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Balsuokit tik už šiuos
S. L. A. Kandidatus

Hopewell, N. J. — Kovo Šanghai. — Visu Japonų9 d. — Iki šiol Lindbergų Chinų karo laiku apskaitkūdikis 'nesugrąžintas ir po liuojama užmuštų Chinų į
savaitės visos Amerikos pa 7,000 ir apie 13,000 sužeis
Įvairių Amerikos Lietu dingiems Lietuviams pride
stangų susekti kokių nors tų. Mūšiai tęsiasi.
davinių apie jo buvimo vie Po pereitos savaitės kal vių kolonijų tautinio nusi ra.
bų apie paliaubas, Japonų statymo SLA. veikėjų kon Štai kandidatų sąstatas,
tą nieko .neatsiekta.
Dalykus maišo tūkstan veržimąsi link Chinų tvir ferencija įvykus New Yor kuriuos Atstovybė nustatė
čiai visokių paikšių kurie tovių tapo padidintas, Chi- ke Sausio 10 d., tikslu ap ir rekomenduoja SLA.. na
riams :
rašinėja laiškus neva su ži nai nesutinka užsileisti Ja
kalbėti
nominuotu
S.
L.
A
KOMUNISTAI VADAI, SUKURSTĘ NEKAL niomis apie vaiką, ir nega ponams.
Prezidentu:
kandidatų tinkamumą ir
Šiose
dienose
Japonai
at

lima
žinoti
kas
ištikro
vai

JUOZAS
BAČIUNAS
TUS ŽMONES PRIE RIAUŠIŲ, PASISLĖPĖ
ką turi ir kaip mano jį su gabeno 5,000 kareivių dau subendrinti S.L.A. tautinei
Vice-Prezidentu
giau į Šanghajaus frontą. idėjai ištikimų ir prielan
IR DARBININKŲ ŽINIOS
grąžinti.
į:
:j:
Detroit, Mich, Kovo 7. —i( su policija. Dikčiai nuken Spėjama kad pagrobikai
kių veikėjų jiegas Susivie ANT. MIKALAUSKAS
KAIP EINA KOVA Komunistų sukurstyti be^ tėjo policija. Buvo pašauk atsidūrė didelėje baimėje ir Tokio. — Japonijoj pra nijimo valdybos rinkimų
Sekretorium
darbiai, 3,000 minia, suren ta ir ugniagesiai, kurie tu- pavojuje del tokio visuoti sidėjo reikalavimai kad Ja kovai prieš internacionalis-j
SU BEDARBE
PETR.
JURGELIUTĖ
gė demonstraciją prie For j įėjo paleisti į demonstran no jieškojimo ir dabar bijo ponija išsimestų iš Tautų tus, negalėdami remtinų
arba
New York, Kovo 5 d. — do dirbtuvės Dearborne, ko tus vandenį, bet bedarbiai grąžinti kad nepakliūtų.
kandidatų galutinai, nusta V. M. ČEKANAUSKAS
Sąjungos.
Kovai su bedarbe, kurią va pasekmėje kilo kova, kuri užpuolė juos nespėjus pri - Lindberghai nori kad po Kovo 5 d. Tokio mieste tyti del to kad dar nebuvo
jungti vandens leidimui dū licija ir valdžia visai nesi-,,tapo nužudytas Japonijos galima numatyti ir žinoti
Iždininku
ro Amerikos Legionas, jo užsitęsė kelias valandas.
JONAS TAREILA
priedas, Amerikos Skelbi Keturi žmonės užmušta das. Ore pradėjo svaidytis maišytų tarybų reikale, gal “Rockefelleris”, kapitalistas koks bus kandidatų sąsta
mų Asosiaeija ir Amerikos ir keletas desėtkų sužeista, akmenai,. plytos ir kas tik kūdikis bus grąžintas grei Takumu Dan, 74 m.
tas, paskyrė atstovybę ir ją
Iždo Globėjais
*
Darbo Federacija, pasek sunkiau ir lengvai. Prieš sugriebiamo. Bedarbiai va čiau.
pilnai įgaliojo galutinai nu J. JANUŠKEVIČIUS. Jr.
' i
i
mės yra maždaug tokios. demonstrantus buvo iššauk rė atgal policiją ir ugniage
Maskva. — Sovietų vy statyti naudingo SLA. or
STASYS MOCKUS
Į eilę kitų miestų dar pri ta policija ir nacionalė sar sius pastojusius jiems kelią.
riausybė
pirmu kartu prisi ganizacijai nusi statymo
MIRĖ
ARISTIDE
Daktaru Kvotėju:
sidėjo 85 miestai, kurie rū gyba. Bedarbiai iš savo Dujų bomboms negelbspažino kad Rusija stiprina kandidatų sąrašą ir jį pa
BRIAN D
DR. E. G. KLIMAS
pinasi surasti darbų savo pusės naudojo revolverius, tint policija išsitraukė re Paryžius, Kovo S d. — savo kariumenę Tolimuose skelbti SLA. narių žiniai.
bedarbiams. Viso šio va plytas ir akmenis. Policija volverius ir norėjo sulaiky Šiandien mirė garsus Fran- Rytuose, skelbdama kad Ja Minėta konferencija są Svarbiausios kvalifikaci
jaus tikslas yra padėt i dar vartojo dujų bombas ii’ ki ti įtūžusius žmones, bet jie euzijos ir visos Europos di ponija norinti užgriebti ir rašą nutarė remti ir atsi jos šių kondidatų yra:
tokias priemones išvaiky stūmėsi pirmyn ir mėtė akbus milijoną bedarbių.
plomatas, -taikos apaštalas” sovietų teritoriją Tolimuo šaukti į visus SLA. narius 1. Pilna ištikimybė orga
Viso jau surasta darbai mui įsismarkavusių bedar menais. Prasidėjo šaudy Aristide Briand, kuris jau se Rytuose
prašant už tą sąstatą bal
nizacijos idėjoms ir tiks
del 153,263 bedarbių nuo bių, ir pagaliau pradėjo šau mas ir iš apšaudytų ir ap turėjo 70 m. amžiaus.
suoti.
daužytų
pasiliejo
kraujas.
dyt.
Skirstydamiesi,
komu

lams.
šio vajaus pradžios. Vaju
Jis buvo Francuzijos mi- Washington. — Yra nuo Atstovybė jai pavestą tą
je dalyvauja beveik visos nistai rėkavo: “Suardyt tą Vyrai pradėjo griūti ant že nisteriu pirmininku net 11 monė kad Anglija ir Fran- sunkų darbą labai rūpes 2. Gabumas ir mokslin
gumas pareigoms atlikti.
valstijos ir jose vis daugiau1 prakeiktą dirbtuvę visai!” mės.
kartų ir Įošė žymias roles euzija prijaučia Japonijos tingai, visapusiškai apgal 3. Asmenybė, būdas: tei
miestų suorganizuoja ko Tas parodo prie ko žmo
kaip laike karo taip ir po žygiams Chinijojc ir mora votai, griežtai nešališkai at singumas, sąžining u m a s ,
mitetus ir dirba suradimui nes gudragalviai komunis Fordas Rengiasi prie karo įvairiose taikos tary liai ją remia.
liko, pilniausia skaitydamatai prigundo. Ką gautų su
darbų bedarbiams.
si
su SLA. narių ir veikėjų valios stiprupas, ir princi
bose.
Jis
nepersenai
pasi

Sulyg pranešimų ateinan ardę dirbtuvę? nieko, bet
Didelių Darbų
pageidavimais, ir bešališkai pas.
traukė iš užrubežinių rei SMŪGIS PROHIBICIMes stovim už SLA. ge
čių j vyriausią raštinę Ko ardytų viską jeigu tik galė
atsižvelgdama į nominuoti]
JAI
Detroit. — Automobilių kalų ministerio vietos, nes
rovę
ir mes laimėsime šva
telyje Biltmore, daugiau ir tų j vidų įsiveržti.
Providence, R. I. — Ma kandidatų tinkamumą.
blogai jaustis.
daugiau organizacijų jun Po riaušininkų išvaiky išdirbėjus Ford pasiryžęs pradėjo
riai
ir
garbingai.
šiose dienose žiausia bet reiškmingą val Kovo 1 d. prasidėjo SLA.
>
i
giasi i tą kovą, ypač darbi mo dirbtuvė tapo apstatyta rizikuoti milijonus dolarių su Laidojamas
visomis valstybinėmis stija, Rhode Island, nubal viršininkų rinkimai. Atsto SLA. Tautinio Nusistatymo
padidinimui darbų, jeigu
ninkų unijų skyriai. Labai sargybiniais.
savo atmesti savą valstiji- vybė prašo visų tautinio nu
Veikė jų Atstovybė:
aktiviai dirba moterų orga Komunistų suagituoti, iš Amerikos gyventojai pasi iškilmėmis.
nę
prohibiciją,
dabar
liko
sistatymo
veikėjų
ir
SLA.
Pirmininkas Juozas Ginkus
nizacijos, kurių nariai eina visų miesto dalių tą dieną rodys gatavi pirkti tai ką
tik su federale prohibiciją.
net namas iš namo jieškant pradėjo traukti pėkšti ir jis jiems tikrai gero pasiū Tai brada vyras! Chica- Pati valstija neduos pagal idėjai ištikimų narių, rinki Vice-pirm. A. B. Strimaitis,
minėje kovoje prisilaikyti Iždininkas A. S. Trečiokas,
važiuoti bedaribiai ir apie 1 lys. Kadangi jau trys me goj nusižudė vienas' vyras,
darbo moterims.
bos
federaliams
agentams
48
m.,
kad
jo
žmona
galėtų
rimtumo ir takto, vengt as Sekretorius J. Sagevičius,
tai
kaip
darbai
ir
bizniai
vai. po pietų pradėjo savo
kovoti prieš svaiginančių meniškumų, polemikos, bet Nariai: Jonas Valaitis,
gauti
jo
$285,000
gyvasties
nukritę
ir
nesigerina,
For

nelaimingą
demonstraciją.
14 užmušta. Camden, N.
stipriai ir pasiryžusiai ko
das sumanė eiti į naują biz apdraudą ir galėtų puikiai gėrimų pardavinėtojus.
Andrius Žiugžda,
J. — Elektros ir gazo ga
Lankėsi Foster
gyventi.
Jie
jau
buvo
nu

voti
už
idėjas,
kaip
pavyz

nį
—
duoti
pasauliui
astuo

Jonas Žemantauskas.
mybos stotyje ištikus spro Sekmadienį, Kovo 6 d.,
sibankrutavę.
KERŠTINGA
ŽIEMA
nių
cilinderių
fordą
ir
pa

gimui Kovo 9 d. užmušta 14 Detroite buvo atsilankęs
Ilgai pavėlavus, lyg nelai SAKO, TIK MONARCHIZMAS IŠGELBĖS
darbininkų ir keli sužeista. komunistų vadas Foster ir gerintą keturių cilinderių
PRISIPAŽINO PRIE
svėj kur buvus uždaryta,
fordą.
Tie
nauji
fordai
jau
sakoma kurstė darbininkus
VOKIETIJĄ NUO KOMUNIZMO
ŠOVIMO
galutinai ištrukus žiema
Plieno industrija prade prie alkanųjų demonstraci gaminama ir tuoj pasiro
Maskva.
—
Suimtas
tūlas
pasileido
siausti
per
visą
da jausti pagerėjimą, užsa jos prieš Fordo dirbtuvę. dys rinkoje.
kymų gauna būdavo j imams Kada ant rytojaus darbi Iki šiol, kaip skelbia, jau Judas Stern, kuris prisipa šalį skersai ir išilgai. Pra Berlinas. — Vokietijosreikalingo plieno, nors vis ninkų kraujas liejosi, paties gavo apie 100,000 užsaky žino jog jis kėsinosi nužu sidėjo pūgos, kurios kelin nacionalistų kandidatas ant SMULKIOS KAUNO
tik plieninėse dirba tik su Fosterio ir kitų komunistų mų tų naujų fordų, ir ket- dyti Vokietijos ambasados ta diena siaučia su diktoku prezidento, Theodore Dues
patarėją Dr. Twardowski, šalčiu. Iki ši šalčio banga terberg, pasikalbėjime su
/ŽINIOS
______
25 nuoš. normalio saiko.
vadų kurie tose prakalbose ta dalis užsakymų yra as Maskvoje, norėdamas su praeis be abejo žus apie 50 Amerikos laikraščių atsto
tuonių
cilinderių
mašinoms.
—
Estijos
užrubežių rei
kurstė prie riaušių, niekur
ardyti draugiškus santikius žmonių, nes per pirmas dvi vais, sako kad tik sugrąži kalų ministeris išsiuntinėjo
Imdamas
gamint
astuo

Harmarville, Pa. — Kovo nei su žvake niekas negalė
nių cilinderių automobilius Vokietijos ir Rusijos, pa dienas žuvo į 20. Padary nimas Vokietijoj monar- į Lietuvos, Latvijos ir Suo
14 d. pradės dirbti kasykla jo rasti.
kenkimui Rusijai.
ta daug kitokių nuostolių. chizmo, ypatingai sugrąži mijos užrubežių ministerius
kurion bus paimta atgal i Sakoma kad pirm negu Fordas užduoda didelį smū
nimas Hohenzollernų šei raštą, kad butų daroma žy
550 darbininkų. Ji nedirbo policija ėmė šaudyt, vienas gį visiems' didesnių automo
mos
ant sosto, yra vienati giai sustabdyti, tarp šių val
KAIP VEIKS NAMU PA PASAULIO ŽYDAI SU
bilių gamintojams.
nuo Gruodžio mėn.
komunistas užlindęs už au Šymet žada pagaminti
nė
viltis
išgelbėjimui šalies stybių muitų karą.
SKOLOS BANKAS
SIRŪPINĘ
tomobilių iššovė šešis šū 1,800,000 automobilių. Jei Federalės valdžios stei Vokietija gan trukšmin- nuo Hitlerizmo ir bolševiz —Čekoslovakijos .garsioji
Susitaikė. New York. — vius, išprovokavimui mūšio.
mo. Duesterberg yra pir
giamas Namų Paskolos
Rubsiuvių unija ir darbda Kovo 8 d. prasidėjo gau gu to atsieks tai tik algo Bankas, kuomet pradės vei gai ruošiasi prie preziden mutinis kandidatas po ka kurpiu firma “Bata” dar
mis
darbininkams
bus
iš

to.
rinkimų,
kurie
įvyks
at

viai padarė naują dviejų dymas demonstrantų vadų, mokėta $198,000,000. Da kti, galės pasitarnauti del einantį sekmadienį. Tuo gi ro kuris savo platformoje šiais metais Kaune budo vos
metų sutartį ir 25,000 siu ir vėl buvo j ieškoma Foste bar jo dirbtuvėse dirba į 30,000 budavojimo ir pas tarp Vokietijos Žydai gyve turi sugrąžinimą imperijos. didelį kurpių ir batų fabri
vėjų, kurie buvo sustreika rio ir kitų penkių žinomų 70,000 darbininkų. Iki Bir kolos draugijų, taupymo na didelę baimę, laukdami Kaizeris dar gyvas, jis ką.
.—Lietuvos vyriausybėje
vę, sugryžo dirbti.
komunistų agitatorių, bet želio mėnesio sako bus pa-' ir komercinių bankų. Tos pogromų jei rinkimus lai galbūt labai laukia progos baigiama svarstyti įstaty
jų nei kvapo nebuvo likę. imta iki 100,000.
įstaigos galės gauti reikale mėtų fašistų vadas Hitler. sugryžti ant sosto.... Bet'
sudavadyti kaimu sta
Wheeling, W. Va. — Gry- Suimta 30 suvirš demon Milijonai dolarių uždar pinigų iš valdiško banko ir Apie tai žino ir viso pasau jis gal jau persenas, grei mas
tybai.
Pagal šį įstatymą,
žo į darbą plieno dirbtuvė strantų, iš kurių daugelis bio teks toms 5200 išdirbys- tokiu budu galės išvengti lio Žydai, kurie labai susi čiausia butų pakviestas jo bus iš valdžios pusės prižiū
se šioj srityje apie 900 dar yra visai nekalti darbinin čių kurios gamina fordams negerovių kokios užklumpa rūpinę savo vientaučių liki vyriausias sūnūs.
rima namų statyba kai
bininkų kurie buvo paleisti kai, tik paklausė agitatorių dalis ir visokias reikmenis. tas įstaigas dabar.
Duesterberg, kaip Hin- muose. Bus kaimiečiams
mu Vokietijoje.
iš darbo Gruodžio mėnesį. ir ėjo manydami kad ką ge Skaitant ir tų įstaigų dar
Amerikos Žydų komite denburgas ir Hitler, tiki
ro tas duos. Komunistai bininkus, viso iš Fordo už Berlinas be alaus. Pro tas skelbia kad Žydams pa kad jau atėjo galas Vokie riksmo kad jų “laisvo” var
žo....
Automobilių, avalinės ir moka darbininkams įkalbėt darbių turės bent 400,000 testuodami prieš valdžios vojus gręsia ne tik Vokie tijai mokėti kitoms šalims —Kaune įsisteigė bendro
skrybėlių darbai gerėja. Iš rojiškas gerybes.
darbininkų.
naujus patvarkymus, Berli- tijoje bet ir visame pasau karo nuostolių atlyginimus. vė gaminti Lietuviškoms
sueinančių žinių apie dar
Fordui
pradėjus
padidin

no 550 karčiamų laikytojai lyje. Visur ta tauta be sa Privatines paskolas atly filmoms. Bendrovės kapi
Vieni kitus kaltina
bus Darbo Departmente, Policija ir demonstrantai tą gamybą, iš jo rankų bus nutarė savo karčiamas už vo šalies yra nekenčiama, ir gins, sako, jeigu bus panai talas siekia 500,000 litų. Di
pasirodo kad šiuo tarpu at vieni kitus kaltina už riau paleista cirkuliacijon apie daryti. Tik apie 50 karčia jei tik Vokietijoj prasidėtų kinta didieji atlyginimai.
desnę pusę akcijų paima
gyja geriausia automobilių šių pradėjimą, kurios užbai pusė bilijono dolarių.
mų visame mieste atdara. atvira kova prieš juos, ji
Amerikos Lietuviai.
industrija, moteriškų skry gė demonstraciją taip liūd
greitai prasiplėštų ir kito PANAIKINO LAISVA
—Į Belgiją išvažiavo su
bėlių išdirbystės ir Naujoj nai. Poliicja sako kad de- Mire Sousa.
Reading, Gelžkeliai stengiasi page se šalyse.
PREKYBĄ
sisiekimo ministerijos at
Anglijoj avalų dirbtuvės.
nai. Policija sako kad de Pa. — Kovo 6 d. čia mirė rinti savo padėtį ir naudo
Londonas. — Galutinai stovai užpirkti geležinkelių
monstrantų vadai pirmuti garsus Amerikos “maršų jasi valdžios pagalba. Šio Anglijos svaras pakilo. tapo nutarta panaikinti lai pabėgių (špalu). Verta pa
10 užmušta. Rumanijoj niai pradėjo šaudymą už karalius” John Philip Sou se dienose gelžkelių kompa Šiose dienose pradėjo kilti svą prekybą kitų šalių su žymėti kad už špalus bus
susimušus dviem trauki lindę už automobilių. Dar se, 78 m. amžiaus. Jis il nijos jau skolinosi iš valdiš Anglijos svaras sterlingų. Anglija ir ant visų importų apmokama ne pinigais bet
niam užmušta 10 pasažie- bininkams nebuvo kur pasi gai vadovavo Suv. Valsti kos finansinės korporacijos Vietoj $5, buvo nupuolęs į Did. Britaniją uždėta 10 medega iš Lietuvos nariu.
rių, vagonai sudegė.
slėpti ir reikėjo susimušti jų kariško laivyno beną.
apie $25,000,000,
iki $3.65. Pakilo apie 13c. nuoš; muito.
“L.K.”

