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Yearly Subscription Rate:
In the United States........................... $2.00
Canada and Mexico....-;.................
2.50
Lithuania and other countries........
3.00
Advertising rates on application.
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKUOJA 25.000
ANGLIAKASIŲ
Columbus, O. — Balan
džio 1 d. prasidėjo Vienas
iš didžiausių Ohio valstijo
je angliakasių streikų .—
stojo streikai! 25,000 darbi
ninkų.
Jau Vasario 1 d. prasidė
jo šioje valstijoje angliaka
sių streikai kuomet 10,000
darbininkų Hocking klony
je atsisakė dirbti del nu
mažinimo algų.
Iššaukta Į streiką anglia
kasiai ir West Virginia, Il
linois ir Indiana valstijose.
United Mine Workers unijos vadovaujami streikeriai užsilaiko ramiai, ne
taip kaip komunistų vado
vaujamos National Miners
unijos.
Devyni atrasti kaltais.
Uniontown, Pa. — Pitts
burgh Coal kompanijos angliakasyklos perdėtinis ir
aštuoni buvę kompanijos
policijantai atrasti kaltais
žmogžudystėje, kuri atsiti
ko pereitą vasarą Birželio
mėnesį laike streiko.
Liudininkai prirodė kad
kompanijos gynėjai pradė
jo šaudyt į žmones tik del
to kad vienas vaikas metė į
juos kiaušiniu. Nušautas
krautuvės savininkas Mike
Pilipovič.

Cleveland, O. — Pašauk
ta į darbą 1,200 New York
Central gelžkelio darbinin
kų į dirbtuvę Collinwoode.
Jie dirbo per mėnesi laiko
ir vėl buvo paleisti Kovo 14.

Ohio valstijoje jau pra
sideda kelių budavojimo
darbai: jau išduota kon
traktai del 108 mylių kelių
už sumą $3,400,000.
Prie šių darbų bus paim
ta apie 9,000 darbininkų.
Kanada rengiasi padidin
ti taksus sumoje $55,000,000
subalansavimui v a 1 d ži o s
biudžeto.

4S

Ine.

KAINA 5c.

CLEVELAND, OHIO

Maskvoje Siaučia
Maisto Riaušes

Omaha, Neb. — Pašaro
dirbtuvėje ištikus sprogi
mui užmušta vienas darbi
ninkas ir keli suseista.

Kava be
Cikorijos
yra
panašiai
kaip maistas
be druskos.

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879

ite Ave.

M

“D 1 R V A”

“ D I R V A”
6820 Superior Ave.

Nazis’

ams

Metinė Prenumerata:
Suv.enytose Valstijose......................
$2.00
Kanadoje ir Meksikoje....!.............
2.50
Lietuvoje ir kitur...............................
G.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašyiao, ne nuo Naujų Metų, ir mokasi iškaišo.
Apgarsinimu kalnu klauskit laišku.

Ohio Lithuanian Publishing Co.

jwburgo, Corleights Lietu
os naujai bažli; didelis lozieta tinkama
os.
įsiteiraut, apepirksit, nėra
;ai. Arti modaug Lietusrityje.
(14
Kari Kirt
;y Road

J

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija

The only Lithuanian Newspaper in Ohio
Published Weekly at Cleveland by the

tuviams

Stevens ,ir
iberger

Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio
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“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRASTR

“ŠIRVA” LITHUANIAN WEEKLY

;ph Sawicki
Sawicki ke->
adSjo snekuudar.o turto
ikruto: netusto taksų už254. Prie to
jama kad jis
; teisėjo vie
telėj ui ne
lis.
aikštėn kada
u viršininkas
ikos asmenų
už taksus ir
ad taksai užbuvo nemokėrta palaukti.

Ateivybė sumažėjo. Per
Kovo mėn. į Suv. Valstijas
įvažiavo tik 1,984 ateiviai,
ir deportuota per tą mėne
sį 1,505. Kovo mėn. atei
vių buvo 800 mažiau negu
Sausio mėnesį.

