su
Už Bačiuną, už Tareilą
20. Jau pirm to Lucky teikti jums geriausius cigaretus "ko
— Ar manai Jaunutis gražumu pasi Visi nariai stos į eilę!
prigundė panelę nekalčiau Vasario
Strike magiškas divonas buvo nune kie tik galima duoti, kaip suteikia
duos? — lyg palaikydamas Keistučio pu Nebalsuos už bolševikus! sią kad ji praneštų Deve šęs klausytojus į Berliną, Paryžių, jums ir geriausią muziką su pagal
Londoną, Buenos Aires, Montreal ir ba radio iš tokių tolimų punktų kaip
sę pratarė Merkys.
niui jog detektivai jo lau nuo
Nebalsuos už cicilikus!
jurų iki jurų ir platyn ir pla Havana.
(Skelbimas.)
per Suvienytas Valstijas jų tris— Mes žinom kad nepasiduos, todėl Neužmirškim eit balsuoti, kia. Tas pūkšt ir pasprū tyn
kart-savaitiniam programe šešių de
do Dievui iš nagų.
viską surengėm taip kad jis nespėtų pa Kandidatus nominuoti!
šimtų moderniškų minutų su pasau
Lietuvos Bonų kuponais
lio puikiausiais šokių orkestrais.
Todėl,
išrinkim
patį
Die

justi. Jeigu gi pajustų, mus nuveikti ne- Kuopose pasidarbuokim,
galit
užsimokėti prenume
Lucky
Strike
klausytojai
jau
buvo
vą Tareilą į iždininkus, kad
šokių muziką iš Havanos, ratą už “Dirvą”; priimame
pajiegs, nes bus užkluptas staiga ir tikiu Tautininkus išbalsuokim! nereikėtų jį per kitus kal girdėję
taigi Vasario 20 d. buvo sugryžimas
juos už pilną jų vertę.
miestą vėl.
be jokio nujautimo. Jeigu viskas baigsis Už Bačiuną ir Tareilą
tinti, tuomet bus jo paties į tą
Mokslas duoda galimybės jums
laimingai, bus jam kur pasidėti, duosim Visi nariai stos į eilę,
atsakomybė.
Aanuolas. sėdint namie klausytis muzikos ku
ri grojama už tūkstančių mylių, ir
kurią nuošalią pilį, galės sau ramiai gy Nebalsuos už bolševikus,
mokslas taip pat duoda galimybės
Visas
Lucky Strike cigaretų išdirbėjams
venti, o mes imsimės sutvarkyt irstančią Nebalsuos už cicilikus!
Pacijentė rašo daktarui: suteikti jums pavidale Luckies pui
■
Pasaulis
musų tėvo išaugintą valstybę.
Stokim, stokim, tautininkai, “Jūsų vaistai man labai pa kesnius ir geresnius cigaretus. Mok
išvystė kaitinimo procesą kuria
hnkęs
— Tai ko iš manęs kunigaikštis rei Musų pusė sąmoninga — gelbėjo. Mėnuo atgal nega slas
me naudojama ir ultra-violetiniai
Mes
apginsim
S.
L.
A.,
spinduliai.
Prašalinus
iš
tabako
kalausi? — užklausė Merkys.
lėjau nei savo kūdikio ap tam tikrus gerklę ėdančius nuodus
Prie
veikti, o dabar ir vyrą ap Lucky Strike cigaretai palieka labai
— Gerai, matau supranti reikalą. Sės Rinksim švarią Tarybą!
JaunuOlis mušti.”
malonus rūkymui ir gerklei.
kis, apkalbėsim. Šiąnakt mes turim ineit
Kaip Lucky Strike Šokių Valan
Chicagoje.
da nuneša klausytojus į tolimus
į Vilnių pirm negu kokis gandas daeis Jau
miestus išgirsti puikiausius pasau
lyje šokių orkestrus, taip pirkėjai
nutį, nes, nors viskas yra didžiausioje pa Na tai va jau ir poezija
Virš mėnulio
tabako del Lucky Strike cigaretų
apie
SLA.
politiką!
Vai
kas
Girtag
žmogus,
žiūrėda

slaptyje daroma, paslaptys išeina jeigu
jieško geriausių tabakų tolimiausio
pasaulyje tabako rinkose. Neuž
perilgai buna paslaptimis. Jis geruoju ne bus, vai kas bus kada SLA. mas į atspindį tvenkinyje, se
tenka kad parūpinama tiktai pats
apkerės
visus!
Ir
sapnuo

nustebo:
“
Kas
čia?
”
geriausias tabakas del jūsų Lucky
pasiduos, bet mes nenorim sukelt savų
siu!, ir dirbsim, ir maudy Nepažystamas: “Tai mė Strike, bet dar ir išima iš jų kar
čius gerklę ėdančius nuodus, kurie
žmonių žudynės, taigi radus tave mano pi simos, ir valgysim, ir pote nulis”.
natūraliai randasi visuose tabako la
lyje sumaniau panaudoti tave ir su tavo rius kalbėsim tik del SLA.,
Girtas žmogus: “Tai ka puose.
pagalba ineisim į Vilnių, o ten nakties lai apie SLA.
me esu aš, jeigu mėnulis po Judamų paveikslų aktoriai ir akku užklupę neprisirengusius, lengvai įve Pavasaris ateina, o poe manim ?....”
sim savo sumanymą. Aš žinau, visi Vil tai nemato nei sprogstan
čių medelių, nei pragystanniaus didžiūnai mums pasiduos, tik reikia čiu
Kas gali įžiūrėt!
paukšteliu, tik SLA., tik
— Žiūrėk kokia graži orkad Jaunutis nesukeltų kariumenės į mu SLA.......
laivė skrenda!
ši, užpuolimą pajutęs, — aiškino savo su
— Jau kiek kartų tau po
manymą Keistutis.
(U
nia
sakė kad orlaivis yra
— Jeigu tik tokio pasitarnavimo ku Nekurie veikėjai, patys vyriškos
giminės.
Greičiausi
nigaikštis iš manęs reikalauji, tą lengvai nusenę, mislina kad ir visi — O kas jį žino? Kas
Pasaulyje Laivai
galiu padaryti, — atsakė Merkys, jausda žmonės turi būti seni. Už įžiūrės tokioj aukštumoj ?
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BREMERHAVEN J LIETUVĄ
masis pasižadąs savo valdovo priešams pa tai jie jaunus veikėjus va
pildyti išdavystę, iš kurios, nors buvo kal dina vaikėzais ir kitokias
nesąmones vapalioja.
BREMEN ~ EUROPA
tas, neturėjo išeities.
Jaunos
kartos
veikėjai
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai
— Bet atmink, Merky! — suužė stip turi jiems pasakyti visų ži
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais.
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus.
riu balsu Keistutis, — jeigu taptum išda nomą atsakymą: “Seni, eik
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi
viku ir kėsintumeis mums pakenkti, pats už pečiaus ir tylėk!”
gausit grciičausį patarnavimą.
busi nužudytas, o tavo lavonas bus išmes
orth erman loyd
tas žvėrims sudraskyti! Keistutis už ge
1119 Euclid Ave.
Cleveland
rą geru atsimoka, ir niekados draugų ne Galėjo būti blogiau....
užmiršta, bet išdavikams niekados nedo Tupčiauskas turėjo įpro
vanoja! Jegu gyvas liktum, tai tik būda tį sakyti: “Galėjo but blo
mas kur mano ranka nepasiekia, išvengsi giau”. Kartą jam kainy
nas pasakoja:
mano keršto!
— Tik įsivaizduok, bro
Tą pasakęs, Keistutis leido Merkiui iš lyti: Girdauskas gryžta na
eiti, kurs, žemai kunigaikščiui nusilenkda mon ir randa savo žmoną
mas, apleido kambarį. Bet tai nebuvo vis meilužio glėbyje. Jis išsi
kas ką jam Keistutis pasakė. Keistutis traukė revolverį, nušovė tą
buvo jau nusprendęs ką darys ir kaip su meilužį, žmoną, ir pats sa
PROBA.K
Merkio pagalba į Vilniaus pilį ineis. Tas ve!
— Hm! Galėjo būti ir
buvo paties Keistučio žinioje.
blogiau....
. “Išdavikas! Išdavikas!” skambėjo jau — Kaip tai blogiau: ar
nikaičio ausyse Keistučio garsus žodžiai, tau maža trijų lavonų?
kurie reikalavo jį būti ištikimu Trakų val — Jeigu jis butų gryžęs
dovui, o būti išdaviku savo valdovo — sa vakar, jis butų radęs ma
vo mylimo jaunų dienų draugo.... Kuri ne.... — atsakė Tupčiaus
kas.
išdavystė yra baisesnė galit patys dasiprotėti, bet išdavystė Jaunučio, Keistučiui iš
rodė visai , ne išdavystė, tik reikalas šalies
Ot Vyriškis
gelbėjimo nuo tolimesnės suirutės. Išda Marytė: Prisiekiu, Jonu
vystė Keistučio sumanymų reiškė pavojų li, kad tu esi pirmas vyriš
šaliai, ir kerštą su pavojum gyvasčiai pa kis kurį aš taip karštai my
liu ....
čiam išdavikui, nes Keistutis nuo savo žo Jonas: Tikiu, tikiu tau,
džio niekados neatsimeta.
mano brangi....
Marytė: Tai keista!
(Bus daugiau)
Jonas: Kodėl keista?
Marytė: Tu, Jonuli, esi
pirmas vyriškis kuris tiems
žodžiams patiki....