DARBAI
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Korespondencijos

PLEČKAITININKAI
“PASIŽYMĖJO”
ARGENTINOJ

k

v x

Kovo 11, 1932-3

tokių nedorėlių pliovones.
Argentinos tautinio nusi
statymo Lietuviai džiaugia
si kad t Argentinos valdžia
jame, nežiūrint kokia par
valo usnis iš visuomenės
tija ten valdo,
Kodėl už jį? Dauguma S.
Mefistofelis.
Buenos Aires mieste pa- tarpo.
Todėl pasmerkiau! Povi kliuvo kalėj iman du PlečL.
A. narių klaidinama del
DAR APIE VASARIO 16 lą Dargi už jo nesilaikymą
. J. J. Bačiuno kandidatūros.
kaitininkai,
kurie
susidėję
Socialistas Bakanas kiek dienos programo ir paver
Žydelkomis targavojo SO. BOSTON, MASS. | Vi?ni Jį šmeižia, kiti rašo
drūtas teisina P. Dargį už timą minėjimo Vasario 16 su
______ _ apie jį kaipo apie paprastą
Lietuvaitėmis.
sukėlimą suirutės Vasario d. i politinį mitingą.
Bagočius
nori kad Pilsud-' farmerį, dar kiti stebisi ko16 d. paminėjime ir visą bė L. M. D. atstovai: Wm. Sausio 22 d. Argentinos skis valdytų Lietuvą. Lie- del jis vos keli metai įsiradą meta ant Virbicko net Gutauskas, J. Ambrazitis, policija sugavo Stasį Mišči- tuvos pensij orderius prily- šęs į SLA., jau siekia karuką ir Paulių Pauliuką bemeluodamas.
Prisilaikant F. Radžukenas.
gino prie paleistuvių. Va-Inos.
logikos reikia paklausti kas Š. Jurgio parapijos: Kle targavojant mergomis. Abu sario 21 d. kelios vietos or-, Ponas Bačiunas nesiekia
butų jeigu kokį gražų sek bonas Kun. L. V. Vipartas, šie Lietuvos valdžios prie
surengė Lietu-j jokios karūnos ir nesiveržia
madienio rytą P. Dargis su Ignas . Lazauskas, Vincas šai dedasi socialistais, kar ganizacijos
vos nepriklausomybes mi- į urėdą. Jį renka tie kurie
tais
net
ir
komunistas.
Abu
savo žmonele nuėjęs Į baž Slančauskas, Jonas Kuizi
atbėgo iš Lietuvos su Žy nėjimą. Dainavo Gabijos iš arčiau pažysta jo gyvenyčią išgirstų vargonus už- nas.
choras, grojo jaunuolių or-'nimą, žino jo nuopelnus
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Tik
dabar
policijai
pavyko
nėjime. Juk mes nesusirin- jus.
sučiupt tuos du baltosios ti kovojant už nepriklauso mininkaudama, ne tik kad
kom pagerbt .arba išniekint
mybę, ir kvietė visus sutar reformų neįvedė, bet pačią
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kad -__
valdant T.ipfnva
Lietuvą, nppn
negu kad
šmeižto
įstaiga. Nėra au
senai
jieškomas
kaipo
va

aprašo
TMD.
moterų
8-tos
Todėl tai, P. Dargini nepri
ją valdo dabartinė Lietuvių toriteto. ' Prezidentas, ar
gis,
nes
kuomet
jis
tarnavo
kuopos
susirinkimo
įspū

silankant dienos programo,
valdžia.
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pritarė ir jo draugučiai.
vėtas Lietuvybės idėja.
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PITTSBURGO DRAUGI certe pradėdama su daina, bė uždarė duris tom Lietu los daugiau negu pridarė nesąmones. ^Jie bijo p. Ba- koti vasarotojų.
JŲ ATSTOVŲ
“Ar aš tau, sese, nesakiau”. vaičių pardavinėtojų san- Vitaitis tėvynę’ redaguo-i ciuno kandidatūros, kuris Amerikonai, pardavę re- matom p. Bačiuno vardą S.
PAREIŠKIMAS
'
1 dabartiniu laiku yra stip- sortą “svetimtaučiui”, p. J. L. A. kandidato į preziden
Taipgi reikia tikėtis kad ir darbininkų bobom ir prašė damas. .
Pareiškimas atstovų or TMD. moterų kuopos pir daugiau nesilankyti. Da • Nęjfiugi dabrn- Bagočius riausias konkurentas, šva- Bačiunui, agitavo vasaroto tus eilėje.
ganizacijų kurios rengė pa mininkė p. J. Sakalienė ne bar jos kreipėsi į Žydų ad verziasi į SLA. valdybą at- rus> be susitepimų žmogus, jus nesilankyti Į Tabor Far- Jo energija, gabumai, ta
minėjimą 14-kos metų Lie atsiliks, nes ji moka dainuo vokatus kad išimtų iš be sikeišyt visiems už nuplė-. Neatsilaikys prieš jį nei mą. Kas daryti? Nusipir lentas organizuoti, trumpoj
langės jų “gojus”. Ateitis Šimą jo šlovės ’ anuose jo1 socialistai su Bagočium, nei ko rezortą, įvestavo daug peržvalgoj davė jums su
tuvos Nepriklausomybės L. ti ir turi gražų balsą.
ūžimo laikuose? _
I nekurie sandariečiai su Ge- pinigų ,ir.... nėra kas va pratimą delko nekurie S.
M. D. salėje Vasario 21 d.:
Reikia nepamiršti prie jų parodys kas jiems teks.
Jis,
kaip
girdėjusieji
kaiį <yUglu
saroja. Pirmi metai — rū L. A. nariai darbuotojai
Turėtų
būti
gėda
“
Lietu

Kadangi Sausio 31 d. dr- pridėti ir sekretorę p-lę A.
, ° Susivienijimui raikia ga. pestis ir ašaros. “Sėdim”, stato jį į SLA. prezidentus.
jų atstovų buvo nutarta Sakaičiutę su jos sesute, vos Žinioms” kad talpina ba, taip ir giriasi.
Iš “plikos” Tabcr Fanuos,
surengti paminėjimas fak Ona, kuriodvi savo duetais
IĮ baus organizatoriaus ir pa sako, “per Decoration Day per 12 metų, jis padarė re
to kad musų Tėvynė Lietu visada žmones sužavėja.
trioto ne tik organizacijos ir žiūrim kaip žmonės pro zortą, kuriame vasaroja
Let ir Lietuvybės8
šalį važiuoja, o pas mus ne
va buvo apšaukta nepri Tiesą sakant, ši moterų
kas metai trys tūkstančiai
klausoma valstybe Vasario kuopa yra gausi talentingo
Poną Bačiuną iš mažens užsuka. ...”
su
viršum žmonių! Tam
Tokie
nuotikiai
buvo
1920
16 . 1918 m., kas mums A- mis narėmis, todėl jų gyva
====——===^=1==^=^;=^==^.:=^^^ matome veikime su Lietureikėjo
gabumų! Ir kada
metais,
o
1930
m.
vasaroto

merikos Lietuviams yra la vimas ir veikimas musų
vyks iš Youngstowno Kun. viajs ir jis dar jaunutis (17 jai jau netelpa! Ta vieta pas p. Bačiuną lankėsi per
Akrono
Lietuvių
choras.'
bai svarbu ir mes per eilę tautai būtinai reikalingas.
i-r
X.. •
• i- |m.)
m i inn
jau hiitrn
buvo ““Tlranern
Draugo”” nrlad
“D.” Rep. Kaip iš visko matyt tai Ak- E. Šteigmanas aprūpinti ministratorium, reiškia tu liko visiems maloni kad ne eito SLA. seimo delegatai
metų tas sukaktuves minė-,
(1930 m.), jis “šnaira akia”
roniečiai po Velykų tą sek Akrono Lietuvius katalikus
rėjo biznio vadovo gabumą. kurie prašosi leisti nakvoti žiurėjo į jų darbus, jam at
velykinėmis
priedermėmis.
madienį,
Balandžio
3
d.,
su

H
Vėliau, vos 20 metų susi- ir tvarte ant šiaudų, kad rodė kad viskas “per slow”.
< silauks iš Clevelando Vin Todėl visi kurie norite tuo
tik būti Tabor Farmoj. Per
co Greičiaus, kuris žada kas apsirūpinti ateikit į buvu krapštęs, ima “Lietuvą” lei dešimts metų p. Bačiunas Esą, taip negali organiza(Tąsa ant 4-to pusi.)
atvažiuot j Akroną sią Lietuvių bažnyčią, 1414 sti. Ar tai nėra apsireiški sustiprėjo- taip kad ne tik
LIETUVIŲ AMERIKOJE
5 savaitę
mas
jo
organizatoriškų
ga

East
avė.
Praneškit
apie
pamokyti chorą, kuris pas
kui rengs koncertus, vaidi tai savo draugams ir pažys bumų, bizniško talento?
Kiekvieną Sekmadienį
tamiems.
Akronietis. Kiekvienas kuris arčiau
nimus.
307 W. 30 Street
New York, N. Y.
ten ir
pažysta p. Bačiuną, laiko
Butų labai geistina kad
h atgal
ij
aukštos
klasės
žmogum.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių
visas Akrono Lietuvių jau Surado pavogtą vaiką.
ten ir
Kolonijose.
atgal
nimas susispiestų po dainos Niles, O. — Beveik kartu su Ne tai kad jis inteligentas,
bet jo draugiškumas, žmo
Lindberghų
kūdikiu,
čia
bu

vėliava,
kur
jis
rastų
daug
Turtas: $1,404,038.14
GRYŽTA
M
IŠVAŽIUOJA
džiaugsmo ir susiraminimo vo pagrobtas turtingų tė niškumas, jausming u m a s
IŠ Pittsburgh 6:00 vakare
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; S300; S600. ir $1,000.
/Ktfy.
\
,š
verčia
jį
pamylėti,
“
Džio
”
Cleveland
.
.
8:20
ryto
šiuose sunkiuose bedarbės vų 12 metų vaikas, su tiks
arba 9:30 vak.
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
iš E. 5oth St. . . 8:30 ryto Iš Youngstown 7:30 vak.
laikuose. Kada ir kur cho lu išgauti iš tėvų pinigų už laimėj ar nelaimėj tau bus \!«hi
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
arba 11:03 Vak.
E. 93rd St. . . 8:35 ryto
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis
ns pradės savo veikimą grąžinimą. Atrastas Kovo draugas.
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or K
5 d. su dviem pagrobikais
bus paskelbta vėliau.
Kas ta Tabor Farma?
ganizacijos priklauso visi prakilnųv Lietuviai. Buk ir Tamsta tų
Tikietai geri tiktai kočūose.
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
Basas. viename užleistame name. Skaitom laikraščiuose apie
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8:100
mergaites.
Kalbinkit savo draugus skai Tabor Farma ir Bačiuną iš
Informacijų kreipkitės j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
<
RAILROAD
SYSTEM
Velykinė. Dar kartą pra tyti “Dirvą” — joie telpa Tabor Fanuos, bet kas ji1 ERIE
ba į vietinių kuopų valdybas.
nešame jog Kovo 13 d. at-, daugiausia gražių skaitymų. yra mažai kas težino.
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? komp. A.
.nkymą, p.
tapo sužaideja.
t, p. Vanados “savas
Farmoj ir
ačiuno var' Lietuvių
slinkus nei
s, jau mes
io vardą S.
Į preziden-

abumai, ta
ki, trumpoj
i jums sunekurie S.
darbuotojai
prezidentus,
icr Farmos,
. padare re3 vasaroja
tūkstančiai
onių! Tam
į!
Ir kada
lankėsi per
lo delegatai
šnaira akia”
bus. jam at; “per slow”.
.Ii organiza-to pusi.)
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LIETUVOS ATSTATYMO li
ves šėrininkams aną savaitę iš
“Dirvos” - “'Liaudies Tribūnos”
radio stoties p. J. J. Bačiunas
davė gana džiuginanti prane
šimą. Tas pranešimas telpa
šiame numeryje ant 6-to pusi.,
kurį gali paskaityti visi Lietu
vos Atstatymo Bendrovės šėrininkai ir daryti taip kaip ten
prašoma. Svarbiausia yra gau
ti visų šėrininkų dabartinius
antrašus, nes bus siuntinėjama
proxies bendrovės likvidavimo
klausimu ir išdalinimu šėrinin
kams likusio turto, kurio dar
esama apie $100,000.
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Daugiau gyvumo A. L. L. Są
jungos centre. A. L. L. Sąjun
ga dar jauna organizacija, ne
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KOVO-MARCH 11, 1932
turi pilnai vienų metų amžiaus,
bet jau daug ko gero nuveikė.
EKSTRA IŠ
M U S V
Pavyzdžiu, davė apie ‘17 radio
KAIP SOCIALISTAI
LITHUANIAN FAIRY TALE No. 2
programų, kas yra nemažas
BOSTONO
“GELBSTI” S. L. A.
Then came the new business.
One evening a friend of mine
ir labai naudingas darbas Lie
Ah, thought I, new we’ll surely
tuvystei, ypatingai jaunimui,
invited
me
to
attend
a
regular
be
bored
stiff
by
a
mess
of
Tankiai tenka pastebėti Vienas So. Bostono senas
kuris gauna progos kalbėti ir
meeting of the~“Lithuanian As senseless bickering. And I
Rašo ATOMAS.
dainuoti tuose radio prograsocialist!) spaudoje pasigy veikėjas praneša kad jam
sociation”. I knew what the settled down in my hard chair
muose. Tuo gėrisi ne tik jau
rimus kad socialistai lošia pavyko susekti socialistų “Naujienos” praneša pa meetings of Lithuanians were to
“enjoy” being bored. It
nimas bet ir jų tėvai, giminės
skymą kas liečia SLA. Pild.
SLA. “gelbėtojų” rolę.
and tried to back out. Rut my started out quietly enough, but
ir bendrai Lietuvių visuomenė
sauliui
kad
“
Julius
Micke

Tarybos
rinkimus.
Dalykas
Pav. socialistai “gelbėjo”
I
just
knew
that
it
couldn
’
t
friend
was
obdurate
and,
since
plačiame ruožte kur tik rad o
vičius apleidžia Chįcagą”,
SLA. 36-me seime nuo bol toks: Socialistų kandidatas ir
no good excuse came to my last. As I listened to the sug
bangos pasiekia.
kad tas “visuomenės dar mind, I accompanied him to gestions, explanations and crit
ševikų (savo- išperėtų kū j prezidentus pradeda abe buotojas
BALSUOKIT už Tautininkų
Esu įsitikinęs kad “Liaudies
” šiomis dienomis his club meeting.
icisms I sat up with my mouth kandidatus! SLA. nariai, ne Tribūnos” ir dabar bendrai su
joti
ar
jis
yra
teisėtu
SLA.
dikių). Paskiau, kada rei
aplankys kai kurias Lietu Like most Lithuanian organi wide open. Could these be klausykit jokių klaidinančių “Dirva” radio programai yra
kėjo parodyt SLA. 6-to Ap nariu. Remiantis SLA. Is vių kolonijas.
zations my friend’s club held Lithuanians? Why, these were agitacijų, balsuokit tik už to įdomiausi ne tik kalbomis bet
skričio Seimo rengimo ko torija kad Bagočius yra iš Jeigu socialistų dienraš its
meetings in the hall of the words of wisdom weighted with kius kandidatus kuriuos reko ir dainomis. Artistai pridaimisijos atskaita, kurioj ko mestas iš SLA. rodos 24-ta- tis siunčia savo žmogų biz only Lithuanian institution experience that struck my ears! menduoja “Dirva” - “L. Tribū nuoja visokių “kupletų”, “lai
misijoj buvo socialistų “N.” me ęeime, jis yra neteisėtas nio reikalais mes prieš tai having the essential equip Everyone with a suggestion na”. Atminkit, SLA. buvo tau dotuvių maršų”, net ir “marsažvaigždės (ypatingai socia narys, nes ji galėjo tik ku nieko neturime. Bet jeigu ment. The club lost sight of knew what he was talking tinė organizacija, neužleiskit liečių” ir kitokių Lietuviškų
about. His explanation showed jos kokiems partiviškiems siau juokingų ir rimtų dainų.
listų kandidatas j SLA. iž ris kitas seimas priimti at jis pradės agituoti už socia the fact that the furnishings that
he had not just struck on rapročiams valdyti!
were inadequate and suffered
gal
panaikinant
tą
seimo
Nenoriu jus girti, kad kar
do globėjus, Jurgis Stun
the
idea
at the moment but
discomfort
just
because
the
listų
kandidatus
Susivieni
tais nepasipustumet jog per
nutarimą.
gis), kas gi pasirodė? Na
studied it from all angles
jimo reikalais tai jau kitas owners of the place were Lith had
S. L. A. RINKIMAI. Cicero daug gerais esat ir daug dir
beforehand. And the criticisms
gi socialistiškoms “demo Tačiau čia klausimas yra reikalas.
uanians.
SLA.
308 kp. Kovo 5 d. turėjo bat, bet visvien noriu pasaky
kratiškoms” “Naujienoms” visai kitas kas liečia šios
We reached the meeting were not expressions of prej balsavimus SLA. Pild. Tarybos ti jums, vyrai ir merginos, kad
udiced
and
narrow
minds
but
išmokėta puiki buržujiška EKSTRA žinios. Socialis Socialistai labai mėgsta place just a few minutes be statements by persons well narių. Balsai buvo sekančiai: jūsų radio programai yra labai
suma apie $700, o už ką iš tai žinodami kad jiems gali prisidengti “demokratija” fore the scheduled time for versed in the subject under Prezidentu: F. J. Bagočius įdomus ir jus esat pionieriai
starting. Well! Most of the
Chicagos jaunimo dainų, kal
mokėta sąskaitųi nėra. Ge būti riestai su jų kandidatu ir po jos skraiste agituoja members
discussion and questions by 21; J. J. Bačiunas 16; St. Ge bų ir muzikos per radio. Nieseemed
to
be
there
už
Bagočių
ir
“
finansų
ži
gužis
tik
4.
rai pamenu kai p. Simons- į prezidentus, sumanė pa
already! I had expected that persons who did not under
Vice-Prezidentu: A. Mikalau keno kito radio programai iki
Simokaitis ir p. Semaška, daryti gerą skymą gauti novą” Gugi ir kitus savo few members would be early, stand the turn of the discus skas 18, M. J. Vokietaitis 18, šiol nebuvo tokie įdomus, ką aš
Again I ask, could these
pasakau atvirai, nors žinoma,
buvę revizijos komisijos vieną Bostonietį, būtent K. kandidatus. Musų patari but here we found the meeting sion.
people be Lithuanians? Where M. Mockevičius 4.
mas
visuomenei
neklausyti
ne visiems (ypač ne musų sojust
ready
to
begin.
Surprise
Sekretorium:
P.
Jurgeliutė
nariai, reikalavo iš 6-to Ap J. Paulauską, kad jis agi
were the raised voices, the “No,
cialistėliams), bet jie visi jų
skričio valdybos kad ji pri tuotų už p. Gegužį, kuriam socialistų S.L.A. reikalais, number one!
I don’t like this and that”, the 16, J. Miliauskas 5, V. M. Če klauso gana atidžiai. Ypatin
The animated conversation waving arms, the uncompli kanauskas 20.
jie
nėra
jokie
“
demokratiš

irgi
nėra
progos
būti
išrin

duotų sąskaitas už “Nau
that was in progress was
Iždininku: K. Gugis 24, J. gai pas mus Waukegane kas
jienoms” ir kitiems išmokė ktu. Bet jų tikslas tame ki” žmonės, bet tikri aki quickly hushed when the pres mentary epithets, the discom Tareila
turi radio nei vienas nepralei
9, Mažeika 5.
fiture and ineffectiveness of
dar kokie!
džia
jūsų programo. Beje, mes
tas sumas. O ką j tai p. kad suskaldyti tautinio nu plėšos, dar
ident
rose
to
call
for
order.
Iždo
globėjais:
J.
Januškevi

▼
▼
▼
the officers and the general
girdėjom
kalbant ir p. Karpa
sistatymo
kandidatų
bal

The
minutes
of
the
previous
Grigaitis, “N.” redaktorius
18, S. Bakanas 21, G. J.
“Vilnies” redaktoriui su meeting were quickly accepted. confusion among the members čius
vičių, tik gaila kad jus iškalsus
ir
tokiose
aplinkybėse
Stungis
23,
M.
A.
Raginskas
ir bendrovės direktorius,
that marked the typical Lith
no nepranešėt kad p. Karpavi
simaišė visi klausimai. Jis
and committee uanian meeting? Well, well, 8, S. Mockus 7, J. Sekys 5.
pasakė? Nagi, ‘“kokių čia jie mano nugalėti tautinin puola “Vienybę” kam ji pa Announcements
čius kalbės, butų buvę daug
reports
were
attentively
lis