MOTERYS KOVOJA
PRIEŠ CUKRAUS IR
SVIESTO TRUSTUS

POLITIŠKOS RIAU
ŠĖS VOKIETIJOJE

PENKTADIENIS, BALAN D-APRIL 8, 1932

VOL. XVII (17-ti METAI)

CHINAI-JAPONAI VIS SUOMIJOJ PROHIBI- REIKALAUJA ALAUS, PADIDINIMUI VAL.
CIJA PALAIDOTA
DAR NESUSITAIKO
DŽIOS IŽDO INEIGŲ
Šanghai. — Japonų tai
kos tarybos su Chinais ei
na artyn pabaigos, bet pas
tarose dienose apsireiškė
trukdymas . kada Chinijos
atstovas pasakė kad jis no
ri atsistatydint iš vyriausio
delegato iš Chinų. pusės.
Nors karo paliaubos pa
daryta, bet Chinijoje smar
kiai veikia Japonų špiegai
kad atsitikime naujo susi
rėmimo galima butų smar
kiai Chiniją sugriebti.
Pačioje Chinijoje siaučia
potviniai, bolševikai dauge
lyje vietų kelia riaušes, ir
prie to šalis beveik visai nusibankrutijus.
Chinai kaltina Japonus
už daugelį šių negerovių.

--------------*-------------------------------------------------- —
Helsingfors. — Balandžio
Washington.
—
Suv.
Val

4 d. pasibaigė Suomijoj proNORI NEMOKĖT AME
hibicija ir prasidėjo laisvas stijų vyriausybė šiuo tarpu
RIKAI SKOLŲ
svaiginančių gėrimų parda dirba išsijuosus suradimui Londonas. — Anglijos ir
pinigų sudurimui galų su Francuzijos atstovai tu
vinėjimas ir vartojimas.
Bet prohibicijos laidotu galais valdžios lėšų.
ri tarybas nustatymui Du
vių dieną svaiginančių gė-. Eina smarkus bruzdėji nojaus valstybių federaci
rimų pardavėjai sumanė mas Kongrese. Vieni rei jos.
pasipelnyti ir padarė bran kalauja vienokių apkarpy Bet šalip to ta pati kon
gias kainas. Degtinės bon- mų, kiti kitokių; kiti suma ferencija spręs ką daryt su
ka parduota po $6.50, kon nė padidinimus piliečiams mokėjimu karo skolų ir at- įvairių mokesčių, tarp tų ir lyginimų Amerikai.
jako bonka po $9.25.
Suomijoj prohibieja buvo pašto ženklelių: laiškai bus Konferencijon užkviesta
per 12 metų, bet jos niekas po 3c. vietoj 2c.
Italijos ir Vokietijos atsto
“Šlapieji” deda pastangas vai.
nepildė.
iškovoti leidimą dirbti ir j Vokietija jau pasiryžus
HOOVER RAGINA VI pardavinėti alų, iš kurioj Amerikai nemokėti, nes • į
tik vieno taksų sako butų savo išlaidų biudžetą nede
SUS BALSUOTI
gana padengimui nedatek-^ da skolų sumos.
Prezidentas Hoover for
liaus.
maliai atsišaukia į šios ša
Šiose dienose Senate pa
lies piliečius ragindamas
tiekta bilius alaus leidimui JONIŠKYJE SUDEGĖ
imti dalyvumą businčiuose
LINŲ FABRIKAS
ir “šlapjeji” deda visas pa
prezidento rinkimuose at stangas surinkti gana šali Kovo 8 d. Joniškyje ' su
einantį rudenį.
ninkų to biliaus pervary- degė Lietūkio linų apdirbi
1928 m. prezidento rinki mui.
mo fabrikas. Nuostolių pa
x
muose dalyvavo 36,700,000
Valdžios kaštų ir išlaidų daryta arti milijono litų.
balsuotojai. Šymet tikima
sumažinimui Kongresas pa Su namais sudegė maši
išjudinti balsuoti į 50,000,siryžęs numažinti visuose nos, daug linų ir atsarginis
000 piliečių.
departmentuose
iškaščius cukraus sandėlis.
Namas buvo apdraustas
sumoje $200,000,000.
KANADOJ BANKAI RE Valdžia per metus laiko 120,000 litų ir mašinos ant
ČIAU UŽSIDARO
pasidarė bilijoną suvirš do 80,000 litų. Prekės ir meToronto, Ont. — Dabar larių deficito ir dabar jieš dega buvo apdrausta ant
tinės visuotinos depresijos ko iš kur gauti pinigų tru 90,000 litų.
laiku Kanados bankai laiko kumui 'Užlyginti.
Gaisro gesinti buvo at
si gana tvirtai. Kuomet
vykę Šiaulių ugniagesiai.
nuo 1929 metų pradėjo pul PRIPAŽINO FILIPINŲ
ti prekyba ir pramonė, Su
GAISRAS KRETINGOJ
LAISVĖS BILIŲ
vienytose Valstijose užsida Washington. — Atstovų Kovo 10 d. Kretingoj vėl
rė tūkstančiai bankų nu butas perleido Filipinų salų buvo kilęs gaisras, bet dė
nešdami žmonių milijonus
nepriklausomybės bilių, su- ka sniego kurs buvo apklo- '
dolarių, Kanadoj neužsida lyg kurio Filipinai taps lai
jęs stogus, kiti trobesiai iš
rė nei vienas bankas.
svi nuo Amerikos po 8 me liko sveiki.
tų. Tam prieštarauja Suv. Tai jau ketvirtas gaisras
NUŽUDĖ VAIKUS IR Valstijų Sekretorius Stim trumpu laiku. Virš metai
NUSIŽUDĖ
son.
laiko atgal buvo išdegęs be
Montclair, N. J. — Žy Japonija žada užtvirtinti veik visas miestelis.
maus New Yorko advokato Filipinų nepriklausom y b ę Kovo 9 d. sudegė Zarasų
Fosdick žmona nušovė du kaip tik Amerika tą pada Miškų urėdijos narnas Melsavo vaiku ir pati nusišovė. rys.
dutiškyje.
Ji turėjo nervų suirimą.