Tiesą sakė Jaunutis savo draugui se
niau: “Saugokis meilės....” Ne vieną vy
rą meilė pražudė, ne vieną suklaidino, ne
vieną privedė prie blogų darbų, nors, rei
kia pasakyti, ne vieną meilė ir prie gerų
ir didelių darbų privedė, tik nežinia prie
kokių darbų reiktų priskaityti šitą atsiti
kimą kur Nerytė norėjo savo mylimąjį pa
kreipti pastatymui tautos į kitą vagą. Ta
čiau šiame atsitikime nematysime kad mei
lė paimtų viršų, nes nors Nerytė visu savo
žavėtinumu ir nekaltu supratimu gyveni
mo kitaip negu Merkys jį matė, silpnino
jo jiegas kovoti už tai ką jis skaitė savo
pareiga, vietoje padrąsinti, kaip jam buvo
reikalinga, bet persvaros jame padaryti
neįstengė. Vienok nors ne tiesioginai, šia
me atsitikime, kaip pamatysime, Merkio
meilė prie Nerytės buvo pagalba ir pasitarnavimas Keistučiui, bet lygiai ir pagal
ba ir išganymas pačiam Jaunučiui, tik gai
la kad tokiose susipynusiose aplinkybėse.
Per savo mylimąją Merkys patyrė kas
tuoj turės dėtis ir turėtų gana laiko par
bėgti ir priruošti pilį apsigynimui, bet per
ją. tapo nelaisvis Keistučio ir negalėjo iš
bėgti, ir ' savo pasitarnavimą, kokį galės
Jaunučiui suteikti, kaipo ištikimas drau
gas, turėjo palikti likimo valiai....
Kėsinosi išbandyti visas savo žinomas
klastas ištrukti iš Trakų, bet pasirodė be
pasekmių, nes atvirai nenorėjo statyti gy
vastį į pavojų. Visur-Keistučio sargyba
budriai veikė, taigi Merkys rado geresniu
atsiduoti likimui negu spėkai, kas greičiau
išeitų į blogą jam pačiam, o tuomi vistiek
savo valdovui-draugui pasitarnauti nega
lėtų. Reikėjo nuduoti nieko apie tai neži
nančiu ir patirti ką Keistutis rengiasi da
ryti. Jeigu, anot Nerytės, jam reikės ves
ti Keistutį į Vilnių, tuo atveju gal gaus
progos persergėti Jaunutį ir išgelbėti nuo
mirties, kuri jam tikrai gręsė, jeigu prie
šintųsi pajutęs Keistutį įsibriovusį savo
Pilyje.
Sudrebėjo Merkys kai pas jį atėjo
Keistučio pasiuntinis pranešdamas jog ku
nigaikštis reikalauja jį matyti. Ėjo jis,
bet nejautė po savo kojų žemės. Širdyje
virė kraujas, o mintyse siautė audra. Iki
daėjo kambario durų kur kunigaikštis jo
laukė, vaikinas tačiau pajiegė suvaldyti sa
vo jausmus, ir inėjęs, pamatęs Trakų val
dovą, žemai nusilenkdamas prašneko:
— Esu gatavas pasitarnauti kuo tik
reikalausi, skaistus kunigaikšti....
Keistutis giliai žvelgė Merkiui į akis,
gražiai šypsojosi, ir priėjęs uždėjo ranką
jam ant peties:
— Tie žodžiai ką man ištarei, narsuo
li, yra.tavo pareigos žodžiai man ir savo
valdovui: tais žodžiais atsiliepia kiekvie
nas musų vyras. Bet šiandien, Merky, aš
noriu uždėti tam tavo pasižadėjimui ypa
tingą pareigą, pasitikėdamas kad taip pat
išpildysi ir pasitarnausi visomis savo iš
galėmis, kaipo savo šalies gynėjas ir šaltai
protaujantis vyras. — Šitaip Keistutis kal
bėjo neskubindamas ištarti Merkiui ko iš
jo reikalaus, nenujausdamas kad jis jau
viską žino.
Merkys nubalo šiuos žodžius girdė
damas, tik laimė kad viduje buvo tamsoka
ir Keistutis nepatėmijo nieko. Bet ilgai
netylėjo: Merkio protas staiga apdirbo vis
ką taip kaip reikalinga buvo prisitaikyti
Keistučio valiai, esant jo nelaisviu, ir dar
reikšmingiau ištarė:
— Viską ko kunigaikštis iš manęs rei
L 1 E 'r u vos
kalausi išpildysiu!. . . .
Suprantama kad kitaip jis atsakyt ne
ŽEMLAIMAI
galėjo, nes vienas priešingas žodelis užda
30c
rytų jį gal ir ant visados tamsiame pilies
Su persiuntimu i kitus miestus — 30c.
urve, o savo pasiryžimą prieš Jaunutį Kei
stutis vistiek įvykdytų. Esant laisvam ir
Kainu:
vietiniams po 25c.
pasitarnaujant gali būti proga parodyti iš
tikimybę tam kuriam jis iš pat vaikystės
Reikalaukit “Dirvoje”
dienu buvo atsidavęs.
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
Z
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SLAPTYBĖS
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Lengvai atskiriamas
Agentas: Poniute, ar jū
sų vyras namie?
Šeimininkė: Taip, tvarte
pas galvijus.
Agentas: Ar galėsiu jį
lengvai rasti?
Šeimininkė: O, taip, jis
tik vienas turi usus.

LABA! UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
Su daugeliu paveikslu.

156 pu 1. didumo-

Kaina buvo $1.00,

Dabar tik 50c.

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio
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PAŽAISLIS

KAIP AUKLĖJAMA
DORA LIETUVOJE

NEW BRITAIN, Conn.

PAJIEŠKOJIMAI
Vitkevičiai, Juozas, Martinas

I AKRONO NAUJIENOS

Gyva kolonija. Lietuvių ir Kazys, iš Mazgailių k., Jos
čia
nemažai yra,' bet visi vainių v., Kėdainių ap. Ame
Lietuvoje plačiai įsivyra sutikime
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
gyvena. Nors lai rikoje apie 23 metai.
—
<
vus girtuoklystė, muštynės kai čia labai
sunkus, žmo Vileika Aleksandras, prieš Apie musų jaunuolius. smagumus daryti. Tokius
ir paleistuvystė. Laikraš
nės
iš
darbų
paleisti,
maža karą Amerikon atvykęs iš Lan “Dirvos” nr. 8-me buvo ap gaivalus nereikia užstoti
Vienuolynas kuriame po gas nemato, vėl bandė pri čiai nuolat parašo kad ten
k., Adutiškio v., Šven
dalelė
dirba,
ir
tie
tik
po komų
čionių ap., turėjęs sūnūs Vladą rašyta apie SLA. 198 kp. bet pasmerkti, nes tai yra
nauja Chicagietčs Kazi- rinki lapų, bet kunigas tur ir ten serga venerinėmis li
jaunuolių naujų metų ba girtuokliai ir išgamos.
kelias dienas tedirba, bet
mierietės.
būt irgi už medžio tykojo gomis. O vienok musų ša savo kultūriško darbo Lie ir Antaną.
lių. Nors .jau pusėtinas lai
Ten Buvęs.
Vasiliausko
Antano
vaikai
:
Pažaislis yra gražiausia pažiūrėt ką ji darys, ir vėl lis katalikiška, turi suvirš tuviai nesulaiko, nemiega: Antanas, apie 38 m., Silvestras, kas nuo to praėjo, bet dar Pranešimas Akrono Lie
vieta iš visos Kauno apie atbėgęs lapus atėmė. Ta 1,000 kunigų, penkis vys tankiai buna parengimai ir 36 m., Elena, 33 met., gyvenę vis yra žmonių kurie to ne tuviams katalikams. Kurie
Shenandoah, Pa., kilę iš Kros užmiršta ir kalba apie ko
linkės. Stovi gana gražioj da moterėlė, matydama kad kupus ir plačias katalikiš visi Lietuviai vienas kitą nos
norite atlikt savo katalikiš
v., Mariampolės ap.
vietoj, dešinėj Nemuno pu negali išsisukt iš kunigo kas organizacijas į kurias paremia.
Giedraičiai, Agnė ir Myko kius ten bolševikų laikus. ką priedermę prieš Vely
ineina
arti
pusė
milijono
rankų,
atsiklaupė
ir
sušu

Apie juos butų nesvarbu, kas, esat kviečiami atsilan
sėj, ant pat Nemuno aukš
gyveną Shenandoah, Pa.
Rodos kad gražiems Čia susiorganizavo bas las,Vaškevičiai:
bet
to pasakymo apie jau kyti Kovo 12 ir 13 d. į bu
Juozas,
Vincas,
to kranto, gražiame pušy ko balsiai šiais žodžiais: narių.
ketball tymas, kuris darė
ne, apie šeši kilometrai nuo “Del Dievo švento, ar čia pavyzdžiams yra iš kur parengimus kas penktadie Ona ir Juzė, visi virš 50 metų nuolius tai ir mirdamas ne vusią Lietuvių bažnyčią, čia
kilę iš Vištyčio, Vil leisiu praeiti. Taip žemin
Kauno, pusantro kilometro velnias ar kunigas mane kilti.
nis. Po basketball lošimo amžiaus,
bus Lietuvis kunigas toms
kaviškio ap., turį brolį Joną
pristojo?
”
Tada
kunigas
Vienok
pavasari
ninku
ti musų jaunuolius negali pareigoms atlikti. Lanky
nuo vieškelio Kaunas-Vil
buna
šokiai.
Tuomi
Lietu