Dr.
Kvotėju:
Dr.
Bronušas
priekabių Simokaitis ir Se kų sąrašą su p. Bačiunu. sakė kad Lietuviai turėtų tened to. The committees must surprize number three!
geriau.
(P-s Karpavičius at
20,
Dr.
Klimas
13,
Dr.
Stanesvažiavo visai netikėtai.—Red.)
maška jieško?” Ypatingai Tikrų žinių dar neturime būti Amerikos piliečiais. Iš have been composed of very The new business having low 8.
been quickly and efficiently
Adv. A. A. Olis atsakančiai
gerai pamenu kai p. Si- ar p. Paulauskas daro ko to pasakymo prirašo pilną able people, for Lheir reports c^nleted,
the meeting was
r
,
T
r,
.
,
■,
kalba,
labai smagu jo klausywere
to
the
point
and
showed
mons-Simokaitis rodė ponui kius lapelius ar ne. Gali puslapį ir sumaišo visus sa
adjourned. Did the members
PLesIKAI. Pastaru laiku, įj Nors jo kalbos ir ilgos bet
that
the
committee
members
Grigaičiui čekius Chicagos mas daiktas kad šita pas vo buvusius šulus su ko had covered their ground very 1 ..Ke a mad rush for the door? Chicagoj atsirado daug pieši-1 žinom kad tai yra jaunas, enerLietuvių Auditorijoj laike laptis paaiškės trumpu lai kiais ten “fašistai”, net ir thoroughly. The reports were No, they gathered in little kų, ypatingai vakarais gatvėse gįngas musų patriotas. Ponas
6-to Apskričio suvažiavimo, ku. Mes esam įsitikinę kad savo tėvus socialistus prie so exhaustively presented that groups and .quietly and inf or-j užpuolimus pradėjo daryti. Ne- Simons-Simokaitis turėtų uždiscussed and explained1 persenai Northsaides kolonijoj
“Simons”, užtenka viebet p. Grigaitis nenorėjo jų p. Paulauskas yra tautinių jų prikergia. Toliau nukal they were accepted after only mally
club business. After a pleas- ’ padare keletą holdapų Lietu- nos pavardės, kam dviejų. Jis
matyti, tik rėkė savo kole pažiūrų žmogus ir kaipo to- ba buk tautininkai dolarius a few questions from the as ant tetc-a-tete with some of viams
prie namų. Vėlesniu lai ir su viena pavarde socialis
goms kad sąskaitų nereikia. kis nepasiduos socialistų gaudo, ir tt. Jeigu kalbėti sembly. And I had expected the members my friend and I ku reikia labai atsargiai vaik- tams
nerimasčio sukelia savo
that argument would reign for
ščioti, ypatingai tamsesnėse stipriomis kalbomis.
left.
Dabar butų įdomu žinoti skymams.
hours
and
the
reports
be
torn
apie dolarių gaudymą tai
kodėl p. Grigaičio ir naujie- Chicagos socialistai daro štai kas visiems aišku: So to bits before they were final Ho hum! If I live long gatvėse.
Tiek apie radio programą.
Plėšimus daro paprastai vai
niečių nuomone “bilų nerei visokiausius skymus kaip cialistai (bolševikų gimdy ly accepted. Well, surprise enough maybe I'll see such kėzai
Dabar norėčiau pastebėti L.
po 18, 20 metų amžiaus,
meetings....
J. J. B. šiais bedarbės laikais visko ga Liaudies Sąjungos Centro val
kia”? Kuo tą pateisinti. apgalėti p. J. Tareilą, nes tojai) per daugelį metų rė- number two!
dybai kad ji biskį daugiau suDaleiskim, jeigu “Naujie Tareilos kandidatūra yra kė-šaukė aukų, aukų, ir ne
lima tikėtis.
brustų
ir dirbtų ne tik ChicaAmerikoje
gimęs
ir
augęs
toje linkmėje kurioje jie
noms” ir išėjo tokia suma viena iš pavojingiausių so mažai dolarių prisirinko.
goj bet ir apie Chicagą. Wau
jaunimas
ir
jie
nemato
rei

dabar
veikia.
už spaudos darbus seimo cialistams. Niekas nežino Jų išperos, neva komunis
JIEŠKO pagrobėjų. Kaip vi kegane yra Lietuvių kurie pri
sur kitur taip ir Chicagoj pra taria jums, bet iš jūsų niekas
reikaluose, tai ko bijoti pa kas atsitiktų jeigu p. Gu- tai, irgi pasekė savo gim kalo būti nusenusios tvar
duoti sąskaitas? Visiems giui reiktų atiduoti S.L.A. dytojų pėdomis ir jie rėkia- kos pasekėjais. Tikybą jie Ekstra “rnandras” Chica dėjo sekioti ir jieškoti ar kar čia neatsilanko, čia ir “Dirsupranta kaipo privatišką gos socialistų dienraštis į- tais nęsiras kokių pėdsakų są va”-“Liaudies Tribūna” butų
kyla klausimas kodėl “Nau iždą p. Tareilai, kuomet tu šaukia:
ryšyje su Pulk. Lindbergh’o
aukų,
aukų!
Ir
ne

jienų” štabas griežšiausia rėtų pasirodyti koks socia- mažai dolarių prisigaudo iš reikalą ir, kas yra teisin dėjo žioplą ‘ekstra’ apie tai sunaus pagrobimu. Nors sun galima praplatinti, nes yra ge
rų patriotų Lietuvių. Vėliau
priežtaravo pridavimui raš cialistų kandidatas yra “fi savo sumulkintų darbinin ga, kulturinį, sporto darbą kad “Vinikas nekandida ku įsivaizduoti kas galėjo iš- ir
kuopa galima bus suorgani
tiškų sąskaitų?
nansų žinovas”. Mes neabe- kų. Bet kokią naudą iš to jie supranta bendrai Lietu tuos”. Keista butų jeigu drysti pavogti Lindbenghų kū zuoti, tik reikia padirbti biskį.
reikalu.
jis butų kandidatavęs ne dikį, neprisimindami kad to Mažiau dėkite akcento ant
Jeigu naujieniečiai turėjo jojarn kad SLA. nariai pa turėjo arba turi musų dar vių jaunimo
▼
v
▼
žmogaus šeimos reikalai ga SLA., o daugiau ant Sąjungos,
būdamas piliečiu ir, kaip kio
noro kad tų sąskaitų niekas tirs jog, p. Gugis nėra jokis bo žmoneliai? Nieko, jie
li su judint visą pasaulį.
Cicero
(III.)
Lietuviai
ga

tūli sako, net buvęs suspen Daugelis mano kad tokį ne nes iš to SLA. kažin kas daro
nematytų tai kodėl? Pas finansų žinovas, bet tik pa tik savo aklumu šeria kelis
iki ten yra pinigų tai viso
na
gerai
progresuoja,
ten
duotas bėgyje pastarų po apgalvotą. žingsnį galėjo dary si:
kui gi klausimas, už ką so- prastas dolarių žinovas, surusėjusius, suborliokėju
kio plauko gaivalai veržiasi.
cialistiška Apskričio valdy kuriam SLA. dalykai tiktai slus musų padaužas, kurie yra Lietuvių dvi politiškos ros metų. Jeigu tas tiesa ti tik šiaip pradiniai, bet ne Taigi sakau, daugiau gyvu
mo veikime, ir jūsų geri norai
ba tokią didelę sumą “Nau tiek rupi kiek turi iš jo sau patys nenori jokio darbo grupės, būtent demokratai tai kam dar do “ekstra” profesionališki “kidneperiai”.
ir republikonai. Toks Cice reikia?
bus įvertinti ir atsieksite savo
naudos.
jienoms” išmokėjo?
dirbti ir teisingai gyvenimą ro Lietuvių dalyvavimas
tikslą.
J. V-kus.
SAKO
PROHIBICIJA
bus
O gal aš nesuprantu, gal
------------------ o—------------------darytis.
panaikinta. Keletas dienų at
politiškame
darbe
yra
svei

Markso mokslas taip moki
▼
▼
▼
gal Chicagoj viename politikie
DEBATAI DEL RUSIJOS.
REDAKCIJOS
na socialistus? Jeįgu taip,
“Vienybėje” tilpus SLA. kintinas. Ciceroje reikia BIZNIO APŽVALGA rių susirinkime kur teko ir Re Kovo 21 d. Chicagoj įvyks di ■
praplatint
“
Dirvą
”
“
Liau

tai tas Markso mokslas mu
porteriui būti ir kuriame daly deli debatai tarp S. V. Senato
Atsakymai
veikėjų Atstovybės, pp. J.
IR DARBAI
vavo žymus buris politikierių riaus Brcokhart įš Iowa ir konsų Lietuvių visuomeninia “Radio žvalgui”.— Jeigu ta- Ginkaus ir Sagevičiaus, kai dies Tribūną” ir bus gali
me gyenime visai netinka. mistai nepatinka “Naujienų” po valdybos narių, pareiški ma daug geriau veikti ir Chicagoje bizniai žymiai nu remiančių ir palaikančių prohi- gresmano Hamilton Fish, Jr.,
biciją, paaiškėjo kad prohibici- iš New Yorko. Pirmininkaus
Todėl aš sakau kad mums radio programas tai rašykite mui apie SLA. kandidatus,
puolė pereitą savaitę. Mat, šia ja įsipyko ir “sausiems”. •
Clarence Darrow. Įvyks Or
me depresijos dugne sunku biz
SLA. nariams geriau rink “Naujienoms”. Ne musų rei ta žinia smarkiai sujudino
Štai kur gaunama
Iš Washingtono pranešimai chestra salėj vakare, šių de
niui
pakilti;
nors
kartais
kurie
ti j Pild. Tarybą tokius as kalas kokis jų radio progra socialistus, kurie dirba pri
nuolat skelbia kad Kongreso
“Dirva” Chicagoje:
pakyla, bet vėl nusmunka. In Atstovų Butas neužilgo balsuos batų tikslas iškelti klausimą
turėtų būti. Netilps.
menis kurie nepraktikuoja mas
SLA. Veikėjui. — Ant kiek sidengę “vakarų komiteto”
dustrijos taip pat vietomis pa prohibicijos klausimu. Yra su sovietų Rusijos pripažinimo ir
Aušros Knygynas
Marksizmo. O gal aš ir čia “L. T.” redakcijai yra žinoma vardu.
kyla, bet didelių užsakymų bi manymas kad prie 18-to prie ar Rusijos pripažinimas page
3210 So Halsted st
klystu’? Gal socialistų to tai SLA. Finansų Komisijos Keistai atrodo kad varg
jo imti, nes niekas negali pa do (prohibicijos įstatymo) rei rintu būvį arba taip sakant de
News Stand
sakyti kokia rinka gali būti. kia pridėti patvarkymas kad presiją.
kia mada tokiu gana keis pirmininkas jau senai pasiuntė šai socialistai taip nusigy
Kedzie and Nqrth ave
SLA.
Finansų
Komisijos
rapor

Ypatingai dabar kada karo kožna valstija pati kontroliuo- 2iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiii)niiiiiiiii]ii£
tu budu “gelbėti” Susivie
veno kad net savo partijos
News
Stand
tą
“
Tėvynei
”
,
bet
jie
netalpi

šmėkla
matosi, rinkos nepasto- tųsi svaiginančius gėrimus sunijimą? ....
CHICAGOS
|
Milwaukee av & Girard st
na. Del platesnių informacijų vardo sarmatijasi! Vietoje
mas visada matosi.
lyg savo nuožiūros. Taip ir
Vietoj priduoti sąskaitas, kreipkitės pas Adv. A. A. Olis, atvirai pasivadinti socialis
Plieno pramonė labai silpnai butų geriausia.
News Stand
Profesionalai ir
jie gamina “rezoliucijas” 11 So. La Salle St. Chicago, Ill.. tų SLA. komitetu, jie dang
eina. Vietomis dirba po dvi ar
Milwaukee ave
tris
dienas
savaitėje.
Valgo

1
Biznieriai
=
kokiame ten vakarų ar nak
stosi “vakarų komitetu”.
& Demon street
DEPRESIJA atsilepia ir ant
mų
produktų
rinka
kiek
page

tų komitete.... Ar ne kei Lietuvos Bonų kuponais Tiesa, jų darbams vaka
SKELBKITES
|
News Stand
rėjo, bet dėka didelio perviršio, studentų. Nemažas skaičius žy
sta?!
galit užsimokėti prenume ras jau netoli tai jie ir pa
mių
studentų
apleidžia
North

63rd St. & California av
negali pradėti dirbti pilną lai
“Dirvoje” ir
|
SLA. 6-to Apskričio ratą už “Dirvą”; priimame sirinko tokį vardą. Socia
ką. Rūbų išdirbystė dabar žy western Universitetą del to kad = ‘Liaudies Tribūnoje’ H
News Stand
listams tas vardas taip pri
miai sumažėjus, nes žmonės neturi pinigų tęsti mokslą, šis Faiiiiiiiiiiuiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiim^
Delegatas. juos už pilną jų vertę.
18th St. & S Halsted st
universitetas turėjo fondą iš
neturi už ką rubus pirktis.
dera kaip ožiui balnas.
News Stand
▼
5F
V
Medžio išdirbystės beveik vi kurio skolindavo pinigus moks
leiviams, bet pasirodo kad ir
31st St & S. Halsted st
sai ant vietos stovi.
A. A. OLIS ir
Chicagos Vyčiai pradeda
tas
fondas negali padengti to
Bondsai
bendrai
ne
kyla
bet
News Stand
r
a. vasalle
kį
didelį
reikalavimą.
DAINOS
IR
MUZIKA
■ po biskį būti nepatenkinti
kaip kurie vis puola.
47th St. & Kedzie ave
;
Ketvirti metai, kas mėnesį/ išeina juokų, muzikos ir dainų
i dabartine kunigėlių tvarka,
ADVOKATAI
šis
mėnesis
bus
visas
toks
;
žurnalas, nuo 1,5 iki 32 puslapių didumo. Dainininkams, Cho'
News Stand
11 South La Salle Street
ir galima tikėtis kad Kovo mė prasidės iki pavasario ar gal
;
rų Vedėjams ir Muzikams labai naudingas žurnalas. Jis yra
kurie nori išnaudoti jaunus
Archer av. & Kedzie av
Room 1934
nesį
dalykai
mažai
pagerės,
iš

net
iki
rudens.
;
vienintelis muzikos žurnalas leidžiamas Amerikoje. RedaguoLietuvius'savo biznio reika
Telefonas:
RANDOLPH 0332
;
ja ir leidžia Komp. A. VANAGAITIS.
skyrus jeigu kiltų karas ar pa
News Stand
Prie šito reikia pastebėti kad
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
Kainuoja 31.00 už 8 mėnesius. Metams $1.50. Į Lietuvą
! lams ir jiems nieko neduo
40th St & Kedzie ave
didėtų eksportai netikėtu budu. beveik visos firmos dabar ban
3241 South Halsted Street
metams $3. Vienas numeris pažiūrėjimui 10c. stampomis.
!
Faktinai visa industrija re do parduot savo prekes iš san
Telefonas VICTORY 0562
i
Margučio Knygynas turi didelį pasirinkimą gaidų ir knygų..
i da. Jeigu kunigai nepakeis
News Stand
miasi ant plieno pramonės, o dėlių ir vietomis sandėliai jau
Taip pat turime visokių rekordų. Siunčiame C O D į visus pa! savo taktikos tai vieną gra
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
Archer ave. and
šaulio kraštus. Kataloga siunčiame prisiuntus 4c stampoms.
; žią dieną gali susilaukti
plieno pramonė remiasi ant tušti. Todėl yra rimto pamato
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
So Western ave
. šeštad. vakarais.
konstrukcijos, budavojimo dar laukti kad vieną kurią dieną
J
“MARGUTIS”
i
rimtos
opozicijos
iš
Vyčių.
News Stand
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
bų. Dabar gi labai mažai kas darbai gali pradėti eiti daug
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
■
Mat Vyčiai didumoje yra
47 St. & Ashland ave
penktad. vakarais.
budavojama, ir nedaug kas geriau negu kas tikisi.
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patizatoriai nekurie sandariečiai negalės eiti su jumis
jeigu jus gelbstit bolševikų
kandidatams.
To negana. Socialistai
matydami kad iš tautinin
kų jų balsai slysta, glau
prie bolševikų. - Dėlto
BERGŽDŽIA “RODĄ”
Socialistai Paslapta Agi džiasi
taip drąsiai agituoja prieš
tuoja už Bolševikus
tautininkus ir jų sąrašą
“Tėvynėje” nr. 10 p. Vi- sidės, prisiųsdama iš Lietu “Naujienų” nr. 54, socia “ponai” socialistai. Protaitis rašo editorialą: “Pri- vos tinkamų rinkinių var listai patalpino lentelę kan gresistai!
Tautinink&i ir sandarievalingos Pareigos”, kuriam toti Parodoje.”
didatų
į
SLA.
Pild.
Tarybą
čiai
budėkite! Visur atsi
nurodinėja kad jau keliais Tokiu budu lieka Ameri ir pažymėjo ženkleliu savo
laikius
progai aiškinkit S.
DU ŽEMAIČIAI POETAI
atvejais ragino SLA. narius kos Lietuviams vieniems kandidatus. Į vice-preziL.
A.
nariams
socialistų
gu

dalyvauti,
jeigu
išgalės,
su
rūpintis sušelpimu bedar
dento ir į sekretoriaus vie drybes ir nešvarią agitaci
Rašo J. Senkus.
bių SLA. narių, o niekas pagalba Lietuvos valdžios, tas jie kandidatų neturi. ją. Jiems, kaip matot, ru
kuri
parodai
tinkamų
daik