Lietuvoje.
susisarmatinęs nuėjo savo tarpe gyvuoja paleistuvys
nius.
žadeikis Pranas, ir jo dukte ma. Korespondentas rašo sis Kun. E. šteigmanas iš
keliu, o moteris be lapų su- tė ir girtuoklystė, moterų vių jaunimas turi kur lai rys:
Monika, 32 m., Joana, 30 kad jie nėra Lietuvių vai Youngstowno. Neužmirškit
Pažaislis nepriskaitomas gryžo namon, daugiau bijo draugijose narių tarne nb- ką praleisti ir kelia Lietu
m., ir Julė, 24 m., kilę iš Kon- kai ir tt. Taip, tamista, jie
prie miestelių arba bažnyt jo rinkti. Rodos tas kuni tkai, pavydas ir skriaudos. vių vardą.
k., Akmenės v., Mažei yra tikri Lietuvių vaikai ir tie kuriems reikalinga.
kaimių, nes ten yra tiktai gas yra Amerikietis, nes Blaivininkai palaiko gir Turim čia nemaža ir pro teikių
J. Sebestinas.
kių ap., seniau gyveno Brook tikri Lietuviai, kalba gerai
fesionalų: yra trys Lietu lyn, N. Y.
bažnyčia, vienuolynas ir pašeimininkavęs tūlą laiką tuoklystę ir patvirkimą.
dvaras, kuris priklauso vie Pažaislyje, išvažiavo į A- Gal kai kam išrodys kad viai advokatai, du gydyto Žeimys Zigmas, kilęs iš Ty- Lietuviškai, tėvų pačių iš —Eina gan malonus gan
jai, daug Lietuvaičių baigu tavėnų m., Raseinių ap., 39 m., mokyti, ir nekurie jau pri
nuolynui. Bažnyčia yra la meriką aukų rinkt.
aš iš kokios nors blogos sių slaugių mokslą, ir dau Amerikon išvykęs 1905 m., il klauso prie SLA. 198 kp. dai kad bus organizuojama
bai graži, sienos viduje ir
valios darau tokius užme gelis turi aukštas vietas gai gyvenęs Waterbury, Conn., apie 8 metus ir yra labai Akrono jaunuolių choras ir
iš lauko marmurinių plytų,
Pažaislio įsikūrimas
už mokytoją žada kviesti
ir Detroit, Mich.
timus katalikams, bet aš
altoriai irgi marmuriniai. Kur stovi Pažaislis tenai noriu parodyt čia apkalba miesto įstaigose. Prie šių Žilionis Petras, Igno sūnūs, daug pasidarbavę 198 kuo Clevelandietį p. V. Greičių.
Visas, vidus išpieštas gra gyveno turtingas dvarpo mų blogumų faktus, ku galima paminėti Juozas Sa apie 60 m. amžiaus, Amerikon poj vaidinimais ir tt. Kas- Butų labai pageidautina tu
skelbimų to vakaro,
žiais paveikslais.
nis ar grafas Kristopas riuos paimu tik iš Rokiškio voms, jaunas vyrukas, ne atvykęs apie 1898 m., iš Ruso- link
kad
jie
buvo nelietuviški, rėti jaunuolių chorą.
nių
k.,
Seirijų
v.,
Seinų
aps.,
turtingų
tėvų
sūnūs,
baigęs
Toje bažnyčioje atsibuna Pacas. Jisai valdė didžiau padangės. U. kaimo didelė
—P. Eidukevičius nusi
Milwaukee, Wis., ir tai tiesa; taip tankiai gali
keletas bažnytinių atlaidų: sius plotus žemės ir girių, tretininkė, kunigų išgirta teisų mokslą, yra miesto gyvenęs
pirko
farmą ir išėjo jon
New Yorke.
Kovo 4 d., Šv. Kazimiero, taipgi turėjo po savo val patronka, pasimetė su vy tarybos nariu ir pasižymi Valančauskas Justinas, 1931 pasitaikyti sutraukimui ir gyventi.
kitų žmonių į šokius, o an
Liepos 2 d., Aplankymas š. džia daug apielinkės gy ru ir visiems skelbia kad kaipo geras reikalų žino m. gyvenęs Scranton, Pa.
—Pas p. Mačerauskus ir
Marijos Panos, ir Rugp. 15 ventojų, kurie jam mokė jos vyras jai del to ir to ne vas. Kaip patirta, jis žada Valantinaitė Luizė, prieš ka tra, nespėta juos į Lietu J. Salaševičius lankėsi pp.
d., Dangum Ėmimo. Rodos davo mokesnius ir ėjo vel patinka, ir plepa visokiau kandidatuot ir j miesto ma rą gyvenus Philadelphija, Pa., višką spaustuvę pasiųsti, Ramanauskai iš Mallet
nes balius sumanyta reng
Šimkaičių v., Raseinių ap.
didžiausi atlaidai tai Lie tui dirbti. Grafas gyveno sius niekus. Kunigai.tą ži joro vietą, ir daugelis jį ža iš Budrikas
Feliksas, Prano Bu- ti trumpu laiku. Mat, SLA. Creek, O.
da
remti.
Jis
nuo
savęs
ne

pos 2 d., kuomet suplaukia taip kaip jam geriausia pa no, bet jos nuo to neper—Pas Oleknavičius lan
driko-Klimavičiaus sūnūs, karo
čia tūkstančiai žmonių iš tiko: turėjo savo tikrą se spėja.. Ji, pasimetus su vy pamiršta Lietuvių ir savo metu gyv. Cambridge, Mass. 198 kp. vis rengdavo balius kėsi iš Clevelando p. Bra
naujus metus, bet šytolimiausių parapijų.
serį ir dukterį, su kuriom nų skaitosi dar švaresne, politiška įtekme Lietuvius žilaičiai, Antanas ir Kazys, per
met
nerengė, tai jaunuoliai zis, Greičius ir K. Štaupas.
žymiai paremia.
Mykolo sunai, Antanas gyve
Šile yra gražių vietų, kur gyveno kaip su savo žmo “nekalta” tretininke.
Keliautojas.
Braddock, Pa., pas Ačienę, surengė ant greitųjų savo
vasaros laiku atsilanko . iš nom. Vieną dieną grafas P. ;kaimo pavasarininke Juozas Savonis yra pasi nęs
gyvenęs Baltimore, Mdį vardu. Kas metai, naujų
JEIGU-SERGI
Kauno ir kitų miestų ge išėjęs medžioti pamatė avi su jaunikiais po krumus žymėjęs ir kaipo muzikos Kazys
žiurlys, .Kleopas ar Klaudi metų vakarais, tie jaunuo
PARAŠYK KAS KENKIA.
gužines leisti, atplaukia Ne nėlį kokio dar niekuomet meilinosi ir piktino nepri- mokytojas. Vargu rasis ki jus, gyvenęs Detroit, Mich.
liai prisidėdavo prie vaidi
parduodam visokias žoles ir
munu garlaiviais.
nebuvo matęs. Šis avinėlis brendusį jaunimą, bet vie tas Lietuvis kurs gali ant Jam priklauso dalis iš dėdės nimų pastatymo, kaip V. Mes
šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir
tiek
daug
instrumentų
gro

Tribandžio
palikimų.
sustojo
ir
prabilo
į
jį
žmo

Pažaislyje po karo apsi
nok ji dar yra kuopos vir ti. Jis turi savo įstaigą 259 Slaboševičiai, Antanas, Vac- Kriviskas, A. ir F. Ražins- kitų šalių. Aprašymas prisiučiagyveno seserys vienuolės gaus kalba, pareikšdamas šininkė.
las ir Justinas, Antanas bene kai, K. ir B. Baleckių vai mas dovanai, tik įdėkit 2c štampų.
Kazimierietės iš Chicagos. jog už nedorą gyvenimą su Blaivininkai nematė kad Main st., kamb. 212. Nese miręs 1912 m. Manifold, Pa., kai, A. Daruliutė, E. Trum- J. J. ^AZELL BOTANICAL CO.
108a W. Broadway, Dept. P.
Nuo įsikūrimo vienuolyno sesere ir dukteria grafas jų panosėse buvo įgyven nai jis turėjo parengęs kon Vaclas ten pat gyvenęs; gi pickiutė.
SO. BOSTON, MASS.
čia gyveno vienuoliai Ka- turi šioj vietoj pastatyti dinta paleistuvystės ir ne- certą vardan “Lietuvių Ar Justinas, pasivadinęs Shelskis, Kaslink muzikantų ’tai
tistų
Lygos
”
(Vasario
7d.).
buvęs policininku Westville,
manduliai iki Muravjovo bažnyčią ir vienuolyną ir legališkos girtuoklystės įs
Prie programo išpildymo Pa., ir Pittsburge ar Pittstone. niekas nesakė kad bus Lie SUPERIOR LUNCH
laikų. Tada Rusų valdžia pats turi tapti vienuoliu.
taiga. Nuo to apvalė “be
šilanskis Adomas, tarnavęs tuviški muzikantai, nes jau
6901 SUPERIOR AVE.
atėmė Pažaislio vienuolyną Grafas tuoj pakvietė iš dieviški” žmonės, už ką jie buvo: komikas artistas Mo kariumenėje,
gyvenęs Portage, nuoliai turėjo savo drau- Gaminam visokius Lietuviškus ir
tiejus
Zvinakis,
Varpo
Cho

ir dvarą ir padarė pravo užsienio meisterius, suvarė paskiau turėjo labai daug
Pa., ir New Yorke. Kilęs iš j gus muzikantus, kurie buvo Amerikoniškus valgius. Lietuviai
slavų cerkvę ir vienuolyną. savo apielinkės žmones, ku atkentėti, nes patys blaivi ras, vadovaujamas Bružau- Trakininkų k., Butrimonių v., Ine Lietuviai, bet jie grojo atsilankę būna. . labai patenkinti
musų patarnavimu. Lietuviai ir
Ilgus metus čia valdė Ru rie turėjo sunkiai dirbti be ninkai buvo nepatenkinti sko; dalyvavo Prof. Visoc Alytaus ap.
Lietuvaitės prašoma atsilankyti.
už
mažą
atlyginimą.
Jeigu
kis
iš
Hartfordo,
kurs
grie

Jieškomieji arba apie juos
sai, daug išaikvojo vienuo jokio atlyginimo. Negana kam šie nemorališki purvai
P. KUBILIUS, Savininkas.
žė violinčelą; p. Visockis ką žinantieji malonėsit atsilie kurie nemokėjo šokti arba
lyno turtų. Bažnyčios ir to, pastatė ant kelių sargus buvo prašalinti.
nepastovėjo ant kojij vidu
W. C. BURCH
vienuolyno namų stogai bu gaudyti pakeleivius ir vi “M. L.” su malonumu pa yra vedėjas Lietuvių sim pti i
ryje salės tai tie nebuvo
fonijos
orkestro
Hartforde.
vo dengti varine skarda, sus statė prie darbo. Da skelbė: “Nusižudė ‘Jauno
SUPER
SERVICE STATION
Consulate General of Lithuania SLA. 198 kp.- jaunuoliai,
65th Wade Park Ave.
Rusai nulupo varį, stogą lis medegos buvo pagamin sios Lietuvos’ narys”. Ka Dalyvavo J. Maksimavičius, 15 Park Row New York City bet tokie kurių tarp jau
uždėjo medinį. Gal butų ta vietoje, kaip tai plytos, da K. nužudė vaikus ir nu O. Savoniutė, ir jaunas 12
nuolių mes visai nenorėtu Geriausias Gas mieste 14c, 16c
ir vienuolyną visai sugrio akmenys, kalkės ir medis; sižudė tai katalikų laikraš m. dainininkas, F. Gagliar Kalbinkit savo draugus skai me matyti nei maišantis,
Veltui motoro sutaikymas su
tyti “Dirvą” — joje telpa
vę jei ne pasaulinis karas. marmurinės plytos buvo čiai tylėjo, nes mat jų. Ar di, gerai žinomas radio daugiausia
kožnu mainymu aliejaus.
gražių skaitymų. i Tie ir dabar pradėjo ne
klausytojams.
Prie
to
da

1915 metais okupavus partrauktos iš Italijos lai galima apie tai skelbti? juk
lyvavo
diduma
p.
Savonio
Lietuvą Vokiečiams, jie šį vais iki Kuršių įlankos, iš žudikas buvo religinis fa
vienuolyną ir bažnyčią ati ten mažais laivais Nemunu natikas ir vaikams galvas studentų su įvairiais in
strumentais, ir pats p. Sa
davė katalikams. Vokie prieš vandenį apie 200 kilo kirsdamas peržegnojo.
vonis,
kurs dainavo ir gro
čiai negeriau pasielgė už metrų žmonės patys trau Kada musų katalikiški
jo
įvairiais
instrumentais.
Rusus: kur buvo likę vario kė laivus. Taip tai tapo vadai yra tokie silpni do
Girdėti
kad
p. Savonis
ant bažnyčios bokštų, jie pastatyta ta šventa vieta. riškai, kaip gi galima tikė
žada
surengti
koncertaus
nuplėšė ir stogą apdengė Laike audros du laivai nu tis kad katalikiška visuo
ir
kitose
didesnėse
koloni
skendo juroj su medega ir menė. dorėtų? Patys ku
smaliniu popierių.
jose.
Nėra
abejonės
kad
Pažaislis ir jo apielinkės grafas buvo susibankruta- nigai rodo blogiausį pavyz Lietuviai tokį talentingą
vęs,
darbas
buvo
sulaikytas
karo laiku nenukentėjo, nes
dį.
jaunuolį parems jeigu kur
mušiu čionai nebuvo, nors keliems metams, po to vėl
Panemunelyje, vienas jis su savo artistais atsilan
JUO DAUGIAU visokių
TELEFONUOKIT!
ir yra tvirtovės. Po Vokie oradėtas, ir taip stojosi vie svečias kunigas per pamok
kys.
Korespondentas.
Šaukit vienų iš šių Vielų Suvedi
čiais buvo sunku gyvent, nuolynas ir bažnyčia.
slą valdininkus išvadino šu
lempų ir elektriškų pa
mo Kontraktorių kuris pasakys
nes Vokiečiai visus vyrus ir Pašventinimui buvo par- niukais kuriems aukštesnėkiek kaštuos įvedimas Parankių
X Ofiso
Telefonai
Namu L
dargų
savo
namuose
turite,
Outlets jūsų namuose.
moteris varė dirbt': kelius kviestas kardinolas, ir pir ii valdžia kalanti už šuny f MAin 1773 KEnmore 4740W į
NORTHEAST
taisyt, miškus kirst.
mas vienuolis įstojo grafas bes medalius. Ar tai ne į P. J. KERŠIS į
tuo daugiau reikalinga turė
Dean Electric 3713 Superior . . . : GArfld-0304
Eberhardt Ott 3106 St Clair . .
HE nderson-6642
Pažaislyje įstaigų nėra, Kristopas Pacas. Vienuo puldymas žmonių doriškai?
ti vietų jų prijungimui. ▼
Gradis Electric 3386 Beachwood .
FA irmnt-4016
tiktai viena pradinė mokyk liams vardas buvo duotas Tautos šventėje klebonai ^1426-8 Standard Trust Bldg. 2
.
GLcnviU-1034
Lewis Electric 14403 Elnr . . .
Jeigu
neturit
Parankių
Outt
Baigęs
teisių
mokslų
Cumber;;
Robbcy
Electric
1456
Hayden
.
.
.
GL
cnvill-6972
la, kurioj mokytojauja vie Kamanduliai.
savo darbininkus tyčiomis X land Universitete ir darbuojas 2
Superior Lito 1197 E 105 . ... . . CE dar-0540
nuolės.
letų kiekvienoje vietoje kur
Uptown Electric 8819 Esterbrook
GL cnvill-7856
Yra padavimų kaip Ru varo prie darbo.
J su Teisių ofisu advokatų
HEIGHTS
Collister, Stevens ir
2
Dar turiu paminėti apie sai atimdami Pažaislio vie Katalikai paniekino val X
jų reikia, jus negalit turėti
Eggers Electric 1643 Lee . . . . YEUw*tn-2341
Kurzenberger
!;
Kun. Dargį. Kai atvažia nuolyną ir bažnyčią išėmė stybinį universitetą ir ban Į
Heights Electric 2199 Lee . . . . YE llw«tn-1500
pilno
elektriško
patogumo.
▼
Jamison
T B 1849 Coventry . . .
FAirmnt-1313
Su visais teisių reikalais Lietu- 2
vo iš Amerikos vienuolės, iš altoriaus paveikslą Ap- do steigti savo.
Lee
Road Electric 2268 Lee . . . FA irmnt-1530
v viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ••
\VA sbngtn-6036
Reos Electric 3516 E 163 . . .
Nesivarginkit
su
viena
jun

jos atsikvietė Kun. Dargį 'ankymo Šv. Panos Mari Kunigai griežtai atsisako Į kreipkitės prie musų.
į
Schechter Electric 3611 E 163
WA shngton-1 473
kaipo šeimininką. V ieną jos ir išvežė į Kauną. Pa remti valdžią ir tuo budu
Sudak Electric 1637 Coventry
FA irmnt-5006
gimo vieta, del kurios reikia
SOUTHEAST
rytą neturtingas žmogelis veikslas stebuklingu budu valstybėje kelia nerimą.
E. 79th ST. GARAGE
atjungti lempą jeigu norite
M & K Electric 13716 Kinsmen . WA sbngtn-3890
Nemunu atsiirė ties Pažai nareidavęs atgal į Pažaislio “Kas neturi tautiškumo
Madison Electric 3543 E 151 . . V/Aahngtn-1786
PATARNAVIMAS
SUGEDUS
naudoti valytoją, arba laik
sliu pasirinkt kalkinių ak bažnyčią. Sakoma kad tas tas neturi ir doros”, pasakė
SOUTH SIDE
ANT KELIO
Brooklyn Electric 3314 Altoona .
SH adyside-0418
GENERALIS AUTO TAISYMAS
menų. Pamatęs jį kunigas nasikartoję kelis kartus.
garsusis Platonas.
rodį
kuomet
norit
prosyti.
▼
Pfahl Electric 3074 V7 25 .... AT lantic-2131
Reliable Electric 3743 W 25 . . . ATIantic-1762
liepė žmogeliui išmest ak Prieš karą tą paveikslą Kunigai nekreipa dėme VISOKIŲ IŠD1RBIMŲ KARŲ
Sunbeam Electric 3723 V7 25 . . . AT lantic-0200
Randasi daugybė Namų Vie
1238 East 79th Street
menis ir neštis šalin nuo tos Rusai išsivežė, bet po karo sio kad katalikiška visuo
WEST SIDE
ENdicott
2887
lų Suvedimo Kontraktorių, ir
Einheit Electric 7111 Gilbert . .
SH adysdc-0685
vietos. Žmogelis neišmetęs Lietuva atgavo jį atgal ir menė žengia į gyvenimo
Otis Tullar, Prop.
Forest City Electric 12924 Lorain . CL earwtr-2629
akmenis ėmė irtis šalin. iškilmingai parvežė į Pa purvus, bet uoliai seka kad
Electric 15711 Detroit
•
LAkewd-2371
ir kiti visai jūsų kaimynystėje, kurie mielai at Gerhardt
Lake Erie Electric 18515 Detroit
.
LAkcwd-4300
Kunigas pradėjo šaudyt į žaislio bažnyčią. Tas pa ii nepasiduotų valdžios įta
Lakewood Electric 11410 Detroit . BO ulevrd-1720
NEW
PRICES
vargšą žmogelį iš revolve veikslas yra pieštas vienc kai. Tokiu budu Lietuvos Men’s Suits or Overcoats
silankys ir sužiūrėję kur reikia suvesti vielas, Meister Electric 12831 Lorain . . CL carwtr-4052
Moyer Electric 12506 Detroit ... LA kewd-3960
Cleaned and Pressed ....49c.
rio. lyg į kokį niekšą. Nors žymesnių Italų piešėjų su- katalikiška visuomenė nu
Mutual Electric 9601 Macon . . . ME Irose-1860
duos apskaičiavimą kiek tas darbas kaštuos.
Men’s Suits or Overcoats
patį žmogij nesužeidė, bet virš 300 metų atgal.
Pfahl Jno Electric 2718 Lorain .
ME lrose-2849
stojo savo dorovės vadų.
Sponged and Pressed ....25c
Ladies
Plain
Dresses
or
Coats
69c
valčiai teko kelios kulkos.
P. Kriukelis.
L Stančauskas.
Big Reduction on Repairing.
Kitu kartu, rudens laiku
Dabar laikas sudėti daugiau vietų prijun--y
No Delivering
\ gimams jūsų kilnojamų lempų ir padargų*"*
neturtinga moteris atėjo į
Taisykit
Savo
Fumasus
Rosedale
Dry
Cleaning
Co.
6702 Superior Av. Cleveland, O.
Pažaislio girią pasirinkt la Speciale kaina šį Mėnesį
Dabar
pų pakratams. Berenkant Cinavimas, Suliejimas, Stogų
Mes specializuojame
tiesimas — Furnasai
atėjo Kun. Dargis ir atėmė Apskaitliavimą
GARAGE
noriai duodam. TAISYME VISOKIŲ ĮDIR
DYKAI PARVEŽIMAS prie
lapus. Moteris nuėjo to
BIMŲ FURNASŲ IR
įtaisymo darbo. Patamaujam
BOILERIŲ
liau ir vėl pasirinko, bet ir Bowman Sheet Metal &
BUILDERS EXCHANGE BUILDING
18TAS AUKŠTAS
PROSPECT- IR ONTARIO
cKerry 2535
ten atbėgęs kunigas lapus
Furnace Co.
Anderson Furnace Co. kelyje — Suliejam — Ta.som
atėmė. Dar toliau paėjus,
Chester Cartage Co.
4704 Hough Ave.
1030 EAST 68TH ST.
HEnd. 5475
manydama kad jau kuni
End. 0550
6513 SUPERIOR AVE.