neatsiliepia....
Iš to matyti kad socialistų pi pasigrobt S.L.A. iždas. (Jų 100 metų mirties sukaktuvių proga.)
Tą SLA. nariai žino ir be tų prisius.
sąrašas subiro. Jie ragina Jie to siekia net su bolševi
Iki vidurio 18-to amžiaus Lietuvių li
“Tėvynės” paraginimo ir
narius balsuoti tik už so- kų pagalba. Agituodami ne teratūra buvo tik tikybinė. Aštuoniolikto
kuopos jau senai tą prakti
cialistiškus kandidatus: Ba- remti “fašistų” kandidatų,
kuoja: kurios turi didelius ‘ Lietuviška Enciklopedija” gočių, Gugį, Stungį, Baka- socialistai pakiša į vice-pre- amžiaus viduryje didžiausias Lietuvių po
etas Kristijonas Duonelaitis savo “Metų”
iždus, tos užmoka už be Eina Smarkiu šuoliu
ną ir Dr. Bronušą. Į kitas zidentus Mockevičių ir į se kuriniu griežtai pasuko Lietuvių literatū
darbius ir niekam nieko ne Iš Kauno, iš “Spaudos dvi likusias vietas įspėja S. kretorius Miliauską (abu
ros kryptį: vietoj tikybinės, toliau kuria
sako. Kurios biednos, tos Fondo”, sąsiuvinis po są- L. A. narius nepasiduoti a- bolševikai).
ma
pasaulinė literatūra. Ir nuo to laiko
iš narių sukolektuoja ir už vinic spausdinama ir lei gitacijai “tautininkų-fašis- Patarlė sako: Obuolys
musų
rašytojai nesigilina į tikybinį gyve
moka už tuos kurie kreipia- džiama Į Lietuvišką pasau tų”.... Jie rašo:
nuo obelės netoli krinta. Ir nimą, bet stengiasi vaizduoti kasdieninę,
si j susirinkimą su prašy lį “Lietuviškoji Enciklope “SLA. nariai ypač įspė socialistai nuo bolševikų ne
realę žmogaus buitį.
mu, ir taipgi tyli.
dija”.
jami nepasiduoti agitacijai siskiria.
Kadangi anais laikais buvo keista vi
Bet ir vėl reikia pasaky Kiek patiriama, Enciklo tautininkų - fašistų, kurie Jie išsirinkę prezidentu suomeninė
santvarka, kurioje įvairus luo
ti “Tėvynei” ačiū už “rodą” pedija gavo didelį pritari riksmu ir šmeižtais bando Bagočių ir kitus savo drau- mai turėjo didesnes ar mažesnes privilegi
kad kuopos “gali gauti pa mą pačioje Lietuvoje ir Eu pravesti savo srovės žmo gučius, turės savo daugumą jas, tai ir nenuostabu kad tuometinių mu
skolas iš Centro”. Berei- ropoj gyvenančių Lietuvių, nes į Susivienijimo virši ir “tvarkys” musų organi-, sų rašytojų raštų turinis yra, daugiausia,
kalo “Tėvynė” bara kuopos ir išdalies Amerikiečių. Bet ninkus.”
zacijos finansus kaip jiems paremtas liaudies, t. y. baudžiauninkų ir
jeigu ta Centro paskola ne Amerikoje ji išsiplatins su-Į Neturėdami vice - prezi patinka.
bajorų bei ponų gyvenimo atvaizdinimu ir
sigaudo ja.
lyginamai mažai, nes visai dento ir sekretoriaus, socia Rinkime tikrus Lietuvius i jų tarpusaviu santikiavimu.
Reikia p. Vitaičiui pa mažai apie tai čia buvo pa listai tokiu budu netiesio į Pildomąją Tarybą, kurie
Šiuo rašiniu kaip tik ir noriu paminė
skaityti aplikaciją gavimui skelbta, prie to čia dabar giniu keliu liepia savo sim- ant musų sąrašo. Rinkime i ti ir sugretinti bei palyginti dviejų Žemai
iš Centro paskolos apmokė ’aikai prasti, o dar dadgiau, patizatoriams balsuoti už prezidentu Bačiuną ir ki-i čių poetų-romantiku, kuriems 1931 metais
jimui bedarbio nario mo mažiau čia yra suprantam! bolševikų kandidatus! Ir iš tus esamus tautininkų są-| suėjo 100 metų nuo jų mirties, raštus. Tai
kesčių, ir jis daugiau “Tė čių Enciklopedijos svarbą. lindo yla iš maišo! Grigai rašė. Tegul pasitraukia vi-j Tai Žemaičių bajoras ir rašytojų šulas
vynėje” nerašys kad “rei “Lietuviškoj Enciklopedi tis neapkęsdamas tautinin šoki “perkrikštai” iš kelio !j Dionizas Poška (1760-1831 m.) ir Žemai
kia skaityti nepateisinamu joj” bandoma sutalpinti vi kų ir matydamas jų sustip Mes tautininkai mokėsime čiu liaudies dainius, Silvestras Valiūnas
kuopų apsileidimu” už ne- sos informacijos ir apie vis-' rėjimą, iš to piktumo pasi savo organizaciją tvarkyti (1790-1831 m.).
*
*
♦
sinaudojimą Centro loska. ką kas yra ar buvo Lietu-' tarnauja bolševikams. Ra ir be socialistų!
Gegužis ir Gugis greitai vių tautoje. Joje tilps in gindamas agituoti už “pa
I.
rado pinigų pasikėlimui sau formacijos kokios tik gauta žangius” kandidatus jisai
Dionizas Poška arba Paškevičius
algų ir randa šimtus dola- apie Amerikos Lietuvius, jų mato kad socialistai su bol
Zosė
Išbraukta
iš
rių apmokėjimams taksų už organizacijas, veikėjus, tt. ševikais ne tik tinkamai
Devyniolikto amžiaus pirmoje ketvir
svetimus namus, Devenio Enciklopedijos leidėjų an “tvarkys bizniškus reika
Susivienijimo
tyje didžiausias Lietuvių poetas, be abe
“gaudymams”, savo kelio trašas yra: “Spaudos Fon lus, bet ir palaikys organi
jojimo, yra Dionizas Poška. Jis gimė 1760
nių lėšoms ir kitokiems sa das”, Laisvės Alėja nr. 62, zacijoj sveikas progreso iNew York. — Pereitos m, Raseinių apsk., Bijotų-Barždžių dvare.
vo prašmatnumams, o kai Kaunas, Lithuania.
savaitės SLA. Centro val Mokėsi Kražių Jėzuitų mokykloje. Auk
dejas”....
reikia pagelbėt narius, tai
Kas tos “progreso idė dybos suvažiavime tapo iš štesnių mokslų nebuvo ragavęs. Tarnavo
liepia imt “iš Centro pas
jos”? Aišku, socializmas. kelta Zosės Vitaįtienės su Raseiniuose prie bajorų teismo, o vėliau
kolą....”
, , .. M SUOMIJOJ SUKILIMAS Lietuva tokias- ““progreso ruošta muštynė SLA. cen buvo Raseinių miesto teisėju ir nuo to lai
PASIBAIGĖ
Tegul Gegužis ir Gugis
idėjas” pajuto ant savo kai tro raštinėje pereitą vasa ko Žemaičiai bajorai ima skaityti jį savo
tuoj atsisako nuo tų savo
Pereitą savaitę gręsian lio 1926 metais ir jų vos nu rą Liepos 24 d., kuomet p-lė vadu. Mirė 1831 metais.
prieš seimo teises imamų tis Suomijos fašistų perver sikratė Gruodžio 17 d.
Jurgeliutė, Centro Sekretoš
Iki 35 metų amžiaus jie nebuvo skai
pinigų, jie reikalingesni be smas pasibaigė be jokios Socialistai, kaip sau no rė tapo dviem atvejais už tęs bei susipažinęs su Lietuvių ir Lenkų
darbiams nariams mokestis permainos. Fašistai nura rite, bet eidami su bolševi pulta ponios Vitaitienės su literatūromis. Jo tuometinis vienintelis
apmokėti. Tegul susilaiko minti, kraujo praliejimo ne kais jus nustosit pagarbos tikslu priversti ją atsista tikslas buvo sutvarkyti savo dvaro ūkį.
kitaip aikvoję SLA. iždą, buvo.
visų Lietuvių. Jūsų sim- tydinti iš vietos.
Pats jis apie tai taip išsireiškė: “Nugyve
užteks bedarbiams nariams
Pild. Tarybos keturi na nau savo jaunystę prie sunkumų ir darbų,
apmokėti iki laikai pagerės.
riai balsavo už priėmimą nežinojau kas yra Krasickis, Vengerskis
Toliau, laikas SLA. na
Kontrolės Komisijos nuo ar Naruševičia, kas Dmuchauskis, Vibicriams prabilti ir pareika
sprendžio, kuriuomi p. Vi- kis, Čackis ar Nemcevičia.” Vėliau jis
lauti kad pono redakto
taitienė atrandama kalta ir šiuos klasikus ne tik pažino, bet ir jų raš
riaus ir kitų centro darbi
rekomenduojama prašalinti tų ištraukas vertė į Lietuvių kalbą. Jis
ninkų algos butų numažin
iš SLA. narių eilės.
pradėdamas rašyti, neturėjo sau rimtes
tos. Jeigu ne kitaip tai rei
Prieš rekomendaciją ne nių tikslų. Apie tai jis pats sako, kad ra
kalauti kad tą padarytų sei
balsavo niekas, nes kiti trys šęs “ne garsinti norėdamas savo vardą,
mas, kuris bus Birželio mė
Pild. Tarybos nariai maty bet į senatvę aplušęs, geisdamas su savim
nesį Pittsburge.
dami kad jų balsai nesvers pasibastyti”.
ir nenorėdami pasirodyti
Jo raštų labiausia pagarsėjo “Mužikas
kad
vis
dar
remia
skanda

Žemaičių
ir Lietuvos”. Čia autorius stoja
Lietuva Nedalyvaus
DU KARVELIAI IR DU BROLELIAI
listus,
nuo
balsavimo
susi

už
ponų
skriaudžiamą
ir išnaudojamą liau
Chicagos Parodoje
(Liaudies daina)
laikė.
dį. Satyra parašyta pašnekesio forma.
Du karvelėliai klonyj gėrė,
Chicagos Pasaulinės PaŠio skandalo galutinas Autorius, ją pradėdamas, kreipiasi į mu
Begerdami suulbėgo:
rodos Lietuvių Komisijos
užbaigimas taip kaip SLA. žiką:
—Ar mes gerkim, ar negerkim,
narys, p. J. J. Ėlias, prane
nariai pageidavo dar kartą “Dalele žmonių brangi, vienok paniekinta,
Ar sparneliais paplesdėkim?
ša “Dirvos” redakcijai separodo SLA. Prezidento p. Iš kurios darbios rankos žemės vaisiai krinta!”
Nei mes gerkim, nei negerkim,
kančią žinią, kurią gavo iš
Gegužio vėžio žingsnio poli
Autorius nesitiki kad jis šiuo savo ku
Nei sparneliais neplesdenkim.
Lietuvos Atstovybės Watiką organizacijoje: Nors riniu sumažins baudžiauninko vargus, ta
Kur mes lėksim, karvelėliai,
shingtone į paklausimą ar
“Tėvynės” redaktoriaus p. čiau nori pasauliui del šios nelygybės savo
Kur mes gausim nakvynėlę?
Lietuva dalyvaus oficialiai
Vitaičio žmona buvo kalta širdies jausmus išlieti:
Vienas: Lėksim į girelę,
parodoje 1933 m.:
muštynėse, ką. patvirtino
“Jei mano raštu tavo vargą nemažinsiu,
T girelę — aržuolėlin;
“Iš priežasties apsireišKontrolės Komisijos ištyri norint
sopulius širdies pasauliui priminsiu.”
Antras:
lėksim
į
sodelį,
kusio ekonominio krizio
mai ir nepakeičiamas nusi
Į
sodenį
—
į
liepelę.
Lietuvoje, kuris yra slogi
Po šios įžangos autorius stebisi kodėl
statymas, bet p. Gegužis
Bepiga tau, karvelėli,
nęs ne tik Ameriką bet ir
dalyką vilkino, nervavo, er mužiką taip visi niekina nežinodami kad
Tam sodelyje, liepelėj,
• visus Europos kraštus per
zino SLA. narius ir aikvo- jis yra tėvynės sargas, žmonių penėtojas,
Tos liepelės tankios šakos,
paskutinius dvejus metus,
I jo pinigus važinėjimąms ir ciesorių ir karalių ramstis. Taip pat au
Jos lapeliai dar tankesni;
Lietuva ir Lietuvos valdžia
j posėdžiavimams. Tas pa torius nurodo kad visus lauko ir ūkio dar
O bėda man, karvelėliui,
atsisako dalyvauti oficialiai
rodo jo nesugebumą būti bus tik mužikas atlieka, štai, pavasarį vi
Toj girelėj aržuolėlyj:
ir padengti lėšas. Kiek laivadovu, stoką initiatives ir si džiaugiasi gražia gamta, o mužikėlis
Aržuolėlio retos šakos,
ko atgal Lietuva buvo ma
apsisprendimo. Jau keli žagrę paėmęs eina arti pernykštes rugie
Jo lapeliai dar retesni....
nius susidėti su Amerikos
mėnesiai atgal Pild. Tary nas, ar skinti naują skynimą. Vasaros me
Lietuviais padengime kaštų
Du broleliai keliu jojo,
bos suvažiavimas išrado p. tu nelaimingam mužikėliui “iš kaktos kaip
pusė ant pusės, bet dabar
Bejodami sudūmojo:
Vitaitį kaltu už prisidėji iš krosnies kasdien rūksta garas, ar kada
atsisako pareikšdama kad
—Kur mes josim, brolužėliai,
mą prie tų muštynių, o p. šieną pjauna ar kada jį grėbia, ar šaltus
iškaščiai bus nemaži, o pel
Kur mes gausim nakvynėlę?
Gegužis niekaip neįstengė be uždaro ir alkanas barščius srebia”. Ru
no iš to niekas neturės, del
Vienas: josim į dvarelį,
privesti prie išsprendimo denį ir žiemą vėl kiti darbai. Anksti rytą
turi kelti ir eiti į kluoną kulti arba “pri
to kad neapikanta ir kerš
T dvarelį pas našlelę.
Vitaičio žmonos kaltės.
tai tarp Europos gyvento
Antras: josim į kaimelį,
Poniai Zosei Vitaitienei kaltas prie girnų per didžiausią šaltį, kal
jų ne mažėja bet vis didė
Į kaimelį pas mergelę.
dar palikta teisė kreiptis į bėdamas poterėlius, visą naktį malti.” Tai
ja; ir tokiu budu pataria
Bepiga tau, brolužėli,
SLA. seimą su prašymu — tik dalis mužiko vargų ir nuopelnų. Štai
Amerikos Lietuviams, jei
Tam kaimelyj pas mergelę:
ten dar ergelių prikelti, lyg autorius išdėsto dar didesnius jo darbus:
galima, susitarus nunuoTos mergelės meilus žodžiai,
“O kas gi tuos išskynė: pievas, dirvas, laukus?
jų neužteko centre.
muoti tam tinkamą vietą ir
Jos močiutės dar meilesni.
Jos darbai atkalba už ją, Kas sausomis padarė tas pelkes bedugnes?
akmenis suskaldė su gaižia per ugnis?
O bėda man, brolužėliui,
pai inkus įvairių dirbinių
Į kam dar varginti seimo de- Kas
Kas iš upių išvalė botyrines uolas,
Tam dvarely) pas našlelę:
bei senovės liekanų juos iš■ legatus skandalu kurį S. L. Ant kurių cldžios, laivės tankiai susikaląs?
Tos našlelės rustus žodžiai,
statyti parodoje, prie ko
Į A. nariai nori užmiršti ant Kas vieškelius ištaisė, smiltimis išpylė,
Jos vaikelių dar rūstesni.
Lietuves valdžia noriai prij visados.
Narys. ir iš abiejų pusių tą perkasą gilų?

Kovo 11, 1932

Kas po daržus tuos gražius medžius pasodino
ir tuos kalnus su daubomis dailiai sulygino?
Kas pastatė tas baltas trobas, murinyčias,
iš plytų ar iš akmens blizgančias bažnyčias?
Kas tuos žemčiūgus, auksus, sidabrus nupelno?
—Visa tai kruvinas prakaits iš mužiko delno.”

Koks skurdus buvo tuometinis muži
kų gyvenimas matyt iš šios satyros vietos:
“Su krosnia gryeelė, kurioje gyvenu,
tamsi, o vietoj langų lentikės tarp sienų;
toj, per dienas ir naktis, ir durnus ir garas
kruvin akis, blakstienas, krintančias ašaras.
Valgyms—lapai daržiniai, bėralinė duona,
o kaušas vandens vėsina troškėjimą kūno,
vietoje lovos suolas virkščiomis paklotas,
ant kojų apavimas—vyžos šešlankuotos.”

Didelių mužiko darbų niekas nemato,
jo skriaudų negirdi. Net autorius jam ne
sistengia padėti sakydamas:
“Nedcr pirštų tarp durų kaišioti
ir svetimoj bažnyčioj žvakeles degioti.
Ar aš tai budu takso urvan lapių lysių?
Ar kai gandras gyvates svetimas naikinsiu?
Ant kieno vežimo ir arklio važiuoju,
tai ant jo prisakymo ir verkiant dainuoju.
Kaipo dudorius birbiu, taip kazoką šoku.
Trumpai sakant, gudiškai rašyti nemoku.
O kad ir mokėčiau, tai to dirbt nenoriu,
Nes bajorui ant ponų pikts žodis nedoru.
AtstaUke teisiai kalbant, taip rašyt neliuosu.
Tegul gi Viešpats Dievas susimilst ant jūsų!”

Čia visame nuogume parodyta bajorų
siela, kurie tik savo egoistinius reikalus
tenkindavo, visai nežiūrėdami vargšų bau
džiauninkų. Vargstančius mužikus jis ne
ragina sukilti prieš skriaudėjus ir sutrau
kyti baudžiavos pančius, o prašančiam mu
žikui pagalbos randa tik nuvalkiotus pa
guodos žodžius: “Tegul gi Viešpats Die
vas susimilst ant jūsų!”
“Mužikas Žemaičių ir Lietuvos” tik
bajorų luome tebuvo žinomas, o baudžiau
ninkai juomi nesidomėjo.
Daug griežčiau ir aiškiau baudžiau
ninkų vargai yra iškelti jo kitoje satyro
je, pavadintoje “Mužikėlio giesmė”. Štai:
‘“Vos aušra užšvit, vištos pradeda kargti,
O man vargdieniui reik dirbti, reik vargti,
šaukia urėdas mojuodamas kurele,:
Pakinkyk, verge, jauti ar kumelę.
Išeinu laukan, su prakaitu ariu,
Vienok prievaizda muša per nugarą.
O naktį gryžtant kelyj akys klysta.
Tą kart užmigsiu kada gaidys gysta.
Nori dešimts dienų nedėlioj baudžiavos.
Nupjoviau rugius, vasaroją, pievas;
Rupi pati, vaikai, naktį neužmiegu;
Rudeniop plaukiu ant eldžių į Rygą.
Prekejai javus atėmė iš eldžių.
Aš alkans duonos kąsnio prašau, meldžiu;
Gryžtu pusplikis, šaltyj gavau ligą —
Vėl plauk tu, verge, su rąstais ą Rygą.
Girdėt karione, visi subauginti,
Pasakė: Verge, tėvynės reik ginti!
O namie sėdėt viešpatinei bepigu.
Surišo mane, nuvežė į Rygą.
Aš. su ašaroms sausą duoną ryju.
Mano praminte., tokia kaip galvijų.
Ponas tur auksą ant kojų, ant pirštų,
Aš be skatiko gyvenu ir mirštu.
Meluoja kas sako jogei žmonės lygus!
Bajors be prekės, mužikas didžiai pigus!
Ka tada dirbti, kol sulauksim suvertį?
Viltyj gyvenant arielka reik gerti.
Viešpatie Dieve! Viešpatie ciesorių!
Ar jau per amžių taip man bus nedoru?
Tam vakar gerai, šiandien dar geresniai,
Argi man vienam kas kart bus piktesniai?”

Šitą jo kurinį baudžiauninkai pamė
go ir tuoj pradėjo dainuoti. Ir dabar dar
dauguma nežino kas ji sukūrė.
Be šių satyrų jis yra parašęs ir dau
giau eilėraščių, kuriuos nespausdino, bi
jodamas kad neįgytų nepasitikėjimą biu
rokratinės Rusų vyriausybės akyse, kuri
nemėgo judinti baudžiavos klausimo.
Taip pat didelis Poškos darbas buvo
Lietuvių kalbos žodyno rašymas ir rinki
mas senų iškasenų. Tam tikslui jis dide
liame kiaurame aržuole padarė namelį, ku
riame krovė senesnes ir svarbesnes iška
senas. Dar ir dabar yra tas muziejėlis, va
dinamas Baubliu. Ant jo Poška parašė:
“Kur kitą kart pagonys pjovė dievams ož
ką, ten dabar gyvena Dionizas Poška”.
,Urėdo lazda.

.Pramitimas.

(Bus daugiau)

SAP.Xi.XYK AS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi
suose namuose.
Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”
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PER TVORA PASTABUKES 1932
PASIDAIRIUS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

» tuometinis mužišios satyros vietos:
Joje gyvenu,
įtikės tarp sienų;
ir durnus ir garas
krintančias ašaras.
i, bėralinė duona,
a troškėjimą kūno,
i'kščiomis paklotas,
žos šešlankuotos."
;
. ; i I 'Ąp

irbų niekas nemato,
4et autorius jam ne
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kaišioti
ikeles degioti.
•van lapių lysių?
svetimas naikinsiu?
io važiuoju,
verkiant dainuoju,
aip kazoką šoku,
ai rašyti nemoku,
o dirbt nenoriu,
ikts žodis nedoru.
, taip rašyt neliuosu.
as susimilst ant jūsų!’’
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(Bus daugiau)

'NUNYRĄS
knyga, su šimtais paišguldanti visokiautpnus. Tinka turėti viLinuose.
Kaina 75c.

ikalaukit “Dirvoje”

Kovas-March

“Sandaros” bruožų rašė- Sekmad. 13 Kristina. Liutavaris, Ilona
jas V. G. apgailauja kad Dr. Pirmad. 14 Matilda. Galgailis, įgauta, Reta
15 Longinas. Ruklis, Bitonė
Vinikas kaipo nepilietis nė Antrad.
Trečiad. 16 Patricijus. Vaidatas, Gydeikė
ra įdėtas į SLA. balsavimų Ketv’tad. 17 Juozapo Arini. Varuna, Gindvilas
lakštą ir sako: “Greičiau Penktad. 18 Gabrielius. Vainis, Rykvaldis, Eimutis
sia bus taip kad sekretorių šeštad. 19 Juozapas suž. P. M. Prutenis, Vogedė
turės rinkti pats seimas.
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodukėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Delegatai bus daugiau
Nauji ir seni dienti vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pakompetentiški nuspręst kas nedėlis;
Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
tinkamiausias tai vietai”.
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
Kuomet “Sandara” taip
nuslebizuoja aišku kad ji
Lucky Strike. Kiekvienas tabako
yra nusistačius ne tik prieš CIGARETŲ ATSIRA lapas, tačiau, net pats parinktiniausias koks naudojama Lucky gamini
DIMO ISTORIJA
p-lę Jurgeliutę bet ir prieš
mui, natūraliai turi savyje karčius
veikliausį savo narį, V. M. Cigaretų atsiradimas matomai yra gerklę ėdančius elementus. Prašatų karčių dalykų kurie erzi
Čekanauską. Taip tai ji apgaubtas misterija. Tabako isto linimui
rikai kiek matyt negali susitaikyti na ir ėda gerklę, Lucky Strike iš
atsilygina savo nariams už ant to kur, kada arba kaip prasidėjo dirbėjai naudoja kaitinimo procesą
ineina ir naudojimas ultra
jų dirbimą organizacijai. naudojimas cigaretų. Vienu klausi kuriame
mu, tačiau, visi susitaiko, visi pa violetinių spindulių. Lucky Strike
Iš “Sandaros” aišku kad tvirtindami geresnumą kaitinto ta yra vienatinis cigaretas pasaulyje
duoda tą apsaugą nuo gerklės
ji taip kalbėdama turi min bako (toasted) cigareto už papras kuris
ėdimo atbako kepinimo procesu. Ne
tų,
senovišką
produktą.
tyje Dr. Viniką. Tačiau ar Kaslink cigaretų atsiradimo, vie stebėtina todėl kad Luckies gavo
užgyrimą tokios daugybės pirmaei
Vinikas yra vertesnis “San nas pastarų dienų pranešimas iš Pa lių
aktorių ir aktorkų ir dainininkų
tikrina kad šymet sueina
darai” už Čekanauską ir ryžiaus
šimtas metų nuo cigaretų atsiradi kurių užgyrimai telpa laikraščiuose
šalyje, ir kiekviename skelbi
kiek Vinikas yra pasidar mo. Sulyg to pranešimo, cigaretai visoje
pradėta naudot laike karo prie Acre, me pridėta jų pareiškimai kad už
bavęs Sandarai?
Syrijoj, 1832 metais, kuomet mies tai jiems nebuvo užmokėta nei vie

(Tąsa iš pereito numerio)

medžius pasodino
dailiai sulygino?
įas, murinyčias,
ančias bažnyčias?
.s, sidabrus nupelno?
čs iš mužiko delno."