LAIKAS ĮSIVESTI DAUGIAU
PARANKIU OUTLETS!

a

THE - ELECTRICAL - LEAGUE

$ IŠ LIETUVOS $
SPAUDOS BIURO
“TALKOS” ŽINIOS
Greitai augąs miestas
Šakiai, tapę apskrities
miestų, greit auga, o žemės
reforma, skirstydama ap
linkinius dvarus, pašalino
iš kelio jo naturališkam au
giui baisiąją “kinų sieną”.
Šakiai dabar jau nebe tie
kokie buvo prieš 10 metų,
jie antra tiek išaugo ir rim
tai žengia j didelio provin
cijos miesto ateitį. Kultūri
nių draugijų mieste daug
butų, bet daugumas tik popieryj, o gyvenime jos ma
žai ką tereiškia. Gyventojų
yra apie pustrečio tūkstan
čio, bet kultūros reikalais
ne kažin ką bus nuveikę.
Jaunimui yra pakankamai
mokyklų, bet suaugusiems
jokio kultūringo klubo arba
skaityklos. Neblogai galėtų
čia verstis nedidelė spaus
tuvėlė ir geras dantų gydy
tojas.

JAU NUSAUSINTA
APIE 500,000 HA
ŽEMĖS

Lietuvoje žemės nusausi
nimo darbai yra vieni iš di
džiausių žemės tvarkymo
darbų, kuriems kasmet iš
leidžiama milijonais litų.
Nors jau daug padaryta,
tačiau dar reikės ilgos metų
eilės kol bus visi reikiami
nusausinimai padaryti, nes
padarius didžiuosius nusau
sinimus, teks daug žemės
drenuoti. Drenavimo darbų
dar nedaug tepadaryta.
1931 m. melioracijos dar
bams vyriausybės buvo pa
skirta 6,250,000 lt., iš kurių
650,000 išleista drenavimo
darbams. Per visus metus
iškasta 1.726,343 metrai ka
nalų ir iškasta 3,873,100 ku
binių metrų žemės. Nusau
sinta tiesioginiai apie 50,000
ha. ir netiesioginiai per 60,000 ha. Nusausinimui pa
Daug paukščių žiemoja. liesta 997 kaimai, 205 viesėKaunas. — Šią žiemą žie džįai ir 103 dvarai ir mies
moja Lietuvoje daug neiš- tai. Tiltų ir kitų įtaisymų
skridusių Į šiltus kraštus padaryta 230. Vien pačių
paukščių. Yra pasilikusių ūkininkų lėšomis nusau
gandrų, laukinių žąsų, špo sinta tiesioginiai apie 4000
kų net ir kielės. Maisto sto ha ir netiesioginiai apie
ka šiuos paukščius verčia ha. Kaip matyti, didžiausia
arčiau žmonių gyvenamų dalis darbų atlikta valsty
vietų laikytis. Geriau seka bės lėšomis.
si gandrams. Kai kur jie la
bai su žmonėms yra susibi Iš didesnių darbų reikia
čiuliavę. Nakvoja su žąsi paminėti Juodos upės basei
mis tvarte ir j gyvenamus no darbus. Panevėžio ir Uk
namus ateina. Lesa tiesiai mergės apskr. Šis darbas
iš rankos nesūdytą mėsą ir tęsėsi 3 metus ir kaštavo 2
šutintas bulves, mėgsta ir mil. lt., nusausinta tiesiogi
prie besikūrenančios kros niai 8000 ha.
nies pasišildyti. Špokai kiek Biržų apskr. Tatulos iv
baikštesni, bet atskrisdami pės baseino darbais nusau
kieman palesa kartu su viš sinta 7,380 ha. 1931 m. pa
tom.
mažintas netoli Sedos Plink
šių ežeras, kas leis nusau
šviečia suaugusius ir ūki sinti per 5000 ha. Telšių ap
ninkus.
skrityje pradėti dideli dar
Kaunas.—Suaugusiųjų ir bai. Varnių ežerus pama
ūkininkų švietimu šymet la žinti, kas leis nusausinti abai susirūpinta. Didesniuo
se miesteliuose yra įkurti pie 6,000 ha. Tokie dideli
liaudies universitetai, ku darbai ne tiktai nusausina
riuose populiariai skaito prie jų esančius žemės plo
mos paskaitos iš įvairių tus, bet taip pat leidžia ir
nusausinimo
mokslo sričių ir suaugu tolimesnius
siems kursai, daugiau pra darbus tęsti.
džios mokyklos programa, Be padarytųjų nusausini
o kai kur ir gimnazijos kur mo darbų, 1931 metais su
so. Be to, ūkininkams ruo-į daryta projektų, kuriais
šiami trumpalaikiai kursai, bus tiesioginiai nusausinta
kuriuose supažindinami jie apie 46,000 ha. ir netiesiogi
su
ūkininkavimo budais niai paliesta 70,000 ha. Bus
naudojantis dabarties mok
slo atsiektais vaisiais. Na-j paliesta 600 kaimų, apie 300
mų šeimininkės taippat ne vienkiemių ir 45 dvarai. Iš
paliktos be dėmesio. Joms to ūkininkų lėšomis bus nu
ruošiami virimo, kepimo ir sausinta 500 ha. Iš didesnių
nusauninimo darbams sunamų ruošos kursai.

M a n o Privatis Gydytojas
“Aš rekomenduoju PATN-EXPELLERI kiekvienam. Aš jį naudoju per pasta
ruosius 35 metus ir vadinu l’AI N-F.N TELLER! mano privatiniu namų gydytoju,
nesą puikiausi patarnavimą jis man suteikė.
“Iki aš gyvas busiu, PATN-EX PELLERIS pasiliks gydytoju man «ir mano šei
mai. Jis palaiko mus sveikais ir tinkamais darbui.”
(pasirašo) E. S., Buffalo, N. Y.

™ PAIN-EXPELLER*
Įrcg. J. V. i’at. Biure

darytų projektų paminėti
ni: Pilvės upės baseinas
Mariampolės apskr., Nevė
žio upės aukštupis Panevė
žio ir Ukmergės apsk., Ven
tos upės baseinas, Šumeras
upės baseinas. Šiais dide
liais darbais bus nusausinta
per 20,000 ha.
Nuo 1919 m. iki 1931 me
tų pabaigos nusausinta tie
sioginiai per 200,000 ha., ne
tiesioginiai per 300,000 ha.
Vadinasi iki šiol jau nusau
sinta per 500,000 ha. Nu
sausinimu paliesta 3321
kaimas, 835 vienkiemiai ir
dvarai, pastatyta 1202 til
tai. Kanalų iškasta 8,000,000
metrų, žemės išmesta apie
17,000,000 kubinių metrų.
Per visą tą dvylika metų
nusausinimui vyriausybė iš
leido 25,000,000 lt. Drenažo
padaryta 2,255 hektaruose.
Jei palyginsime paskuti
nių penkerių metų nusau unimo atliktus darbus tai pa
matysime kad per tuos me
tus padaryta 4-5 visų nu
sausinimo darbų. Štai nuo
1927 m. pradžios iki šių me
tų pabaigos tiesioginiai nu
sausinta 166,000 ha. tiems
darbams išleista 22,500,000
lt. Beto, per šį laikotarpį
žymiai papiginti nusausini
mo darbai. Štai 1927 m. vie
nam hektarui nusausinti
vidutiniškai buvo išleista
177 lt., 1930 m. -- 134 lt., o
1931 metais tik (apitikriai)
112 lt.
“L. A.”

Kultuvėj a miestelis.
Nemunėlio
Radviliškis,
Biržų aps. — Nedidelis pa
čioj Lietuvos šiaurėj mies
telis prie Latvių sienos, tu
rįs per 800 gyventojų. Prieš
Didįjį karą jis buvo kiek nutautęs, bet išsikrausčius
svetimiesiems "‘karo metu,
dabar perdėm Lietuviškas
ir kultūros atžvilgiu nuo ki
tų miestelių
neatsilikęs.
Dažnas miestelėnas laikraš
tį išsirašo ir kuriai nors
kultūros organizacijai pri
klauso. Miestelyj yra 7 įvairios organizacijos, kurių
tautiškosios
veikliausios.
Yra du knygynai - skaity
klos. Savivaldybė daugiau
sia dėmesio keliams krei
pia. Vien tik pereitais me
tais ji valsčiaus ribose pa
statė apie 50 įvairius dydžio
cementinių tiltų. Tuo tarpu
gyventojams tik gydytojo
trūksta.

Pamėgo loterijas.
Liškiava, Alytaus aps.—
Miestuose loterijos ir rink
liavos tiek žmonėms įgriso
kad valdžia pradėjo jas la
bai varžyti, bet kaimo žmo
nės jas dar mėgina. Vienas
maluninkas, ’ norėdamas
daugiau kostumerių pri
traukti, paskelbė kad kiek
vienam jų, kuris sumalsiąs
jo malūne už 10 litų, duo
siąs bilietą dalyvauti lote
rijoj nemokamam visų metų
malimui laimėti.

kitam padaryt kokį piktą,
kad galėtų pasijuokt. Ran
dasi ir gerų žmonių, kurie
norėtų susikviest savuosius
ir turėt linksmą Lietuviš
ką sueigą, bet negali visų
suprašyt ir nežino kuriuos,
CARDELL, SASK
kadangi susiėjus daugesKą čia veikia Lietuviai. niui į krūvą iškiltų ginčai,
Šioje srityje randasi susi net ir peštynės.
telkusių nemaža Lietuvių
Yra čia vienas gana žy
kurie daugiausia užsiima mus Lietuvis, kuris mano
ūkininkavimu; taipgi dau esąs turtingu. Tiesa, gyve
gelis dirba prie gelžkelių. na neblogai, nes turi lauko
Visi jie sudaro nemažą bū ir prie to pats dirba ant
rį Lietuvių, kurie galėtų la gelžkelio, gaudamas gerą
bai linksmai gyventi, nes algą, taigi šiais krizio lai
randasi nemaža ir jaunųjų kais galima sakyt tikrai pa
butų galima savitarpėj da siturinčiai gyvena. Bet gi
ryt pasilinksminimus ir ne vis dėlto yra linkęs išnaureiktų maišytis su svetim dot savo brolius tautiečius.
taučiais ir pastatyt save Būnant užvaizdą prie gelž
kelio darbo, daugumas at
pajuokai.
eivių
Lietuvių kreipiasi ti
Kiek matosi, Lietuviai į
kėdami
gauti darbą. Pirvienybę ir bendrą veikimą
;
mas
dalykas
ką išgirsta iš
nelinkę, tik žiuri kad viens:

KANADOS
NAUJIENOS

1

■

■

$2 Vertės Knygų Dovanai
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

IENA SIU KNYGŲ DOVANAI!
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 isitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.
2"

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

istorija

'Vryrit sio.it

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

Geografija arba žemės aprašyma — didelė 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 laimes vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
kortų, ir delno. 414 pusi................................................... .....$2.00

Aprašymas apie žemės 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

ISTORIJA ABELNA

PATENTS

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

JAKUBS

LIETUVIS GRABOR1US
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas,. mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams i ir iš ligonbučio. Kainos
sąžiningiausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos
lėšos, ?150.00 ir aukštyn.
Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE.
CLEVELAND, O.

CLARENCE A. O’BRIEN

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

ETHNOLOGIJA

• Tikrasis pažymėtas INKARO
vaisbaženkliu.

ADOLPH

ŽMONIJOS ISTORIJA
Paveiksluota, didele G00 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $1............................................................ $2.00

Juros Merga

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

Adolpas Jakubauskas

Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografjjos, geografijos,
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams 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 50c.

Prie E. 6Gth Street
—ENdicott 4638—

Negaišk su paten- \\
tų aplikacija. Ne’
rizikuok apsaugą \
savo idėjų. Siųsk
piešinį arba mode- ' ~
Ii. reikalauk VĖL- Knyga
TUI knygą “How Veltui
to Obtain a Patent” ir “Re
cord of Invention” formos.
Už tai nieko nereik mokėt.
Greitas atsakymas ir užlai
koma jūsų paslaptis.

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

6407 Superior Ave.

JEWELER — RADIOS

jo tai ar turi butelį degti niekaip negalima, ir galų
nės. Jei turi tai gausi dar gale prisieina eit palikus
bą, kitaip ne. Bet ir bon- visas tas žadėtas gerybes.
ka mažai gelbsti, nes bosas Su vienu nebaigus daly
tolei geras iki bonka neiš ki, įsileidžia savo artimą
giminaitį, visi džiaugiasi
džiuvus.
Su savo farma irgi pri kad dabar bus ramu, bet ir
daro nemalonumų. Pats ne ta ramybė neilgai tęsiasi,
galėdamas dviejų darbų va nes vos mėnesį pabuvus rei
ryti, savo farmą nuomuo- kia prašyt kaimynų gelbėt
ja. Suranda gerą Lietuvį ir išvežt jį atgal kur buvo, nes
paveda jam dirbti, žadėda dideliam šalčiui užėjus ko
mas išstatyti dailias trobas nesušaldė vaikų.
Čiabuvis.
ir kitus dalykus. Farmos
nuomuotojas turi neužmir
šti savininkui fundyti, ir|
FURNASU ir
kolei fundijimas tęsiasi vis
BOILERIU
kas eina gerai. Su laiku
nusibosta fundijimai ir su
TAISYMAS
mažėjus degtinei prasideda
VISOKIŲ IšDIRBIMŲ
ergeliai, lieka ta daili troba
nepastatyta, ir, žmogus ku
Musų kainos visiškai
žemos.
ris ūkę vedė lieka be pas-1
togės su mažais vaikais, at
5825 SUPERIOR AVE.
ėjus žiemos šalčiams. Se
HEnd. 2551
noj lūšnoj skyles užkamšyt

(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

Per suvirs 60 metų tikrasis Enkcr
PAIX-EX PELLERIS gelbėjo darbi
ninkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.”
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai,
skausmai pečiuose, reumatiški gėlimai,
strėndieglis, neuralgija ir kiti panašus
skausmai greitai pasiduoda šio puikaus
linimento dideliai gydančiai galiai.
Ką PAIN-EXPELLERTS padare
kitiems, jis padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c.
Parduodamas visur

J. J. LAZICKAS

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

arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — 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 apie 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”

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

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

$1.00

VIENUOLYNO SLAPTYBĖS
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
Ši knyga su “Kankintojais” duodasi už vieną pilną prenumeratą.

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aišĮj
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

48-A Security Savings & Commercial

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

(Directly across street from Patent Office)
WASHINGTON, D. C.

s

KANKINTOJAI

Registered Patent Attorney
Bank Building

rj

msTiS]

DIRVA

Kova 4, 1932

■.V.W.V.W.'W.V.W^.V.’.WZ.V.V/Z/'.V,

?!

D

i Kas Girdėt Clevelande-Api&Hnkese į
“DIRVA” 6R20 9nnprinr

IR MANO ŽODIS PRIE
“BAUDŽIAUNINKĖS”

Avp—PNTrlicn+t
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VAŽIUOJAMI Jau daug pri
sirašė į “Dirvos” šio pavasario
Ekskursijas į Lietuvą—šymet
važiuos net daugiau negu ki
tais metais. Vieni važiuoja apsigyvent, o kiti lankytis. Ku
rie manot aplankyti Lietuvą ar
parvažiuoti apsigyvent, kreip
kitės į “Dirvos” Agentūrą, įsi
rašyki! į kurią tik Ekskursiją
jums patinka, nes šios Ekskur
sijos rengiama Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungos sutar
timi su laivų kompanijomis, ku
rios duos Lietuviams geriausi
patarnavimą.
Kurie nesat Amerikos pilie
čiai, o norit ganti gryžimo Permitus. kreipkitės j “Dirvos”
Agentūrą. Nėra reikalo rūpin
tis kad reiks jų kur kitur va
žiuoti jieškoti. Permitai išduo
dami CLEVELANDE.
Kurie rengiatės keliauti, nu
sifotografuoki! paveikslėlius į
pasus ir turėkit savo senus Ru
sų pasus arba dabar gautus gi
mimo metrikus iš Lietuvos. O
viską kitą atliks “Dirvos” Agentura.
Įsitėmykit kad Ekskursijos
rengiamomis įvairiais laivais,
įvairiomis linijomis, per įvai
rius uostus su pristatymu į
Klaipėdą. Kuriems nepatinka
viena linija ir jos laivas, galit
keliauti tuo laivu kuris jums
geriausia patinka.
Ypatingą atidą atkreipiame
tų kurie rengiasi važiuoti vė
liau pavasarį į Ekskursiją Bir
želio 1 dieną. Tai bus visos
Ohio Lietuvių Ekskursija ir tai
bus pirmutinė šios vasaros
Spaudos (laikraščių) Ekskur
sija. Laivas “Lancastria” eis
tiesiog į Klaipėdą, ir tai viena
tinis laivas kuris šią vasarą pa
sieks Klaipėdos uostą teisiog
be persėdimo. Tuo laivu per
nai važiavo SLA. ekskursija.

PAPILDYMAS.
Pereitame
numeryje paminėjime laidotu
vių M. Karlono buvo praleista
vaidai dviejų asmenų kurie
daugiausia pasidarbavo šerme
nyse ir laidotuvėse, tai Adomas
Dudonis ir Juozas Kačiauskas.
Taipgi buvo klaidingai paduota
viena pavardė, vietoj J. Bal
čiaus turėjo būti Juozas Vai
čius. Išreiškiu jiems savo šir
dingą padėką.
B. Karlonienė.

Iš Collinwood

“ŠV. TERESĖLĖ”. Naujos
parapijos bažnytinis vaikų cho
ras (Marijos vaikeliai) statys
scenoje religinio turinio veika
lą, “Mažoji šv. Teresėlė”, Ko
vo 13 d., P. šv. N. P. salėje.!
Veikale vaizduojama jaunos
Teresėlės
pasiryžimas
tapti I
kankine. Vaidinime* dalyvauja
14 asmenų, taip kurių ineina
Mamai, čigonai ir du angelu.
Pelnas parapijai.