1932

KALENDORIUS

to džiaugėsi, Keistutis, viduje būdamas,
nusijuokė pagiežos juoku:
Kelionė j Vilnių štai kaip buvo Keis
— Paikas, išbėgo į šaltį ir sniegus nuo
tučio sutvarkyta: Merkys turėjo joti pir gas, lyg vasarą į upę maudytis.... Netoli
ma, su buriu Trakų vyrų, perrengtų ru bėgs....
bais Merkio palydovų, kurie buvo palikti
Nepatiko Traku gudriam valdovui kad
Trakuose; ir jojo tų Vilniečių arkliais, kad jo sumanymas neįsikunijo iki paskutinio
pilies vartų sargai nenužiurėtų nieko ne mazgučio, nes jis daug kartų svetimiems
geistino. Keistučio vyrai lydini Merkį tu priešams įvairias net didesnes pinkles la Kaip mano žvaigždelogišrėjo dvejopą užduotį: ir nugalėjimą vartų bai pasekmingai įvykdydavo. Bet žino ki ženklai rodo, sekantis S.
sargų, ir nužudymą Merkio jeigu jis kar damas kad Jaunutis pusnuogis toli nebėgs L. A. Seimas bus Zosės sei
mas. Pild. Taryba, ją “iš
tais bandytų duoti gandą savo kunigaikš ir gali sušalti, tuoj išleido buri kareivių jį braukdama”, davė teisę at
čiui, Vilniaus pilin inėjus.
surasti, kurie ir užtiko miške kalne už Vil sišaukti į seimą, kad ją pri
Vakaras artėjo, ir Trakų pilyje ėjo niaus nušalusį kojas, ir parvedė atgal į imti! atgal į SLA.
skubus prisirengimas traukti į Vilnių, nors pilį. Keistutis uždarė jį nelaisvėje iki at Taigi, seime ji reikalaus
niekas išskyrus keleto Keistučio artimų vyks Algirdas ir išspręs ką su juo pada savo mandatų patikrinimo
komisijos, kaip komunistai
to apgulimo artileristo kuomet jo nas centas. Tos žymios ypatos ži
žmonių, kur vyksta nežinojo. Nerytė, pa ryti galutinai.
Čikagoj, bus kandžiojimas
pypkes sumušė kanuolių kulkos ir no kad jų pasisekimui reikalinga ge
gerklės ir balso.
tyrus kad Merkys sutiko gelbėt Keistučiu!,
Kas Keistutis buvo visi Vilniaus di rankų, ir seimas vėl pasi Garsusis P. Daniušis sa jis paradėjo sukti tabaką ir rūkyti rasDaružlaikymas
daugiau, Luckies yra įvynio
ploname
papieriuje.
iš to labai džiaugėsi.
džiūnai gerai žinojo, todėl jam priešintis baigs nepriėmęs naujos Su vo atvirame laiške “Kelei Kitas tyrinėtojas nesenai išleisto ti i patogų cellophane pakeli užlai
kymui cigaretų tokiais pat šviežiais
viui” nors ir nelabai aiškiai je knygoje, vardu “Rūkymo Istori kaip
Atsidarė pilies vartai ir vakaro tam niekas neišdryso, nors nekurie širdyje jau sivienijimo konstitucijos.
jie buvo kada išėjo iš dirbtu
ja
’
’
,
sako
kad
sulyg
misijonierių
pra

Tas pakelis lengvai atsidaro
sumoje iš Trakų išslinko stiprus pulkas tė nepalankumą jam, kadangi prie Jaunu Kažin koks žioplys kada visgi atliko šiokią-tokią iš nešimų ir keleivių patyrimų cigare vės.
ir patogus naudoti.
pažintį
ir
prašo
kad
ir
“
Dir

tai
buvo
žinomi
Pietų
Amerikoje
vi
kariauninkų, su Keistučiu ir Merkiu kaipo čio turėjo pilnas laisves ir elgėsi kaip jiems tai pasakė: “Po saule nie va” persispausdintų jo tą duryje aštuoniolikto šimtmečio, ypa Taigi, nors priparodymai apie ci
Brazilijoje, kur jie buvo va garetų atsiradimą toli nesusitaiko,
vadais. Išlindo iš pilies ir sulindo Į nak tiko, o dabar turės daryti taip kaip valdo ko nėra naujo, istorija tik išpažintį. Kadangi “Dirvoj” tingai
jie vienok pasitarnauja priparodydinami “papelitos”.
pasikartoja”.
Dar kitas privedžiojimas aprašy mui kad Lucky Strike cigaretai yra
tį, sniego pūgomis permerktą, niekeno ne vas patvarkys. Tuo tarpu dar Vilniečiai
buvo
labai
trumpai
paminė

Taigi, bus išleista trečia
me “Apsakymo apie Cigarctą” tik toli viršemi už tuos paprastus, se
matomi ir nejaučiami, ir tik nakčiai bai nežinojo kad Gedimino sostą užimti buvo knyga ‘Gyvenimo Dumble’. ta apie p. Daniušį tai ir da rina kad cigaretas atsirado Ameri nu budu gamintus cigaretus.
(Skelbimas).
bar trumpai pasakom kad koje savu budu. Šis tabako istori
giantis išlindo arti Vilniaus, savo tikslo at skirtas Algirdas.
kas sako kad Indijonai kurie nuste
p. Daniušis yra O. K. ir kad bino Kolumbą ir jo vyrus pūsdami
siekime vietos. Sniegu užverstais keliais,
Visiems apšaukus Keistutį savo val
jam
primestos nuodėmės, durnus iš burnų ir nosių tikrenybėje
JEIGU SERGI
nikė cigaretus, susivynioję tabaką i
per ištisą naktį keliavo pasalingi užpuoli dovu, jis tuoj pripažino visus pilies gyven Irgi kas tai pasakė šitaip: pasak jo, nėra teisingos.
PARAŠYK KAS KENKIA.
kukuruzų lapus.
Kiekvieno
žmogaus
širdyje
kai Vilniaus link, kur buvo visai ramu, vi tojus laisvais — taip ir Merkys liko lygus
Sulyginkit tuos čia minimus pras
parduodam visokias žoles ir
yra tigras, kiaulė, asilas ir Tik labai apgailestauju to darbo“ cigaretus“ su šių dienų Mes
si sumigę ilsėjosi ir net nesapnavo kad ki visiems ir laisvas, nors jau Keistučio pa- lakštingala. Kuris jų smar kad p. Daniušis nežino kur Lucky Strike cigaretais. Lucky šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir
Strike cigaretų išdirbime naudoja kitų šalių. Aprašymas prisiučiatai dienai užstojus visa padėtis jau bus ki valdinis. Tą pačią dieną visos Vilniaus kiau veikia, toks to žmo randasi tokia laiminga val ma
tiktai puikiausi tabakai ir yra mas dovanai, tik įdėkit 2c štampą.
stiečio
duktė,
kuriai
teko
atsargiai parenkami ekspertų pirkė J. J. KAZELL BOTANICAL CO.
tokia ir nuo to prasidės visai kitokia Lie apielinkės kurios dagirdo apie Vilniaus gaus ir pobūdis: tigro, asi
jų žymiausiose tabako rinkose pa
patekti į jo glėbį.
108a W. Broadway, Dept. P.
tuvos istorija.
saulyje. Tie žmonės parenka tiktai
valdžios permainą pasidavė Keistučiu! ir le, kiaulės, ar lakštingalos.
SO. BOSTON, MASS.
“
Pačią
Grietine
Derliaus
”
del
jūsų
Vedė Merkys į Vilnių priešus ir gali niekas viešai nepripažino Jaunučio Vil Ale tai nemažas tvartas Socialistų “Naujienos”
ta
žmogaus
širdis.
...
mus žudeikas savo mylimo kunigaikščio ir niaus valdovu, nors nekurie savyje žinojo
patalpino oficiali SLA. Pil
domos Tarybos rinkimų ba
labai graužėsi patekęs į neišlendamas pin kad jis turi visas teises prie Gedimino pa
lotą ir kryžiukais pažymėjo
kles. Kaltino ir save ir savo meilę, ir kar likimo. Kurie iš seniau nepritarė Jaunu
Padarė klaidą
tik socialistų kandidatus,
tais užsidegdavo neapikanta Nerytei: juk čio tvarkai, šia permaina labai džiaugėsi.
Keliaujantis agentas pri agituodamos tik už juos ir
per ją jis išdaviku tampa.... Verčiau,
Merkys, užsitikrinęs savo laisve ir ge bėgęs prie gelžkelio stoties balsuoti, už kitus ne. Vicejos nepažinus, butų buvę žūti Jaunutį gi ru stoviu su Keistučiu, gavęs progą išsi viršininko, , kiša cigarą ir Prezidento iv Sekretoriaus
nant, užpuolikus pajutus, negu tapti ap kalbėjo savo tėvui visą dalyką ir norėjo sako:
vietose socialistų kandidatų
— Per penkiolika metų nėra, ten nei kryžiukų prie
linkybių padarytu išdaviku.... Taip troš nors tuo budu palengvint savo krutinę nuo
ko jis nors savo tėvą persergėt, kad gelbė išdavikiškos naštos. Bet jis nerimo žino aš šiuo keliu važinėju, ir vardų nėra, nepažymi už
štai dabar tik pirmu syk kurį balsuoti.
tų kunigaikštį, jei ne kitaip tai nors pabė damas kad jo draugas-kunigaikštis užda traukinis laiku atėjo.
Tas reiškia kad socialis
gimu, bet kaip duos gandą....
rytas nelaisvėje ir laukia gal liūdno gyve — Pasilaikyk cigarą, po tai nerinks nei vice-preziArklys jį nešė ir Keistutis vedė kelią; nimo galo, visai nekaltas. Kalbino tėvą nas, — tarė viršininkas; — dento, nei sekretoriaus. Na
pats vaikinas nesijautė savyje, nežinojo gelbėti Jaunutį, bet Kruonis, nusileisda šis traukinis ką atėjo yra ir tie akiplėšos socialistai
diysta sakyti kad Susivie
kur joja ir ko.... Jojo bet norėjo kad jie mas visuotinam palinkimu! prie Keistučio, vakarykštis.
nijime jie nepartivųs!
niekad Vilniaus neprijotų, kad kelias iš nepatarė sunui prasižengti naujam valdo
kryptų ir jie visi paklystų. Bet tas įvyk vui.
Po vestuvių
ti negalėjo, nes kelias į Vilnių buvo neto
Keistutis tuoj paleido pasiuntinius į . Tėvas: — Kas yra? Aša Iš “Tėvynėje” paskelbtos
limas ir labai visiems priprastas. Manė Krėvą pas Algirdą, pranešdamas kad Vil roj! ? Antra diena po ves Pild. Tarybos krivūlės rei
kale dėjimo nepiliečio M. J.
sau: Ak kad jie ten susiprastų, kad nors nius jau paimtas ir jis gali atvykti užimti tuvių! Ką tai reiškia?
Duktė (žliumbdama): — Viniko vardo ant baloto;
sapnas persergėtų, ir butų pasirengę gin Gedimino sostą.
Aš verkiu kam tėvelis ma pasirodo kad Prezidentas
tis.... Juk ne su didele daugybe Keistu
Kada Vilniaus gyventojai patyrė kad ne neleidai anksčiau už vy Gegužis ir Iždininkas Gugis
patrempia SLA. konstitu
tis ateina. Iki pribus Algirdas, galėtų at jų valdovu liks Algirdas, o ne pats Keis ro....
ciją
ir nuo senai įgyventą
laikyti užpuolimą, ir Jaunutis spėtų išsi tutis, visi sujudo ir kėlė didžiausio nepa
tradiciją
nedėt nepiliečio
gelbėti ....
sitenkinimo. Visur tik šūkauta: “Mes no
Šeimoje
vardo į balsavimų lakšte
Nors ilga žiemos naktis, bet tokiose rim Keistučio!” Ir siųsta rinktiniai žmo . — Vėl nauja suknia? Iš lius. Nejaugi tik tiek nu
mintyse pasinėrusiam, musų jaunikaičiui nės pas Keistutį prašyti jo paties Vilnių kur aš imsiu pinigų užmo sigyveno tie žmonės bevir
buvo visai trumpa, ir štai jau pradeda valdyti, bet Trakų kunigaikštis tą buvo kėti už ją?
šininkaudami Susi vieniji
švisti, o ten aukštai kalne jau matosi Vil pažadėjęs Algirdui ir savo žodžio nemai — Kas man darbo. Aš me? Ir dar jie drysta to
niaus Aukštosios Pilies bokštas — Vilnius nė. Algirdas del to buvo nemėgiamas kad tavo žmona., ne finansų pa liau skverbtis į SLA. Pild.
Rengia
Tarybą! Narys gerbiantis
jau vilyčiomis pasiekiamas, ir jie vis ar buvo atsitolinęs nuo Lietuvių, daug laiko tarėjas.
Lietuvių
Laivakorčių
Agentų
Susivienijimą neprivalo už
tyn eina....
praleido Vitebske su Rusais, kur buvo jo
Sąjunga
Amerikoje
juos daugiau balsuoti. Na
Reikia pagalbos
Su būreliu palydovų Merkys dajoja valdybė, ir buvo persiėmęs Rusų dvasia.
Populiariu ir nauju garlaiviu ■
rių pareiga yra balsuoti už
Vyras vaistinėj: Kelios tokius žmones kurie gerbia
pilies vartų, duoda reikalingą ženklą, var Keistutis gi, nors iš tos pat motinos kaip
dienos atgal jus pardavėt
tai atsidaro, bet tuoj, Keistučio iškalno Algirdas, visą savo amžį būdamas Lietu man pleisterį nuo nugaros SLA. O tai žmonėmis yra:
Bačiunas,
nustatyta tvarka, vartų sargai ir pats voje ir valdydamas Žemaičius, liko Lietu skaudėjimo.’
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
Mikalauskas,
Merkys suimami ir visu smarkumu įlekia viams artimas, savas, todėl ir mylimas.
Vaistininkas: O dabar Jurgeliutė arba
GEGUŽĖS 21 Dieną ir LIEPOS 16 Dieną
ko norite?
į pilį. Keistutis su savo kariumene, Ne
Čekanauskas,
(Bus daugiau)
Vyras: Daar noriu tokio Tareila,
spėjus niekam pajusti kas dedasi, jau bu
Sėdant į laivą išvakaro
dalyka
kuris
atimtų
tą
plei

vo apstota Žemutinė pilis ir Keistutis tvar
Januškevičius,
Į KLAIPĖDĄ.
(Per Rotterdam)
sterį nuo nugaros.
Mockus,
kė sargų ir kareivių nuginklavimą, tačiau
4/
Dr. Klimas.
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika
mažai kas buvo nuginkluoti, nes pilis dar
Vienas:
Kada
galiu
tikė

miegojo.
Informacijų kreipkitės į:
tis atmokėjimo skolos?
Vienok, reikia pastebėti, ar pavojaus
Kitas: Visada.
IŠVENGKIT
J. AMBRAZIEJUS
J SEKYS
nujautimas ar sapnas, išbudino Jaunutį ir
168 Grand St. B’klyn, N. Y.
226 Park St., Hartford, Ct
TŲ
ŽIAURIŲ
jis, nors nežinodamas kas pilyje dedasi,
AMBROSE, V. W.
K.
SIDABRAS
GALVOS
178 Ferry St.. Newark, N. J.
Tik ne trečia klesa!
342 W. B’way, S. Boston, Mass.
Su persiuntimu į kilus miestus — 30c.
bet girdėdamas nelaiku sumišimą, arklių
“
AM.
LIETUVIO
”
Agentūra
ŠALČIŲ
V. M STULPINAS
Matulaitis palydėjo savo
1 1 Vernon St.
lakstymą ir žemės dundėjimą, kas reiškė
3400 S. Emerald Av. Chicago, III.
Kaina:
vietiniams po 25c.
Worcester,
Mass.
sūnų į gelžkelio stotį ir at
TAS GALIMA
A. S. TREČIOKAS
P. BALTUTIS
atsiradimą pilyje užpuolikų, instinkto ver šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu sisveikindamas sako:
107 Adams St. Newark, N. J.
Zonile disinfek3327 S. Halstcd St.
Chicago.
čiamas šoko gelbėtis, ir slapta išeiga išbė rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
tuoja gerklę,
J. J. URBSZO
P. BARTKEVIČIUS
— Buk sveikas, Juozai!
nosį ir burnų.
187 Oak St. Lawrence, Mass
678 N. Main St. Montello, Mass.
go iš savo miegkambario, kur įsigavęs Kei kaimius; kebus, upes ir ežerus; taip kad tu Važiuok su Dievu!
Naikina ligų
“DIRVA”
A. VA RAŠIUS
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinperus. Nau
— Ką kalbi, tėvai? Argi
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa
6820 Superior av. Cleveland,0.
stutis rado savo brolio tik šiltą guolį ir ru ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
doki! regu
J. VASILIAUSKAS
K. MAKAREVIČIUS
Dievas
važiuoja
trečia
kle

liariai ir iš
ki-:;: mat, nabagas išbėgo pusnuogis, ba- randasi, kur susieina rujbežiai kitu šalių,
814 Bank St. Waterbury, CL
62 Jackson St. Ansonia, Conn.
vengsi! šalčių
sa?
“VIENYBE”
P. MOLLS
ir viską kita reikalingo jame rasite.
nespėjęs nei apsirengti.
103 Grand St., B’klyn, N. Y.
1730—24 St. Detroit, Mich.
“•NAUJIENOS”
VELECKIS, A.
Kuomet pilies kieme didėjo Vilniaus
Chicagicčiai — skaitykit
H30 S. Halstcd St. Chicago 502 South Av. Bridgeport, Conn.
Reikalaukit “Dirvoje”
RAUKTYTE J
J. ZO1.P
-kuriai bėgą žiūrėti kas dedasi
ir Platinki!
123 Millbury st. Worcester, Mass. 4J50 S. Paulina St.,
Chicago
ir patyrę kad Keistutis užima Vilnių, iš 6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
“Dirvą”-“L. Tribūną”
▼

v

▼

▼

▼

▼

Holland=America Line

2 Didelės

EKSKURSIJOS
l LIETUVĄ

STATENDAM

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c

ThtModtm
SrtonaJ AnliMfU

■
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Lietuvos Atstatymo
Bendrovės Akcininkams