Dalyvaujant prie surengimo
Lietuvių Kultūrinio Darželio
naudai vakaro, perstatymui K.
S. Karpavičiaus melodramos
MISIJOS. Vasario 29 d. pra
“Baudžiauninkė”, Vasario 7 d.,
sidėjo naujoj parapijoj misijos,
teko susipažinti su daugesniu
kurias laiko ką tik atvykęs iš
musų kolonijos veikėjų ir su
Kauno misijonierius Kun. Brunaujais artistais, bendradar
žikas, buvę Kauno Seminari
biais ir menininkais. Mat, ka
jos mokytoju. Kun. Bružikas
dangi prie Darželio darbuojasi
yra labai iškalbus pamokslinin
VOKIŠKOS
filmos
Engineers
visų srovių žmonės tai prie su
Auditorijoj, šią savaitę, vaka kas ir duoda gerus pamokini
rengimo šio iškilmingo vakaro
rais
nuo 8:15 rodoma impor mus, ypač šios šalies jaunimui.
buvo maišyti dalyviai.
tuota
muzikalė komedija “Be Jis dar tik šeši mėnesiai kaip
Baudžiauninkės rolę vaidino
cause 1 Loved You”. Tai yra iš Lietuvos, o jau turėjo Ame
musų lakštutė, seniausia vei
pilnai Vokiška kalba filmą, bet rikoje dvidešimts tris misijas.
kianti Clevelande dainininkė ir
taip suvaidinta kad nereik su Priderėtų kiekvienam Lietuviui
mokytoja p. Stasė Greičienė.
prasti Vokiečių kalbos, viskas išgirsti jo pamokslus. Penkta-,
Prano, ponaičio rolėje, daly
dienio vakare bus specialis pa
yra aišku.
vavo iš jaunuolių, Jurgis Romokinimas merginoms ir mote
versteinas, kuris labai trumpu
rims, o šeštadienio vakare vien
laiku išmoko tokią didelę rolę,
METROPOLITAN OPERA ir vyrams. Taip pat bus paskiro
ir su p. Greičiene abu sudaina
šį pavasarį apsilankys Cleve mis valandomis vyrams ir mo
vo keletą žavėjančių veikalan
lande, bet šymet duos tik ke terims sekmadienį. Misijos pa
ineinančių dainelių. ,
turis perstatymus, pradedant sibaigs Kovo 6 d.
Elena Grigiutė labai atsa
Balandžio 21 ir baigiant 23 d.
kančiai vaidino pavyduolės Pa
Perstatymai bus kaip ir kitais
SVARBUS susirinkimas, šio
nelės Malvinos rolę. J. V. Mimetais miesto auditorijoj.
penktadienio
vakare, Kovo 4
čiulis buvo tipiškas Lietuvos
Kokios operos bus statoma
d., bus laikomas mėnesinis su
baudžiavos laiku dvarininkas
bus paskelbta vėliau.
ponas, o Albina Paulienė labai
Clevelandas pasižymėjo ope sirinkimas Moterų Sąj. 36 kp.,
išdidžiai vaidino ponią, nenorė
rų atveju per kelis pereitus tuoj po misijų naujos parapi
metus, kaip publikos skaitlin- jos salėje. Visos narės malo
dama prisiimti marčios bau
džiauninkės. Juozas Marozas
gumu taip ir piniginėmis inei- nėkite pribūti, nes tai bus vie
iš svarbiausių susirinki
kaipo Kunigas, pataikaujantis
gomis, delei auditorijos didumo. nas
mų.
Norinčios prisirašyti prie
ponams, bet ir suprantantis
Nors tikietai buna nuo $1.00 šios kuopos taipgi gali, atsilan
jaunųjų sielą, buvo savo rolėje
aukštyn, bet sutraukia pinigų kyti.
Rep.
pirmos klesos artistas. Pranas
tiek kad viršija paskirų persta
Mačėnas buvo tipiškas bau
tymų ineigas pačiame New
džiauninkas bernas, kur kalti
Yorke.
Moterys Darbuojasi
no ponaiti už tai kad Ona jo
nemyli. Pranas Sutkus, Onos
prieš Prohibiciją
MIRĖ Paulina Gudžiunienė.
tėvas, baudžiauninkas, yra vie
Vasario 28 d. mirė visiems ži Moterų Orgąnizacija Nacionalinei
nas iš seniausių Clevelando Lie
nomo biznieriaus B. Gudžiūno Prchibici.ios Reformai, kuri įsisteigė
Clevelande Balandžio mėn. 1930 m.,
tuvių artistų, ir šį kartą pasi
žmona, Paulina. Ji buvo 47 m. varo
visoje valstijoje vajų surašy
žymėjo kuogeriausia. žinoma,
amžiaus. Palaidota ketvirta mui daugiau narių Į šią organizaci
ir man teko rolė, nors tik Uba
dienio rytą iš šv. Jurgio baž ją. Vajus dabar eina ir pačiame
gės, bet vis tai Darželio labui.
nyčios labai iškilmingai; atlai Clevelande po vadovyste Mrs. Doro
B. Salasevičienė, šeimininkė, su
Rodway, kuri su keliais šimtais
kyta trejos mišios ir egzekvi thy
moterų darbininkių eina namas iš
pundu raktų, mitriai scenoje
LANKĖSI Redakcijoje. Va jos. Velionė paėjo iš Lietuvos namų
visame Clevelande. Kada už
ruošdamosi, gražiai atliko savo sario 27 d. lankėsi “Dirvoje” iš Panevėžio apsk. Paliko di baigs darbą
Clevelande, pradės tokį
užduoti.
pp. Gaškai su dukrele iš Akro- deliame nubudime vyras, ketu pat vajų miesto apielinkėse.
Baudžiauninkai, rugius nu no. Peni Gaškienė su dukrele rios dukterys ir vienas sūnūs, Mrs. Amasa Stone Mather, vals
tijos organizacijos pirmininkė, ir
pjovę, ateina pas poną garbę žada važiuoti Lietuvon.
visi jau paaugėję.
Mrs. Howard Karsner, Clevelando
atiduoti ir pasivaišinti, dainuo
komiteto pirmininkė, vadovauja vi
dami, na ir prasideda linksmas
sus planus ir suteikia informacijas
Ar jau išrašėt “Dirvą”
KIAUŠINIAI Clevelando sri
vaizdas, šie buvo: p. Kava
raštinėje
Bulkley Bldg.
saviškiams į Lietuvą? — už klubo
tyje
taip
atpigo
kad
nebuvo
Mrs. Mather paskelbdama visoje
liauskienė, p-lės Urbšaitė, Sa$3.00
metuose
pralinksminsi
t
valstijoje vajų ir tikslus šios orga
lasevičiutė, Greičiūtė, kuri lai pigesnių nuo 1898 metų. Par
visą kaimą!
nizacijos, pareiškė pasitikėjimą kad
ke vaidinimo vėliau visoms dai siduoda po 13c tuzinas.
18-tas priedas (prohibiciją) bus at
noms pianu akompanavo; vy
mestas ir kad svaiginančių gėrimų
DARŽELIO reguliaris susi
rai : Juozas Alekna, K. Vana
klausimas bus paliktas kiekvienai
valstijai pačiai išsispręsti. Ji štai
rinkimas bus laikomas penkta
gas, J. Vanagas.
kain pasakė: “19-tas nriedas. kuris
Programą vedė Adv. P. V. dienio vakare, Kovo 11 d., nuo
suteikė moterims balsavimo teisę,
Čcsnulis, kuris tarpais aktų pa 7:30 vak., Lietuvių salėje. Or
bus tas įnagis kuris panaikins 18-tą
pasakojo publikai daug įdomių ganizacijų nariai ir pavieniai
priedą”.
18-tas priedas, sako ji
padarė svaiginančių gėrimų indus
dalykų apie patį Darželį ir apie atstovai prašomi dalyvauti.
triją neteisėta, bet neįsteigė ją iš
tai kas vietos Lietuvių, tauti
naikinti. Prašaįino kontrole svaigi
ninkų ir katalikų, yra bendrai
CARD PARTY. Kitą ket
nančių gėrimų iš gerų rankų, bet
daroma.
nepašalino reikalavimą tų gėrimų,
virtadienį, Kovo 10 d., Lietu
nes žmones vistiek nepalinko prie
J. Sadauskas buvo to vakaro vių salėje, nuo 7:30 vai. vaka
blaivybės, bet priešingai.
biznio gaspadorius ir pavyzdin re, bus smagi card party Lie
Nuo įsisteigimo čionai du metai
gai vedė visą tvarką.
tuvių Darželio naudai. Publi
atgal, sako Mrs. Mather, ta orga
Artistams vakarieniauja n t, ka prašoma atsilankyti, įžanga
nizacija prasiplatino jau A5-se vals
buvo išreikšta gražių' minčių: tik 25c. Bus dovanos už bun
tijose ir pačiame District of Colum
bia. Taip tai Amerikos moterys, tu
to gražaus veikalo autorius p. ko, pinaklį, 66 ir kitas. Taipgi
rėdamos balsavimo teises, darbuoja
Karpavičius apdovanotas gau skanus užkandžiai.
Kom.
si panaikinimui to> nenaudingo įsta
singais komplimentais ir svei
tymo.
ki n anais, kurs iš savo pusės
EI,
BIZNIERIAI!
Clevelan

pasveikino artistus už veikalo
pasekmingą atvaidinimą. Gra de gyvuoja Lietuvių Vaizbos
Rengia Gėilų Parodą.
žiai pasveikintas ir muzikas V. Butas, bet iš jo veikimo jokio
Šymet Clevelande Ketvirta Gėlių
Greičius, kuris parašė to veika nesimato. Valdyba turėtų pa
Paroda bus Public Auditoriuh Ko
sijudinti
ir
šaukti
susirinki