Kovo 11, 1932

BAČIUNAS KAIPO
KANDIDATAS

Bačiunas yra tinkamiausias na musų Lietuvį tai mes jį
kandidatas į SLA. preziden turim aukštinti ir pastaty
tus. Mums reikia biznie ti šalę musų Šarkio. Jisai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
riaus ir organizatoriaus, o būdamas organizacijos vir
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
cija augti ir bujoti. Reikia ne advokato, “kunigo” ar šininku gaus progą išgar
ją sutvarkyti sulyg šių lai
brangaus profesio sinti Lietuvių vardą Ame
J. J. Bačiuno kalba pasakyta per radio stotį WHFC, kų gyvenimo. Reikia mo kitokio
nalo.
rikonų biznio sferose ir pa
Chicagoje, Lietuvos Atstatymo B-vės šerininkams
Pavyzdis kaip gyvena ir el duoti maisto; kurie neduo
dernizuoti !
_ Juozas Bačiunas yra ap daryti Susivienijimą aukš
giasi žemės sausinimo
davo būdavo primušami,
Nekurie SLA. veikėjai, sirūpinęs savo asmeniniu ta biznio įstaiga.
darbininkai
suspardomi. Jeigu kas ap- Esu širdingai dėkingas giau apie Liet. Atstatymo išgirdę tokias pastabas, ne gyvenimu ir jam norisi pa Bet kas svarbiausia, p.
Pušalotas yra nedidelis siskundė policijai, policija “Dirvai” - “Liaudies Tribū B-vės esančius ir žuvusius praėjus metams laiko jau sidarbuoti Amerikos Lietu Bačiunas gali musų suamenumato p. Bačiuną kandi viams. Jis nori išduoti or rikonėjusį jaunimą įtrauk
Panevėžio apskrities mies neidavo tvarkos daryti, nes nai” už davimą man šios investmentus.
datu į SLA. prezidentus. ganizatoriaus kvotimus ir ti į organizaciją. Jis turė
telis, gyventojų turi apie ir ji bijojo. Sekmadieniais progos tarti keletą žodžių.
miestelyje blaivo Visi jus kurie klausotės, Nuo Redakcijos: Kadan Nors jis nėra senas ir “pa parodyti kas galima nuvei damas pažintis su Ameri
900. Miestelyje yra ketu nesimatė
riolika krautuvių ir valsty žmogaus. Nes yra keli de- o ypatingai Lietuvos Atsta gi Amerikos Lietuviai dar sidarbavęs” narys, bet jo kti tokioje organizacijoje konais, gal but ras jų tarpe
musų “dingusių” Lietuvių
binės degtinės parduotuvė. sėtkai degtindarių, kurie tymo Bendrovės šėrininkai, bininkai sudėjo į Atstaty Tabor Farma. yra geriau kaip SLA.
ištolo
pamatę
grebkasį
vy

mo
Bendrovę
didelius
pini

sias
liudytojas
jo
gabumų.
išklausykite
sekantį
mano
gana įtakingų ir turtingų.
Kiekvienas
S.L.A.
narys
Yra valsčiaus valdyba, paš
davos!
ir
tempdavo
pas
sa

Toliau,
ji
duoda
jam
visą
gus,
ir
dabartiniais
blogais
pranešimą.
Išgarsėjus Amerikoj Ta
su
juo
išrinktu
kaipo
pre

tas, pradžios mokykla, du ve, iki ištraukdavo iš jų vi
žiemą
liuoso
laiko,
kada
yra
laikais
nors
dalis
tų
šimtų
bor
Farma yra geriausias
zidentu
atgis!
Jis
priduos
Atstatymo Bendrovės sei
malūnai, smulkaus kredito
sus
pinigus.
Kiti
prasigė

pats
geriausias
laikas
dar

ar
nekuriu
ir
tūkstančių
ką
pavyzdis
musų Susivieniji
ūpo,
energijos,
sumanymų
bankas ir kelios organiza rę, neturėdami ko valgyti, mas, kuris įvyko Sausio 26
buotis
miestuose,
tarp
Lie

ten
buvo
sukišta,
butų
ma

mui.
Jeigu
vienas žmogus
ir
noro
darbuotis
Lietuviš

d.
šių
metų
New
Yorke,
ku

cijos: Šaulių, Pavasarinin
iš
lizdų
imdavo
gandrelius,
tuvių,
Susivienijimo
labui.
lonu
atgauti,
ir
kadangi
yra
galėjo
taip
pakelti
biznį tai
kai
organizacijai.
Prezi

riame
ir
aš
dalyvavau
(sei

kų, ir Vilniui Vaduoti Są varniukus, kepdavo ir val
Nėra
abejonės
kad
p.
Ba

'
proga
atgauti,
kaip
p.
Baką
gali
padaryti
per
tą lai
dentas
turi
lankyti
kuopas
me
šėrininkų
balsų
dalyva

jungos skyrius.
gydavo. Jei kas pasakyda vo apie 2700, o del legalio čiunas skelbia per radio ir čiunas tapęs SLA. prezi turi dalyvauti kartas nuo ką tūkstančiai SLA. narių
Iš Pušaloto išeina trys vo kad jų negalima valgyti,
dentu išaugintų organiza
vieškeliai: Į Panevėžį 25 ki jie sakydavo kad jiems ga seimo reikia netoli 20,000 per spaudą, tai dabar yra ciją iki aukščiausio laips karto jų susirinkimuose ir ■su gerais vadais? Tik' rei
geriausias
laikas
tuos
liku

nurodyti kelius, rasti budus kia rinkti jaunus, energin
balsų, tai ir šis, taip kaip ir
lometrai; į Joniškėlį 13 kl., lima.
nio. Turėdamas laiko, nuo kaip pritraukti daugiau na gus, sumanius vyrus į orčius
atgauti.
Viskas
ko
rei

visi
kiti
Bendrovės
seimai,
į Pumpėnus 6 kl. Prie Pu Pušaloto Žydeliai nuo jų
tai kad ta komisija ži Spalių 1 iki Gegužės 1 va rių. Drąsiai galima sakyti ganizaciją, kaip p. Bačiu
šaloto teka nedidelė upelė, labiausia nukęsdavo, nes iš nebuvo legaliu). Kartu su kia
notų
šėrininkų antrašus ir žinėtų po kolonijas organi
pavadinta Amata. Už dvie jų grebkasiai pirkdavo bul šėrininkais dalyvavo visi kad gautų jų pasirašytą zuodamas Lietuvius į SLA. kad išrinkus p. Bačiuną Su nas, kurio nors ir žilas
liudija vos 40 me
jų kilometrų nuo miestelio ves, mėsą ir tt. Sueina į dabartiniai B-vės direkto proxy kada komisija pri Kuris kitas kandidatas ga sivienijimo prezidentu, or plaukas,
tų
amžiaus.
ganizacija
per
kelis
metus
bėga didžiulė upė Levuo. Ši krautuvę pulkas, vienas ką riai, ir nutarė dar kartą
li tą padaryti?
Gana Susivienijimui “Šv.
išaugtų į nemažiau kaip 30upė skiria Pušaloto valsčių perka, o kiti vagia ką su pabandyti išjudinti Atsta sius.
Bačiunas
yra
idealistas.
Jurgio
draugijos” tvarkos!
40,000
narių!
“
Dirva
”
kaipo
laikraštis
tymo B-vės šėrininkus.
nuo Pumpėnų valsčiaus.
griebdami. Nieko negelbė
Jis
važinėjo
po
Lietuvių
ko
Rinkime
naujos gadynės
Nesirastų
nei
vienoj
ko

ir
“
Dirvos
”
“
Liaudies
Tri

Ant Lėvens kranto yra davo ir skundimai techni Kad sušaukti didumą šė
lonijas
1927
m.
su
Vanagai

žmones,
kurie
tinka šiems
lonijoj
Lietuvio
kuris
už

būnos
”
radio
stotis
WHFC
daug malūnų kurie žmo kui, po kuriuo jie dirbdavo. rininkų balsų, tam tikslui
čio
Babravičiaus
koncer

laikams
!
S. K.
kalbintas
p.
Bačiuno,
atsi

mielai
pasistengs
informuo

nėms yra dideliai naudingi. Ką jis žmogus padarys, pa išrinkta Komisija kuri su
tais;
pereitą
vasarą lankė sakytų prisirašyti prie S.
ti
šėrininkus
apie
dalyko
ei

Lėvens krantus puošia ap sako tik saugokitės, aš ne rastų budus susinešti su šė
gą, tik prašo juos pačius ne si Lietuvoje; porą žiemų L. A.
J. ŽEMANTAUSKAS
augę alksniai ir karklai.
kaltas.
Pumpėnietis. rininkais ir gauti šėrinin snausti, nenutylėti, bet at praleido Floridoje, ir visur J. J. Bačiunas ne tik Lie
Viešas Notaras
kų
įgaliojimus,
arba
Anglų
Seniau Pušaloto mieste
buvodamas tyrė žmonių gy tuvių tarpe turi pažinties,
130
CONGRESS AVE.
sišaukti
’
į
komisiją.
kalboj
proxy,
balsuoti
atei

liui su Pumpėnais buvo blo
venimą, susipažino su eko bet daugiausia Amerikonų.
WATERBURY, CONN.
Mes
ypač,
su
p.
J.
J.
Ba

nančiame
Bendrovės
seime.
gas susisiekimas, bet 1923
nominiu gyvenimu ir nie Chicagoje visi Amerikonų Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir
Seimas bus šaukiamas tada čiuno pagalba, pasistengsi kur
PAJ1EŠKOJIMA1
metais tapo pastatytas me
mes jo nematome daly dienraščiai yra aprašę p. kitus tautinius laikraščius.
kada Komisija turės surin me pasitarnauti Vakarinių vaujant politikoje.
dinis tiltas per Lėvenę, ir
Bačiuno Tabor Farma ir jo Už $3 pralinksminsit visą kai
turi laisvą lengvą važinėji Grinis Petras, iš Pagirio m., kus didumą balsų, kitaip Valstijų Lietuviams.
Tik
toks
gabus
biznierius
biznio
gabumus. Jei Ame mą — užrašykit saviškiams
mą. Seniau kai tilto nebū Ukmergės ap., iki 1915 m. gy sakant, tas priguli nuo jū Galit tuoj rašyti p. J. J. ir organizatorius kaip p.
rikonų
spauda taip įverti- Lietuvoje metams “Dirvą”.
veno
St.
Louis,
Mo.,
turi
brolį
sų, Bendrovės šėrininkai. Bačiunui pranešant savo
davo reikėjo važiuoti per
Komisijon išrinkta p. J. naują antrašą, kuriuo gali
vandenį, ir ne vienam pri Adomą.
sieidavo savo gyvybę va Aleksandravičius Petras, Juo Ambraziejus, Dr. B. K. ma bus proxy prisiųsti. O
zo ir Liudvikos šefranaitės sū Vencius, abu iš Brooklyno, kada gausit proxy, galėsit
duoti.
grąžinti p. Bačiunui su sa
Pušaloto bažnyčios nuo nūs, Amerikon atvykęs prieš ir aš, iš Sodus, Mich.
Atstatymo B-vė buvo su vo parašu. Jam galit pil
tolo nematyti, nes apaugus 33 metus.
aplinkus šimtamečiais me Venclovas Stasys, iš Skapiš organizuota suvirš 15 metų nai pasitikėti, nes yra pra
džiais. Bažnyčia yra medi kio v., Rokiškio ap., gyvenęs atgal. Amerikos Lietuviai kilnus, teisingas ir geras
Newark, N. J.
yra sudėję į šią bendrovę Lietuvių darbininkų drau
nė.
Benušis Antanas, apie 40 m. $392,080.00. Bendrovė per gas ir žinovas * finansinių
Miestelyje nėra gražių,
keleto aukštų namų, tik pa amžiaus, gyv. Baltimore, Md. visą savo gyvavimo .taiką dalykų. J. J. Bačiunas yra
Malcevičius Antanas, Jono ir darė visokius biznius ir in kandidatas į Š.L.A. Prezi
prasti mediniai.
Onos sūnūs, Amerikon atvykęs vestmentus, buvo tai daro dentus.
Čia stipriai organizuoti
Šauliai, kurie turi daug na apie 1910 m. ir gyvenęs Glen ma pagal tų laikų geriau Clevelando ir1 apielinkės
Gazą Gaunat
rių; turi savo orkestrą, ku core, L. L, N. Y., kilęs bene iš sius, taip vadinamus “eks L. A. B-vės šėrininkų pro
Skuodo.
pertus”, “žinovus”. Lai xy priims ir “Dirvos” Re
ris linksmina Pušalotiečius
sekmadieniais per geguži Dobilas Pranas, atvykęs 1912 kams mainantis, paveikė ir dakcija ir tą patį padarys
nes. Pušaloto Šaulių kuo m. ir gyvenęs Garrison, Ind., ant Atstatymo B-vės, ir per “Liaudies Tribūnos” Reda
savo ‘gerus’ vadus Bendro kcija Chicagoje. Gautas
pa didesnė už kitas Pane tarnavęs S. V. kariumenėje.
vėžio apskrities Šaulių kuo Kanišauskas Domas, iš God- vė nedavė ir neduoda pelno, per redakcijas proxies pa
laukių k., šilavos v., Raseinių ir jos turtas, iš netoli $400,- siųsime p. Bačiunui.
pas.
ap., iki 1920 m. gyvenęs Cam 000.00.... išdriko kai kamLaukite tolesnių pranešiKovojo su bolševikais
bridge, Mass.
paras. Bet jeigu dar šią mų apie tai.
Pušaloto apielinkėj 1919- Sinkevičius Ignas, atvykęs bendrovę sąžiningai dabar
1920 metais buvo dideli mū 1907 m. iš Kauno, tarnavęs S. išlikvidavus, gal but liktų
Ar jau išrašėt “Dirvą”
šiai su bolševikais. Vienoj V. kariumenėj, 1924 m. gyve netoli $100,000 šerininkams saviškiams į Lietuvą? — už
pasidalinti, bet ir tas $100,- $3.00 metuose pralinksminsi t
pusėj Lėvenies buvo Lietu nęs Milwaukee, Wis.
visą kaimą!
viai, antroj pusėj bolševi Mykolaitis Edwardas, gyve 000 sutirps jeigu Bendrovės
nęs
So.
Manchester,
Conn.,
ne

kai. Jie taip ilgą laiką šau
šėrininkai nekreips į tai do
dėsi kol susirinko daugiau va išvykęs į Newark, N. J., ir mės. Kad galima butų At Kaip Viena Moteris Neteko
20 Svarų Riebumo
Lietuvių savanorių. Lietu ten miręs.
statymo Bendrovę išlikvišakalinis
Edvardas,
kilęs
iš
viai jaunuoliai, pajutę pas
duoti reikia dviejų trečda Išsikišę Klubai Sumažėjo —
save esančių bolševikų ro Suginčių m., Kutkiškių v., Ute lių balsų.
Taipgi Smakras ir Storumas
jų, gailėjo apleisti savo tė nos ap., gyvenęs N. Weymouth, Tai yra musų visų prie
p^URODINĖDAMI daugybę patogumų kokius turit su
įgavo Fizišką Vikrumą—
vynės. Išgirdę kad už Lė Mass., apie 10 m. atgal išvykęs dermė. Aš prašau B-vės
Ir Gražią Figūrą.
Jeigu esi riebi—pirmiausia praša
švaria, patogia gazo šiluma, mes norim atkreipti jū
venies yra Lietuvių batalio pas seserį Oną Gekienę į Wa šėrininkų ir tų kurie nesa link
priežastį. Gerk pusę šaukštuko
terbury,
Conn.
nas, susitarę naktimis iš
te šėrininkais kad praneš Kruschen Salts stikle karšto vandens
sų domę Į svarbą turėjimo tinkamų prietaisų, ir atsa
—į 3 savaites ' pamatysit kad
Pumpėnų ir kitus plaukte Miliauskas Ignas, prieš karą tumėt tiems kurie šios ma rytais
daug riebumo bus pradingę.
gyvenęs
Philadelphia,
Pa.,
ka

plaukė per vandenį prisidė
no kalbos negirdi, idant jie Taipgi tėmykit kad įgausit ener
kančiai įrengtų.
ti prie savųjų. Daug mu- ro metu tarnavęs armijoje ir tuoj kreiptųsi į bile vieną gijos—oda bus tyra—jausitės jau
nesnė
—
Kruschen
suteiks
riebiai
ypašyj žuvo Lietuvių, bet daug neva dingęs be žinios.
viršminėtos komisijos na- tai linksmą nuostabą.
Daugybė senų būdų deginimo gazo namuose furnasuose
Žiūrėkit kad butų Kruschen—jūsų
ir bolševikų galvas paguldė. Gegužis Dominikas, buv. ju narių.
sveikata stovi pirmiausi—ir SAU
rų
inžinierius,
kilęs
bene
iš
Sei

buvo tik gazo aikvojimas. Nekurie prietaisai buvo nie
Pušaloto šventoriuje yra
Chicagos ir apielinkės šė- GUMAS pirmiausia kurį Kruschen
palaidota keli tėvynės gy nų ap., gyvenęs Philadelphijoj. rininkams gal butų pato gali prižadėti.
kas kitas kaip tik padargas.
Gaukit bonką Krtischen Salts iš
nėjai. Pušalotiečiai pasta Maselskiai, Pranas ir Juozas, giausia kreiptis prie manęs. vaistinės
bile
kur
Amerikoje
(išteks
tė jiems paminklą su užra Agotos Hoefertienės broliai, iš Mano antrašas: Juozas J. 4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
Moderniški gaziniai furnasai ir garo šildytojai, ir moder
ta bonka nepertikrins jus kad tai
šu: “Garbingai Žuvo de Eibariš'kių k., Radviliškio v., Bachunas, Sodus, Mich.
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
Šiaulių
ap.,
atvykę
1913
m.
ir
niški gazo deginimo prietaisai tą viską pakeitė. Geres
Lietuvos Laisvės”.
Įgaliojimai (proxy) yra ti riebumo—pinigai bus grąžinti.
Pora praeitų vasarų Pu apsigyvenę Brooklyne.
gaminami ir trumpu laiku
nės
kainos ir geresnės išlygos, su daug geresniu ir atsašaloto apielinkę buvo apgy Savickas Pijus, iš Vilkaviškio atsišaukusieji apturėsite.
t Ofiso
Telefonai
Namų į į
kantesniu sudėjimu, pagelbsti daugybei tūkstančių šeiKEnmore 4740W ••
venę grebkasiai kurie atlie m., nuo 1912 iki 1916 m. gy Dabar del stokos laiko 4 MAin 1773
venęs
Detroit,
Mich.,
ir
karo
mų džiaugtis savo gazu apšildomais namais.
ka nusausinimo darbus. Jie
negali jums daugiau apie i P. J. KERŠIS į
susirinkę iš visų Lietuvos metu išvykęs neva į Philadel Liet. Atstatymo Bendrovę 11426-8 Standard Trust Bldg.::
kraštų juodi darbininkėliai. phia, -Pa.
paaiškinti. Gal trumpoj at Baigęs teisių mokslą Cumber- ;;
Kiek turėtų kaštuoti apšildymas namų gazu? Mes no
Kiek per savaitę uždirba, Jieškomieji arba apie juos eityje “Dirvos” - “Liaudies land Universitete ir darbuojas į!
retume suteikti jums praktiškas informacijas apie tai.
su Teisių ofisu advokatų
sekmadieniui atėjus visus ką žinantieji malonėsit atsilie Tribūnos” leidėjai vėl bus
Collister, Stevens ir
L
Ar nesiteiktumet mus pašaukti telefonu? Musų platus
prageria ar kortomis pra pti į
taip malonus duot man pro
Kurzenberger
;;
lošia. Kuris išlošia tas lie Consulate General of Lithuania gą per šį radio pakalbėti, Su visais teisių reikalais Lietu- į!
patyrimas apie gazu šildymą yra jums veltui tik ant paka linksmas, o pralušusieji 15 Park Row New York City tuomet Jums pranešiu dau- viai, Slavai, Lenkai ir Rusai • ■
prašymo.
kreipkitės prie musų.
J
neturi ko pavalgyti, susi
tarę pulkais vaikščiodavo Speciale kaina šį Mėnesį Taisykit Savo Fumasus
pas vietinius gyventojus
Dabar
NEW PRICES
Suliejimas, Stogų
Men’s Suits or Overcoats
grasindami reikalą u d a v o Cinavimas,
Mes specializuojame
tiesimas — Furnasai

PUŠALOTAS

ĮSIVESKIT AUTOMATIŠKĄ GAZO
KURINIMĄ DABAR

TAISYME VISOKIŲ IšDIRBIMŲ FURNASŲ IR
BOILERIŲ

J. J. LAZICKAS

Apskaitliavimą noriai duodam.

JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.

Bowman Sheet Metal &
Furnace Co.