vo
12 iki 19 d., ir tai bus didžiausia
lo dainoms muziką. Nuošir
kaip tikima, iš visų iki šiol buvusių.
džiai buvo paačiuota ir A. J. mus. Yra norinčių naujų įsto
Paskutine gėlių paroda buvo 1930
Naunčikui, kuris prisidėjo prie ti į Vaizbos Butą, o nežinia kur
! metais, kada apsilankė virš 160,000
kreiptis.
Naujas
Biznierius.
veikalo pagražinimo patiekda
| žmonių. Bus išstatyta visokiausių
gėlių kokių kiti savo gyvenime ne
mas spalvuotas šviesas.
sat matę.
Po vaidinimo, šokiams grojo PARDAVIMAI
Gražiausių .ir ypatingiausių gėlių
PARSIDUOD/V KRAUTUVE
Algirdo Šukio orkestras.
išaugintojams bus didelės dovanos.
1370
E.
65
St.,
arti
Wade
Park
Šiuomi, kaipo viena iš ren
Tikima kad dovanų bus išdalinta iki
saldainių, cigarų ir mokyklos
gimo komisijos narių, ir, veika av.,
$40,000. Pasitikima kad šią parodą
reikmenų, taip pat delikatesų. Ge
atlankys nemažiau 200,000 žmonių.
lo pastatymo pagelbininkė prie ra proga daryti pragyvenimui. Nuo
Iškalno perkant tikietus galintfc
autoriaus Karpavičiaus, ištariu ma tik $25 į men. Parsiduos pi
gauti po 50c., vietoj 75c. prie durų
ši; dingą ačiū artistams ir vi giai. Informacijų iš , Zimerman,
laike parodos.
\
siems kuo tik kas prisidėjo prie 4416 Pearl Rd., 11 iki 1 vai. (10)
padarymo šio vakaro pasekmin
KAMBARIAI NUOMAI
gu.
6 kambariai su maudyne, viršuje;
Dar nuo savęs turiu padėko pageidaujama senyva pora arba šei
ti už taip gražų, draugingą dar- ma su suaugusiais vaikais. Nuoma
į mėn. Kreipkitės
bavimąsi autoriui ir mokytojui $201440
E. 61 St., už White avė.
p. Karpavičiui, su kuriuo visus
mo vakaro darbus taip pasek JIEŠKAU Igno Bartuškos, paei
mingai ir lengvai galėjom atlik na iš Ukmergės ap. Amerikoj gy
senas laikas. Pirmiau gyveno
Parduodam gerą Anglį
ti. Ištiesų tai retenybė kad to vena
Mass., nuo 1918 m. nesipigiai — kuri duoda
ll's didelis darbas atlikta be Mainett,
mačiau. Labai norėčiau susirašyt su
vienos žaizdos.
juo. Prašau atsiliepti šiuo antrašu:
malonią šilumą.
Veronika Vaičiukevičienė
Visa veikianti komisija šiam
448
Celtic
St.
So.
Akron,
Ohio
vakarui buvo: O. Michelichienė,
Pocahontas (tonas) $6.90
#K. S. Karpavičius, P. Glugodie- JIEŠKAU savo broli Kazį ZgrunW.
Virginia Lump .. $5.50
nė, J. Brazauskas, M. Mišeikie dą, gyvena Amerikoje nuo 1906 m.,
Kentucky
Lump .... $6.25
paskiausia
buvo
Milwaukee,
Wis.
nė, V. Šukienė, P. P. Muliolis.
Prašau atsišaukti greituoju, arba
ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai
Daiželio susirinkime po vai kas
apie jį žino malonėsit pranešti.
dinimo paaiškėjo kad pelno, li
Domas Zgrunda
Petras C. Komeras
ko Darželiui $94.50.
Spiečiunų k.
Rokiškio paštas
Lietuvis Anglininkas
Lithuania.
Darželio koresp. P. Glugodienė.

TRAMVAJŲ motormanai ir
konduktoriai sutiko ant sumaižnimo algų.
Geležies budavotojų unija
sutiko ant numažinimo algų,
kadangi ir kitos 21 budavojimo amatu darbininkų unijų su
mažino savo algas po $2 į die
ną.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI vyro,
gali būti farmeris, pavienis suaugęs
vyras arba našlys, su vaikais. Aš
esu patyrus Lietuviška šeimininkė,
turiu 11 metų mergaitę. Norėčiau
gyventi šeimyniškai. Galima maty
ti šeštadieniais ir sekmadieniais. Su
teiksiu atsakymą laišku kas atsi
kreips paštu. .
(12)
Mrs. V. Račinskienė
10542 Glenville av. (upstairs)
Cleveland, Ohio.
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1201 East 80th St.
Telef. GArfield 3956-M

V. GUDINAS
6700 SUPERIOR AVE.
Užlaiko puikią krautuvę Groserių,
Saldainių ir visokių rūkymų.
Lietuviams Gera Užeiga.
Kviečiame atsilankyti, busit
į
patenkinti.

SPORTAS

ba, nes kožnas norės būti jo
vadovaujamas.
Skanus Amerikoniški ir Europiški
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
pas mus užeina ir buna patenkinti.
UŽKVIEČIAM VISUS.

JAMES Restaurant

K. STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road
1410 East 66th St.
ŠARKIS UŽSIIMS KUMŠTYNIŲ BIZNIU
Jack Sharkey-Šarkis sako
Engineers Auditorium st
{
kad jis kada nors vėliau,
“BECAUSE I LOVED YOU”
!
kuomet jau pats neužsiims
kumštynėmis, pašvęs laiką j Importuota muzikalė komedija, taip puikiai suvaidinta j
mokėt Vokiškai ją suprasti. Perstatymai j
vadovavimui kitų kumšty- j t1 kad nereikia
vakarais nuo 8:15. Kainos visai žemos.
ninku, būdamas jų manadžeriu.
“Aš nemanau apleisti
kumštynių biznio nieka
dos”, sako jis. “Aš iš jų
padariau pinigo, ir dar ta
me pinigo yra gana. Aš
kumščiuosiuosi dar per ke
turis metus, paskui pradė
siu manadžeriauti ir lavin
ti jaunus vyrus. Tame yra
daugiau pinigo ir mažiau
skausmo po visko.
“Aš mėgstu medžioti ir
žuvauti, bet negaliu padėti
tam daugiau kaip šešias sa
“DIRVOS” AGENTŪRĄ
vaites laiko, nes reikia treiCleveland, Ohio
niruotis. Žiemos metu ne 6820 Superior Ave.
galiu žuvauti, taigi jau
čiuosi kaip paklydęs. Va
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS į
saros laiku yra gana užsi j
ėmimų laiko praleidimui,
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j
bet aš tada turiu treiniruo- j tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile j
tis ir niekad neturiu laiko { Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- }
mus negu ugniagesius (firemonus).
J
užsiimti tuo kas man pa Į kit
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
j
tinka.
ir
Apdraudos
Agentūra.
!
“Mano kumštynių laikui
prieis galas, tada aš turė
siu daugiau liuosesnio lai i6606 SUPERIOR AVE. HEnderson
6729 i
ko sau. Teisybė yra tame ••------------------------------------------------------------------------------------ 1
pasakyme kad ‘kartą buvai
kumštininku, visada tokiu
paliksi širdyje.’ Jus be abe
jo patėmijot kad beveik vi
Ketvirtadienį — Penktadienį ir Šeštadienį
si buvę kumštininkai sten
giasi but manadžeriais, prog DOLARIO DIENOS g
moteriais arba kuo kitu to-|
je šakoje, vietoj visiškai! j IŠPARDAVIMAS kur jūsų dolaris pirks už du ir daugiau
pasitraukti iš kumštynių.” i
THE KRAMER & REICH CO.
Nėra abejonės kad Šar-j
kis galės gauti pačius ge-i ! 7002-01 Superior Ave.
Kampas Giddings Rd.
riausius vyrus po savo glo-

i

T> P. MULIOLIS

į 3 DIENOS TIKTAI 3

į

Ohio Ekskursija
^Šią vasara “Dirva” rengia Ejidelę VISOS OHIO VALSTI
JOS LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ, kuri bus sąryšyje su Spatl. dos Ekskursija ir Am. Liet. Laivakorčių Agentų Ekskursija—

BIRŽELIO-JUNE 1
LAIVU ‘LANCASTRIA’
(Be persedimo iš New Yorko Į Klaipėdą.)
Ekskursantus Į laivą palydės pats “Dirvos” Red. Karpavičius.

^Rengkitės, važiuokit su šia Ekskursija, su daugybe Ameri
kos Lietuvių, tuo laivu kuriuo pernai važiavo SLA. Ekskursija.
----------- —--------------------------------------------------- 1-----------------

KITOS ŠIOS VASAROS EKSKURSIJOS:
^-Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba galės išvažiuoti tik vė
lai vasarą, gali rengtis su viena iš čia pažymėtų Ekskursijų,
kurias rengia “Dirva” su Liet. Laivakorčių Agentų Sąjunga:
“Europa” — Balandžio 20 d. per Bremeną
“Kungsholm” — Gegužės 10 d. per Švediją
M
“Statendam” — Gegužės 21 d. per Holandiją
Ok
“Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną
“Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

Gryžimui Permitai gaunami Ohio valstijoje:
CLEVELANDE, YOUNGSTOWNE, CINCINNATI
Ohio valstijos Lietuviai norėdami gauti Gryžimui Leidimus ga
li gauti juos viename iš čia pažymėtų miestų, nereikalinga va
žiuoti j New Yorką arba kur kitur. “Dirvos” Agentūra pa
gelbės jums surasti įvažiavimo dieną ir laivo vardą.
★Su Ekskursija važiuojant, nėra bagažų krėtimo Lietuvoje, ir
visa kelionė yra malonesnė — kaip koks piknikas su daugybe
savo brolių ■— vyrų, moterų, merginų — laive per kelias dienas.
Kreipkitės informacijų j:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

!