Anderson Furnace Co.

Prie E. 66th Street
—ENdicott 4638—

4704 Hough Ave.
End. 0550

1030 EAST 68TH ST.
HEnd. 5475

Cleaned and Pressed .... 49c.
Men’s Suits or Overcoats
Sponged and Pressed ....25c
Ladies Plain Dresses or Coats 69c
Big Reduction on Repairing.
No Delivering

Rosedale Dry Cleaning Co.
6702 Superior Av. Cleveland, O.

THE EAST OHIO GAS CO.

Phone MAin 6640

East Sixth ir Rockwell

52

!S jį
aty;
lisai
virgarLme■ patuks-

i, p.
ame?aukturęmeritarpe
tuvių
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j Ta
msias
ienijinogus
nį tai
tą lainarių
ik' reiierginį °Vr '
Bačiužilas
40 mė
li “Šv.
rarkos!
;adynės
. šiems
S. K.

5KAS
kVE.
»NN.
lybę” ir
aščius.
visą kai
riškiams
Dirvą”.

$ IS LIETUVOS e

MERGAIČIŲ GLOBA Greta “Darbo Biuro” į- cijos į Kauną ir Į užsieni reiškė dar propaganda žo
steigti “Darbo Namai”, ku mergaitėms patarimais ir, džiu ir raštu; Stoties Misija
LIETUVOJE
riuose negaunančiom darbo ištikus nelaimei, padėti. Sto duoda
pravažiuojančioms

DARBO APSAUGA
LIETUVOJE

Darbo apsaugos priežiū
rą vykdo darbo inspekcija.
NUBAUSTAS UŽ SUGU- šių metų biudžere ineinaL Einant “darbo inspekcijos
3,000,000 litų naujų kalėji■ įstatymu”, visose darbo sriLIAVIMĄ DU DUK
mų statymui. Šių metų pra• tyse — pramonėje, žemės
TERIM
Laukuva, Tauragės apsk. džioj Lietuvos kalėjimuose! ūkyje, prekybos, amatuose
— Kovo 5 d. 1930 m. Gulbių buvo 3,219 kalinių, iš jųį ir t. t. — darbo inspekcijai
pavesta saugoti pasamdytų
kaimo gyventoja R. Saka 278 nepilnamečiai.
darbui žmonių sveikatą ir
lauskienė pasiskundė poli
gyvybę.
Pildydami pavestas
tinMergaitės
žagintojai
cijai kad jai, laike vestuvių,
iiems
pareigas,
darbo in
karnai
nubausti
atsigulus su savo vyru, at
ėjęs tėvas išvaręs ją tvar- ' .Rokiškis. — Gruodžio 16 spektoriai 1) prižiūri kad
tan karvių milžti, iš kur, d. Panevėžio apigardos tei butų vykdomi darbo srityje
revolveriu grąsindamas nu smas nagrinėjo įdomią iš įstatymai ir taisyklės, 2)
sivaręs kluonan ir ten išža tvirkėlių bylą 1931 metais stengiasi įspėti kylančius
ginęs. Tokie dalykai su tė Sausio mėn Rokiškio sto tarp darbdavių ir darbinin
vu jai nebe pirmas atsitiki tyje nakties laike viena kų ginčus ir konfliktus ir
mas. Ji su juo net porą mergaitė atėjo laukti trau juos likviduoti, 3) prižiūri
vaikų sugyvenus. Anksčiau kinio. Tuo sykiu bufete kad Įmonių patalpos atitik
apie tai niekam nesiskun- girtuokliavo vietiniai vyru tų higienos ir sanitarijos
dus, nes bijo jus tėvo kerš kai: du broliai Teseckai, Sa- reikalavimams, kad butų
to. Po santikių su dukte rekinas, Žylis ir Taškevi- aptvertos pavojingos maši
nų dalys ir butų duodami,
rim, kiekvieną kartą tėvas čius.
prigrąsindavęs padarysiąs Patėmiję mergaitę, vyru kenksmingus darbus dir
jai gailą jeigu tik kam apie kai prievarta bandė ją nu bantiems darbininkams, tam
girdyt, bet ji gėrimų nepri tikri prietaisai: odos drabu
tai pasakysianti.
žiai, akiniai ir t. t.; 4) nusi
Tėvas dukters kaltinimą ėmė. Tada jie sugriebę Įsi- kaltusius traukia atsako
paneigė. Esą jis sergąs si-jj nešė ją i antros klesos bu mybėn.
filiu, tai jeigu butų santi- fetą, kur išžagino ir nusi . Darbininkų
samdymą,
kiavęs su dukterim, be abe nešę į skiepą, kuriame bu santykius su darbdaviais,
vo
varoma
elektra
ir
gami

jonės butų ir ją užkrėtęs.
darbo dienos ilgumą ir t.t.,
Jos vaikai esą ne jo, bet nama centralinis apšildy reguliuoja įstatymai.
mas,
norėjo
Įmesti
į
degan

duktė juos su kitu prigyve
Nukentėj tįsiems nelaiginnus, ir nurodė su kuo. Išty čią krosnį. Bet tuosyk in- gais atsitikimais pramonės
ėjo
kūrinto
j
as
Kligis
ir
iš

rus tėvo, jo dukters ir žmo
įmonėse atlyginimą nustato
nos kraują rasta kad mote gelbėjo mergaitę nuo mir tam tikras Įstatymas. Šiais
ties.
rys abi yra sveikos, bet jis
atsitikimais nukentėjęs ne
tikrai turi sifili, tačiau li Teismas nubaudė V. Te- tekęs darbingumo gauna
gos būtis yra be išviršinių secką ir J. Žylį po 6 metus, nuolatinę pensiją, kurios
apsireiškimų ir del to mo Sarekiną ir Taškevičių po dydis priklauso nuo jo už
4 metus sunkių darbų kalė
terų negalėjo apkrėsti.
jimo, o penktą, Tesecką, iš darbio ir darbingumo nete
Šiaulių apigardos teismas teisino.
kimo laipsnio; jeigu nuken
Sausio 27 d. nubaudė Saka Tie vyrukai laikė save in tėję miršta, tai pensija iš
lauskienės tėvą, P. Tauroir buvo geri ka mokama jo šeimai. Be to,
zą, už krauiomaišystę su gi teligentais
nukentėj tįsiams teikiamas
talikų stulpai.
minaite, 5 metais sunkių
nemokamai gydymas. Nu
P.
Kriukelis.
darbų kalėjimo, o ją 9 mėn.
kentėjusiems kitų sričių
paprasto kalėjimo, bet ją
darbininkams (atlyginimas
nuo bausmės atleido lygti Žydo Amerikiečio (jfeia- nustatomas einant bendrai
širdiųg urnas L,
nai.
Rokiškio ■miesto į valdyba civiliniais Įstatymais.
. ■ SĮociąlįnio draudimo srity
KAIP LIETUVOJE VYS j gavo iš Amerikos įvairių je pažymėtinas. Vlig'pnių ka
drapanėlių ir 'batelių vėrtęs
TOSI PIENO INDUS
4000
litų. Tą viską*’perkant sų ■ ąstaty ni®8^?»*a^cmiantis
TRIJA
reiktų sumokėti apie 20,000 juos Lietuvoje įsteigta 10
Lietuvoje 1931 m. veikė litų, o 4000 litų tik apdrau ligonių kasų,' kurids apima
279 pieninės: 140 garinių ir dos suma. Aukos išdalin visą Lietuvos teritoriją.
134 rankinės.
tos miesto biednuomenei, Šiais metais Lietuva ra
tifikavo sekančias konven
Tuo pat laiku grietinės nežiūrint ar jis buvo Žydas cijas (Vyi*. žin. Nr. 359):
nugriebimo punktų buvo ar Lietuvis.
1. Konvencija dėl mote
1014, liauju punktų įsistei Tokią gausią auką at rų nakties darbo.
gė per metą 238. Be val siuntė vienas Rokiškio mie 2. Konvencija dėl vaikų
džios pašalpos veikia apie sto Žydas gyvenanatis New nakties darbo.
P. Kriukelis.
500 grietinės nugriebimo Yorke.
3. Konvencija nustatyti
punktų.
astuonių valandų darbo die
Nekurtos pieno perdirbi Kunigai dar tebeduksta
nai.
mo bendroves jau nenori Rokiškis. — Per trijų ka 4. Konvencija dėl savai
priimti i bendrovę naujų ralių šventę šventoriuje fa tinio poilsio pramonės ir
narių, tačiau su tokiomis natikės .moterys, Įsiundytos prekybos Įmonėse.
bendi ovėmis Pienocentras vietos Kun. Matuliopies,
5. Konvencija dėl drau
kovoja: sulaiko kreditus ir puolė policiją, kurią visaip dimo ligoje pramonės, pre
neprimoka už pieną.
iškoliojo, ir buvo tokių mo kybos ir namų nuošos dar
—Vyriausybė rengia visą terų kurios turėjo lazdas. bininkų.
eilę pertvarkymų Lietuvos Kantri musų policija, tik
kalėjimuose. Tarp kitko bu šypsojosi iš bobų spurdėji E. 79th ST. GARAGE
sią palengvinimai bausmių mo. Kad taip kitur, butų
SUGEDUS
sunkiai nusikaltusiems ir gavusios per galvas buožė PATARNAVIMAS
ANT KELIO
GENEKALIS AUTO TAISYMAS
išmokslinimas kalinių prie mis ir iš pumpu vandens.
VISOKIU IŠDIRBIAI U KARŲ
K.
žiūros personalo. Be to,

informacijos
Mergaičių globa Lietuvo duodamas trumpesnis ar il ties Misija per tą laiką pa mergaitėms
je rūpinasi dvi visuomenės gesnis darbas ir pragyveni dėjo 298 mergaitėms. Ka lapelius, o draugijos nariai,
organizacijos: Moterų Ka mo šaltinis ir jos mokamos dangi iki šiam laikui Drau ypač pirmininkė p. Čiurlio
gija neturėjo savo globos į- nienė, organizuoja viešas
talikių Draugijos — “Mer reikalingo darbo.
laiką
Per
tą
trumpą
staigos, tai apie 20 mergai paskaitas: Tokios paskaitos
gaičių Globos Sekcija”, ir
suteikė
“
Darbo
Biuras
”
čių
reikalingų globos perda buvo suruoštos:
Kaune,
“Mergaičių Bičiulių Drau
darbo
ir
patarimų
273
mer

vė
“
Mergaičių
Globos
Sek

Šiauluose,
Telšiuose,
Magija”.
Moterų Katalikių Drau gaitėms; Darbo Namuose cijai.” Pastaru laiku Drau riampolėje, Plungėje; taip
mergaitėms pat radio.
gija įregistruoja jau 1926 išlaikytos 109 mergaitės, gija steigia
m. Sausio 16 d., bet tos kurios buvo trumpesnį ar moksleivėms bendrabuti — Draugija gavo 1930 m.
pašalpos 2,000 litų. 1931 m.
Draugijos “Mergaičių Glo ilgesnį laiką,- nes viso tik 40 lovų.
bos Sekcija” pradėjo veikti šiam laikui Įrengta 20 lovų. Draugijos veikimas pa- skirta — 9000 lt.
tik 1930 m. pabaigoje, kuo 1931 metais Draugijai
met gavo iš socialinei globai skirta 12,000 litų.
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
skirtų kreditų pašalpą — “Mergaičių Bičiulių Drau
gijos
”
Įstatai
Įregistruoti
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
3000 litų.
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Pabaigoje 1930 m. buvo 1929 m. Birželio 11 d. Drau
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
įsteigtas “Darbo Biuras”, gija turi du skyrius: Šiau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
kurio tikslas surasti darbą liuose ir Mariampolėje.
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
jo jieškančiomis mergaitės, Draugija pradėjo veikti
ir Apdraudos Agentūra.
ypač vykstančioms iš pro-1 irgi 1930 pabaigoje. Drauvincijos Į Kauną, ir teikti!gija Įsteigė “Kauno Stoties
patarimus vykstančioms Į i Misiją”, .v.
kurios tikslas
pa..
-ii 6606 SUPERIOR AVE.
HEnderson 6729
užsienį.
'dėti vykstančioms is provin-i u--------------------------------------------------------------------

T* P. MUEIOE1S

? ■!

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

ENdicott 2887
Otis Tullar, Prop.

“Aš Negalėjau Išsitiest!”
“Bckasdanihs grabe staiga pajutau smarkų skausmą pečiuose. Užėmė man va
landą ir puse pasiekti gydytoją, kuris gyveno tik trijų bliokų atstume. Aš
negalėjau išsitiest.
t
.
■
“Gydžiausi elektryšku besikaitymu ir įvairiais bcsimankstymais per savaitę laiko,
tačiau nieko man nepagelbėjo.
“Pagaliau aš prisiminiau PA I X-EX l’ELLERL kuri naudodavau (gyvendamas
senojoj tėvynėj, ir išnaudojęs dvi 35c. didumo bonkutes, pajutau, kad mano skaus
mas visiškai išnyko.
t rmc
“Mano gydytojas man kainavo $28.00. tapau ENKER PAIN-EN1 ELLER1S
suteikė man visišką palengvinimą tik už 70c.” (pasirašo) J. B., Evanson, 111.

PAIN-EXPELLER*
Ircg. J. V. Pat. Biure

-

Per suvirs 60 mėtų tikrasis Enkcr Pain-Expelleri*
gelbėjo darbininkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.”
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai, skausmai pe
čiuose, reumatiški gėlimai, strėndiejjlis. neuralgija ir
kiti panašus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus
linimcnlo dideliai gydančiai galiai.
Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems, jis pa
darys tą patį ir jums.
KAINA 35c. ir 70c.
PARDUODAMAS VISUR
* Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

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

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲT 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 įsitemyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.
. (Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)

Wtoi?ija

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

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

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

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH

JAKUBS

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

ŽMONIJOS ISTORIJA
Paveiksluota, didele 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausiu laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $4............................................................ $2.00

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

Juros Merga
>

ETHNOLOGUA
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

VISOKIŲ IŠDLRBIMŲ

ISTORIJA ABELNA

Musų kainos visiškai
žemos.

s

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

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ
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

PATENTS

CLARENCE A. O’BRIEN

Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, 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. Paraše 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 užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; Už AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

TAISYMAS

Negaišk su patentų aplikacija. Ne'
rizikuok apsaugą \
savo idėjų. Siųsk
piešinį arba mode- ' *
lį, 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

Vytautas Didysis

LIETUVIŲ PRATEVIAI MAŽOJOJE
AZIJOJE

4

Dr. J. šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Licuvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų......................... $2.00

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

PAŽVELGUS ATGAL
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 3ų6 pusi.................................. $1.25
Prie šios knygos duodasi “VIENUOLYNO SLAPTYBĖS” arba
eilių knygelės “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ
Seniau buvuio garsaus Kun. VI. Dombskio knyga — 183 p.
IR i

VIENUOLYNO SLAPTYBĖS

WASniNOTON. O. C.

Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos L aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną j ų vertę)
WbYsVsVaVaVaVsVa’sVąVa"aWV^os"aVb"fl”sTsf■’■VAVi

s
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Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiškiai pažymėtai norimų knygų vardus. 6820 S,Jperior Avenue

48«A Security Savings A Commercial

Bank Building

$1.00

Labai įdomus aprašymas atsitikimi) viename Kanados vienuolyne.
Ši knyga su "Kankintojais” duodaąi už vieną pilną prenumeratą.

Registered Patent Attorney

(Directly across street from Patent Office)

S

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 didele buvo Lietuva ir kada? Kas ta "Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
vą? Taipgi įpasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 I’USL. Paskirai perkant — $2.00

FURNASŲ ir
BOILERIŲ

5825 SUPERIOR AVE.
HEnd. 2551

i

$2 Vertės Kum Dovanai

1238 East 79th Street

Tratlc
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Kovo 11, 1932

%

A

DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-ApAeiinkese i į
—-------- _-----------I

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

Kovo 11, 1932

Iš Collinwood p,N,GUi

SLAPSTY
MAS

Amerikos valdžia, pats Pre
“UŽČIAUPTOS Lupos”. Ko zidentas ir kiti aukščiausi val
vo 14 d., pirmadienio vakare, džios galvos, dabartiniu laiku
naujos parapijos salėj bus ro užvedė smarkų vajų ir duoda
doma krutami paveikslai, fil perspėjimus visuomenei kad
mą “Užčiauptos Lupos”, arba netrauktų iš bankų pinigų ir
paslėpę namuose, nes
“Išpažinties paslaptis”. Regi- nelaikytų...
nys paimtas iš tikro atsitiki-'taip elgdamiesi ne tik prisidernp, parodant kaip kunigas tu-'da prie šalies gyvenimo ir dai
ri užlaikyti slaptybėje žmonių bų pabloginimo, bet ir sau da
išpažintis.
Rep. ro nuostolius negaudami jokio
nuošimčio už namie laikomus
pinigus
ir išstato juos į pavoju
PO MISIJŲ. P. šv. N. P. pa
rapija tikrai jaučiasi laiminga pavogimo arba sudegimo.
Taupymo ir Paskolos Drau
turėjus misijonierių ypatoj Jė
zuitų Tėvo Juozo Eružiko. ši gijos, ir podraug Lietuvių, lai
parapija dar niekad negavo kinai turi apribavę pinigų iš
tiek daug ir taip naudingo dva traukimus iš tų įstaigų, bet už
siai peno kaip pereitos savaitės tuos pinigus kurie laikomi pa
misijų laike. Lietuvių patarlė dėti taupymui, nuošimtį po se
sako: Auksą ir pelenuose pa novei priskaito po 4t4, ir kas
žinsi. Taip ir Člevelandiečiai dien suma auga ir didėja.
greitai patėmijo Tėvo Bružiko THE LITHUANIAN SAVINGS
and LOAN ASS’N
malonumą ir širdingumą jo pa
6712 Superior Ave.
moksluose. Pradžioje misijų
žmonės lankėsi neperskaitlingiausia, bet skaičius kasdien
GARAGE
augo. Galop paskutinėse die DYKAI PARVEŽIMAS prie
nose jau ir vieni vyrai ir vie-' taisymo darbo. Patarnaujam
nos moterys pripildė bažnyčią, kelyje — Suliejam — Taisom
kuomet pamokslai buvo teikia
mi atskirai vyrams ir mote
Chester Cartage Co.
rims. Kad tokių dvasios vadų
6513 SUPERIOR AVE.
Clevelandas gautų pasiklausyti
bent porą kartų metuose, tai SUPERIOR LUNCH
be abejo Lietuviai katalikai bu
6901 SUPERIOR AVE.
tų stiprus tikėjime ir tautos Gaminam visokius Lietuviškus ir
meilėje, šios misijos ilgai už Amerikoniškus valgius. Lietuviai
siliks atmintyje tų kurie jas atsilankę buna labai patenkinti
lankė.
Rep. musų patarnavimu. Lietuviai ir

JUDAMI
PAVEIKSLAI
Du vakaru Clevelande —
Pirmadienį ir Antradienį

KOVO-MARCH 21 - 22

PASKUTINE PROGA

Ohio Ekskursija
BIRŽELIO-JUNE
LAIVU LANCASTRIA’ '

| SPECIALIS PARODYMAS

' ATOMS’
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyč.

1310 Russell Road

Prašau atsiliepti šiuo antrašu:
Veronika Vaičiukevičienė
448 Celtic St.
So. Akron, Ohio
| JIEŠKAU savo brolį Kazį Zgrungyvena Amerikoje nuo 1906 m.,
Special
VELYKOMS Į dą,
paskiausia buvo Milwaukee, Wis.
Prašau atsišaukti greituoju, arba
JOHN JACOBY & SON
| kas
apie jį žino malonėsit pranešti.
Domas Zgrunda
:
=
7036-38 Superior Avenue
L Spiečiumi k. Rokiškio paštas I
Lithuania. 11
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Kitur parsiduoda iki $1.79
Tikrai
(Pfr
Pirkit dabar

ę

juo.

The only
Publisher

Ohio Lit

JUDIMI PAVEIKSLAI. Ne-i
ANKSTYVI paukščiai. Ko
Metropolitan Opera
vo 18 d. apleidžia Clevelandą užilgo susilauksim Clevelande'
ir 19 dieną išplaukia laivu gražių krutamu paveikslų, ku
Ketvirtadienį — “Lakine”
“Fręderik VIII” pirmutinė šei riuos rodys Jonas K. Milius iš
Penktadienį — “Manon”
ma Clevelandiečių j Lietuvą — Chicagos, kuris parodys daug
šeštadienį oo pietų —
LIETUVIŲ SALĖJE
tai Vincas Baranauskas su žmo labai įdomių dalykų. Vienas iš
“Tales of Hoffmann”
na Tofile ir dviem vaikučiais, paveikslų bus “Kristaus Gyve
Rodys kinematografas J. K. MILIUS iš Chicagos
šeštadienio vakare —
Juozuku ir Albinute, nuo 7120 nimo Kančios”, veikalas arčiau“La Gioconda”
“KRISTAUS GYVENIMO KANČIOS”
Aetna rd. Jie vyksta į Igeluo- sis prie garsaus Oberamergau,
Pirmą kartą Clevelande ope
nių kaimą, Kietaviškio v.. Tra Bavarijos, lošimo.
LIETUVOS KARIUMENĖ — SPORTAS — ir kitokie
ku aosk. Visus dokumentus ir
Bus parodyta vaizdai iš Lie ros istorijoje bus girdima ke
JACK ŠARKIO MUŠTYNĖ SU DEMPSEY
laivakortes parūpino “Dirvos” tuvos: kariumenė, Dainų šven turios žymios sopranto daini
ninkės iš Metropolitan operos
tė, sportas.
Agentūra.
LIET. VYČIŲ DIENA ILLINOIS-WISCONSIN
, Linkime jiems goriausios, Bus Šarkio ir Dempsey kum vienos dienos bėgyje. Tai bus
devintame
metiniame
pavasari

VANAGAIčIO-MARGUčIO
GOLFO TURNAMENTAS
štynės.
kloties apsigyventi Lietuvoje. '
Garsioj Tabor Farmoj, Sodus, Mich.
Toliau, Liet. Vyčių Illinois niame operos sezone milžiniš
Kurie manot ši pavasarį —
koj miesto auditorijoj, kuomet
anksti ar vėlai — važiuoti Lie ir Wisconsin didelė šventė.
ir eilė kitokių įdomių paveikslų.
tuvon apsilankyti ar apsigyven-, Pagaliau, svarbiausia filmą bus pastatyta keturios operos
pradedant
Balandžio
21
iki
23.
ti, tuoj kreipkitės į “Dirvos”! tai Vanagaičio “Margučio” Gol
įžanga tiktai 35c suaugusiems? vaikams 15c.
Tas ypatingas nuotikis bus
Agentūrą, kuri išrūpins jums fo Turnamentas, Tabor Farmoj, pas pp. Bačiūnus, kur da “Visos Ohio Dienoj”, šeštadie;
pasus ir Gryžimo Perimtus.
nį, Balandžio 23 d., kuomet po
Atminkit gerai — Gryžimo lyvauja ir gerb. Spragilas.
Atminkit, tai bus pirmadie pietiniam perstatyme “Tales of
Perpūtai gaunami Clevelande,
nereikia niekur kitur važiuoti nį ir antradienį, Kovo 21 ir 22 Hoffman” dainuos trys: Lucredienose, Lietuvių salėj; pradžia zia Bori, Lily Pons ir Grace
jų jieškoti.
8 vai. vakare. Tikietai 35c., Moore, o vakariniame perstaty
vaikams 15c. Patys rengkitės me tą pat dieną “La Gioconda”
LIETUVIŲ Kultūrinio Dar ir kitiems pasakykit apie tai. su Rosa Ponselle.
i
želio Sąjungos susirinkimas at
Padaryta patvarkymai kad
sibus šio penktadienio vakare,
galėtų Clevelande apsilankyti
nuo 7:30, Lietuvių salėje. Vi
SLA 14 KUOPOS nariai ne tuo laiku muzikos mėgėjai iš
si draugijų atstovai ir atstovės suspenduoti ir neišbraukti. Po Pennsylvanijos, Indianos, New
bei pavieniai nariai prašomi at pasirodymo kad kuopos finan Yorko ir Michigan valstijų ir
silankyti. Bus apkalbama to sų knygose už pereitus metus galėtų pasinaudoti operomis.
limesnis darbas kaslink Dar buvo pasidarius netvarka ir už
Dvi dienas prieš tai, vaka
Lietuvaitės prašoma atsilankyti.
želio atidarymo.
Vald. kai kuriuos narius nepasiųsta į rais bus pastatyta garsios ope
P. KUBILIUS, Savininkas.
Centrą mokesniai. nariai, neku ros “Lakme” ir “Manon”.
“ŠV. TERESĖLĖ”. Kaip jau
riu
mekliorių
paklausę
pradėjo
Kaip
paprastai,
įžanga
bus
buvo pranešta, Kovo 13 d. nau
CARD PARTY, šio ketvir
tadienio vakare Lietuvių salė baimintis kad gal • jie suspen nuo vieno dolario iki septynių joj parapijoj “Marijos Vaike
Aplinkiniuose mies liai” stato scenoje “Mažoji šv.
je įvyksta smagi card party su duoti ar išbraukti iš SLA. Bet dolarių.
visi
tie
nariai
kurių
knygelėse
tuose'
įsteigta
tikietų pardavi Teresėlė”, šį religinį veikalą
dovanomis ir užkandžiais Dar
COA
želio naudai. Gali atsilankyti mokesčiai yra įrašyta, nors ir mo punktai kad galėtų norin reiktų pamatyt kiekvienam ka
talikui. Nuotikis paimtas iš
kas tik prijaučia tam darbui. centre nesuvesta, yra gerame tieji nusipirkti iškalno.
šešiolikto šimtmečio. Įžanga į
Įžanga tik 25c., tikietai gauna stovyje, jų niekas negali nei
Gerb. Spragilas kada Golfą lošia — matysit ir jį.
perstatymą maža. Po vaidini
mi salėj prie durų.
Kom. suspenduoti nei išbraukti, ką
PADĖKAVONĖ
pareiškė Centro Sekretorius.
mo bus Collinwoodieciu mote Parduodam gerą Anglį
šiuomi nerime padėkavoti vi rų keptų keksų ir pajų pajų
Taigi tą abejonę ant visados
pigiai — kuri duoda
LANKOSI Clevelande B. Ne atmeskit ir neklausykit meke siems už tokį gražų pasidarba licitacija arba “auction”. Vi
malonią šilumą.
krašas, buvęs šv. Jurgio para no priešingų spėliojimų.
vimą ir atsisveikinimą pasku sas pelnas parapijai. širdin
pijos vargoninkas, kuris aplei
Senieji kuopos valdybos na tiniu kartu su mano mylima gai užprašo
VYRIŠKŲ PUIKIŲ OVERKOTŲ
Pocahontas (tonas) $6.90
dęs Clevelandą apsigyveno Gi riai pakeisti, dalykas atitaisy žmona ir mano šeimos myli
“Marijos, i Vaikeliai” ir
$5.50
rardville, Pa.
W.
Virginia
Lump
..
!
PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS 50
tas, nauja valdyba deda pas miausia motina, a. a. Paulina.
visa parapija.
REGULIARIAI
“
----------MIEROS 35
t
____________
Dėkojame
Aušros
Vartų
Drau

$6.25
1
Kentucky Lump .... !
tangas viską vesti sulyg SLA.
$16 IKI $20
IKI 12
gystei,
Amžino
Ražančiaus
Drir
kitokių
—
pristatom
greitai
ir
saugiai
|
DEMOKRATAI, užėmę val konstitucijos reikalavimų, ir
VERTĖS
Visuotinas
GRAŽIŲ
stei,
Jaunų
Merginų
Sodalijai,
:>
.r
PATTERNS
dyti miestą, kaip matosi suma ateityje tokių nemalonumų ne
klebonui Kun. Vilkutaičiui už
Petras C. Komeras
SUSIRINKIMAS
žins miesto išlaidas, nes dauge pasitaikys.
THE JKRAMER & REICH CO.
iškilmingas trejas mišias, taip
Lietuvis Auglininkas
K. S. Karpavičius,
lyje vietų sumažina tarnautojų
Penktadienio vakare,
7002-04 Superior AVe.
Kampas Giddings Rd.
Naujos valdybos iždininkas. gi širdingai ačiū visiems gimi
ir viršininkų skaičių ir žymiai
1201
East
80th
St.
KOVO-MARCH 18, 1932
nėms, draugams, pažystamiems
mažina algas tų kurie prie ReTelef. GArfield 3956-M
ir mokyklos vaikams kurie atLIETUVIŲ SALĖJE
publikonų gaudavo labai aukš
Iš SLA. 14 KUOPOS susirin silankėt namuose, bažnyčioje
Susirinkimą įšaukia šv. Jur
tus atlyginimus. Geriau kad
tucs pinigus ką sutaupo nuo kimo, Kovo 2d. įvyko mėne ar kapinėse.
gio parapijonys kurie veikia
B. Gudžunas ir šeimyna. prieš Kųn. Vilkutaitį. Bet šis
aukštųjų valdininkų paverstų į sinis susirinkimas, narių daly
vavo
nemažai.
Mat,
kai
dabar
algas paprastų darbininkų ir
susirinkimas yra visuotinas ir
ELEKTRIŠKA SAULĖS
parūpintų tūkstančiams darbi kuopos finansuose pasidarė be
priedermė yra būti kiekvienam,
tvarkė
tai
nariai
pradėjo
įdo

LEMPA SVEIKATAI
ninkų darbus, vietoj ką keli di
nuomonės skirtumo,
mauti kaip kuopa stovi ir lan “Verkia menulio” yra daugelyje nežiūrint
deli ponai naudodavosi.
ar esi prieš ar už. Dalyvauk
kalbų
pasakymas
jeigu
kas
nori
ko
Kiek patirta, Adv. P. V. čes- kosi į susirinkimus. Jeigu na visai neatsiekiamo.
susirinkime jeigu tau rupi šv.
•jArŠią'- vasarą “Dirva” rengia Didelę. VISOS OHIO VALSTI
nulis jau gavo policijos prose- riai butų seniau taip skaitlin “Verkia saulės” galėjo būti kitas Jurgio parapijos ateitis.
kutoriaus padėjėjo vietą, ir ke gai lankęsi susirinkimuose gal tam panašus tuščias geismas kelio
Kviečia Komisija.
JOS LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ, kuri bus sąryšyje su Spau
metų atgal, bet dabar jau ne?
li desėtkai Lietuvių gauna pa-’ ir tokio įvykio nebūtų buvę, lika
sako Electrical League, kur galima
nes
kada
susirinkimuose
buna
dos
Ekskursija ir Am. Liet. Laivakorčių Agentų Ekskursija-r (prastus miesto darbus,, ačiū akgauti visas teisingas informacijas
s
tiviškumui šiuose rinkimuose. daugiau narių tai atsiranda vi apie elektros dalykus.
pastabų
ir
patarimų.
sokių
Elektros
srityje
išradėjai,
nurodo
Visa bėda su Lietuviais ta
Specialė knygų peržiūrėjimo Lyga, dabar atsiekė apvainikuojan
kad daugelis nėra piliečiais, o
komisija
išdavė savo galutiną čia garbę. Nepasitenkinę patiekda
kiti kad ir piliečiai tai rinki
mums visokius padargus namų
’
•aportą,
iš
kurio pasirodė dide mi
muose visai nesiregistruoja ir
darbų palengvinimui, jie tiesiog at tus per “Dirvą” šios
lis
trukumas
pinigų
kaip
cen

gabeno saulę į namo vidų ir dabar
neina balsuot, o tokiems nei
galima patiekti vaikams saulės ši
ypatos:
datbų paskui reikalauti negali trui taip ir kuopai. Darbas va lumos
(Be persėdimo iš New Yorko Į Klaipėdą)
kada tik reikia ir kur tik rei
roma tolyn tos pačios komisi
ma, nors ir yra be darbo.
kia, nežiūrint koks nebūtų oras.
Marijona Tiškienė .... Lt. 100
jos
ir
kuopos
valdybos.
Taigi, naudokitės savo pilie
Naudingi elementai saulės spin Teklė Termenienė .............. 50
Ekskursantus Į laivą palydės pats “Dirvos” Red. Karpavičius.
Naujų tarimų nebuvo, tiktai duliuose
yra taip vadinami ultra
tiškomis teisėmis, o atėjus pro
100
Jonas
Milinavičius
..........
pasirodė
kad
seniau
priduotas
violetiniai spinduliai. Tie spinduliai
gai galėsit pasinaudoti kaip pa
^-Rengkitės, važiuokit su šia Ekskursija, su daugybe Ameri
P. J. žiurio kuopai skundo laiš nematomi, bet jie veikia į kūną ir Spaudos Fondas .............. 70
sinaudoja kiti.
kas, kuris turėjo būti šiame kraują ir suteikia žmogui visas rei Marė Dudinskienė .......... 300
kos Lietuvių, tuo laivu kuriuo pernai važiavo SLA. Ekskursija.
energijai medegas.
Jonas Bandža .................. 100
susirinkime skaitytas, pradin kalingas
Tai yra išdirbta elektriška saulės
BEDARBIŲ skaičiui padidė- go, kaip išrodė, pas užrašų sek lempa,
:-----------------■
—------------igiiiiiiiiiiniliiiiiiimi:-------------------------------kurios svarbą gydytojai pri
Kreipkitės vėl:
dėjus ir padaugėjus vargstan retorių.
pažino.
čių šeimų skaičiui, baigiasi lė
Šiaip gi atrodo kad nariams Tas lempas galima matyti apsi
“Dirvos” Agentūra
KITOS ŠIOS VASAROS EKSKURSIJOS:
šų fondas organizacijos kuri dasiėdė savitarpiniai ginčai ir lankius į Electrical League Parodą
Visko
Elektriško
del
Namų,
18-tam
jais rūpinasi. Pav. Associated oradeda apsireikšti draugišku aukšte, Builders’ Exchange Bldg. Skanus Amerikoniški ir Europiški
■j^Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba galės išvažiuoti tik vė- ‘
Charities kas mėnuo apžiūri mas, ko organizacijai labai rei Tenai nėra iiieko pardavimui, tik valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
lai vasarą, gali rengtis su viena iš čia pažymėtų Ekskursijų,
net apie 43,000 šeimų. Reika kalinga.
Jonas Jarus. apsipažinimui, o perkat kur norit. pas mus užeina ir buna patenkinti.
Lyga ypatingai kviečia “Dirvos”
linga apie $9,000,000 per me
UŽKVIEČIAM VISUS.
kurias rengia “Dirva” su Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungą:
’kaitvt"ius ir skaitytojas atsilanky
tus jų aprūpinimui.
JAMES Restaurant
IR TEISMUOSE nedatekliai. ti. Atdara nuo 9 ryto iki 5 vaka
“Europa” — Balandžio 20 d. per Bremeną
•
Bausmių uždėjimas ir priver re šiokiomis dienomis.
1410 East 66th St.
CLEVELANDE ir Cuyahoga timas jas mokėti nėra taip gra
“Kungsholm” — Gegužes 10 d. per Švediją
apskrityje nejudomas turtas ins kaip skamba. Paveizdan, PARDAVIMAI
W. C. BURCH
“Statendam” — Gegužes 21 d. per Holandiją
įvertintas $1,225,418,450, už Cuyahoga apskrities, ClevelanSUPER
SERVICE
STATION
PARSIDUODA
KRAUTUVĖ
kurį savininkai turi mokėti do, teismuose nuo 1926 iki 930
“Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną
65th Wade Park Ave.
taksus. Apskrities taksų rin netų yra didelė skylė — neiš- 1370 E. 65 St., arti Wade Park
“Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą
av.,
saldainių,
cigarų
ir
mokyklos
kėjas skelbia kad už 1931 me •inkta bausmių net $243,609, reikmenų, taip pat delikatesų. Ge Geriausias Gas mieste 14c, 16c
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
tus liko neužmokėta taksų apie les ne visi turi iš ko išsimo ra proga daryti pragyvenimui. Nuo
$13,000,000. Sudėjus tuos su kėti.
ma tik $25 j mėn. Purškiuos pi Veltui motoro sutaikymas su
Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
giai.
Informacijų iš Zimerman,
kožnu mainymu aliejaus.
užvilktais taksais už pirmes
Majestic
” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną
4416
Pearl
Rd.,
11
iki
1
vai.
(10)
nių.? kelis metus, .viso apskrity
JIEŠKAU APSIVEDIMUI vyroj
je nesumokėta taksų graži su
REPUBLIKONAI norėd a m i
KAMBARIAI IŠSIDUODA
gali būti farmeris, pavienis suaugęs
ma net iš $44,656,260. Nuo 'aimėti miesto majoro rinki šeši kambariai ir maudynė, vir vyras arba našlys, su vaikais. Aš
Gryžimui Permitai gaunami Ohio valstijoje:
1930 metų užvilktų taksų su mus Vasario 16 d. praleido va šuje. Geistina senesnės poros arba esu patyrus Lietuviška šeimininke,
žmonių. Nuoma $23.00. turiu 11 metų mergaitę. Norėčiau
ma padidėjo net dvigubai.
jui už Morganą $35,468. De- suaugusių
Galima butų priskaityti už priežiū gyventi šeimyniškai. Galima maty-.
CLEVELANDE, YOUNGSTOWNE, CINCINNATI
nokratams laimėjęs rinkimus rą
ligotos moteries. 1440 East 61 ti šeštadieniais ir sekmadieniais. Su- j
Miller
kaštavo
tik
$19,000.
St., už White avė.
Ohio valstijos Lietuviai norėdami gauti Gryžimui Leidimus ga
OHIO valstija norėdama iš
teiksiu atsakymų laišku kas atsi-|
(12)
c:ti iš skylės arba nedateklio L'llllillllllllllilllllllllill IiISI1I!11 III 111111IIllllllIIlllllIIIIIIIIIIII1IQI3IIIIII III IlllllllI IE 11’— kreips paštu. .
li
gauti juos viename iš čia pažymėtų miestų, nereikalinga va
Mrs. V. Račinskienė
visomis pusėmis mažina lėšas
10542 Glenville av. (upstairs)
žiuoti Į New Yorką arba kur kitur. “Dirvos” Agentūra pa
Anskaitliuojama kad nuo vals
Cleveland, Ohio.
I
tijes biudžeto bandoma nukirs
gelbės jums surasti įvažiavimo dieną ir laivo vardą.
Igno Bartuškos, paei
ti net $60,000,000. Nežiūrim =
Moteriški Grynos Vilnos Sport Sveteriai | naJIEŠKAU
iš Ukmergės ap. Amerikoj gy
to, dar valstijai stoka apie $20,vena senas laikas. Pirmiau gyveno^
-^■Su Ekskursija važiuojant, nėra bagažų krėtimo Lietuvoje, ir
000,000 reikalingų gelbėjimui = Visai naujai gauti iš dirbtuvės naujų stilių = Mainett, Mass., nuo 1918 m. nesi-”
visa kelionė yra malonesnė — kaip koks piknikas su daugybe ‘
savo bedarbių šeimų.
ir spalvų — Mieros 34 iki 40.
į mačiau. Labai norėčiau susirašyt su

GAVO

“8IRIM

savo brolių — vyrų, moterų, merginų — laive per kelias dienas.

Kreipkitės informacijų j:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

Ye
In the Uni
Canada an
Lithuania :
Adver

6820 Supę

No. 12
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VAJUS PI
New Yoi
Kovai su I
nytos Akci
dimui milij
užsiėmimų
pasekmėmis
kaip žinote
gionas ir ji
rikos Darb
Nacionalė
siacija.
Gauti pi"
kad Clevel:
tor Co. paėi
kų daugiau
vieškelių d
• 3,250 bedart
stijų ir m
panašių žin
Bendrai 1
valstijose vi
gyje iki Ko
tą j darbus
kų. Išviso ]
gavo darbus
biai.
APŠAUK
Wilkes Bi
Kovo 14 d.
streiką apie
kasių distri
riuos šaukia
siu dabartin
Maloney. U
dai sako kž
yra neteisot
Dayton, C
čioj prie Cei
čionai, Kovo
keturi darbii
rių užgriuvę
dėlė dalis uo1
Lawrencebi
Medžio dirb
garo katilui
darbininkai i
sužeista.

Plieno darh
gyti. U. S. P
cijos pirmini
skelbia kad j
stėš pradės e
Iki šiol, pli
mai buvo til
dalykams, bet
metų bėgyje
dėsni reikalai
vo pernai.
1931 metai
plieno gamyb
26,000,000 tor
tonų mažfau
ir '30,000,000
negu 1929 m<

New York,
tą j 10 metų
kepurių darb’
priėjo prie s
dirbtuvių sav
je industrijoj
15,000 vyrų ii
unija tapo pi
Socialistas
waukee, Wis. joro rinkimus
cialistas, Dani