Berlinas. — Pasibaigus
Vokiečių partijų paliaubų
Londonas. — Ateina ži laikui, vėl prasidėjo naujos
nios apie Maskvos moterų politiškos peštynės. Vokie
šeimininkių riaušes, kurios tija dabai' visu smarkumu
nori gauti cukraus ir svies rengiasi prie naujų prezi
to iš sovietų trustų. Pra dento rinkimų, kurie įvyks
nešimas sako kad apie tuk-! Balandžio 10 d.
stantis moterų buvo užpuo Daugelyje vietų įvyksta
lę sovietų sviesto pardavi komunistų su fašistais kru
mo punktą kada paskelbta vinos peštynės. Buna iš DAUG GELŽKELIŲ LIKS
VALDŽIOS NUOSA
jog sviesto kaina bus padvi užmušimų.
Kandidatais
yra:
dabar

VYBE
gubinta. Išdaužyta langai
tinis
prezidentas
,
Hinden

Washington. — Senato
ir padaryta kitokių nuosto
burg,
ir
fašistų
kandidatas
rius
Couzens iš Michigan
lių. Raita policija žiauriai
Hitler
ir
komunistų
kandi

sako
kad gelžkelių skolini
ėmė moteris mušti ir vaiky
datas
Thaelmann.
mas
pinigų
iš Federal Re
ti, daug sužeista.
construction
korporacijos
Panašios riaušės buvo ki
KAIP
PINIGAI
AUGA
padarys
valdžiai
nuostolių
lusios prie cukraus parda
Baton
Rouge
mieste,
La.,
arba
silpnesnės
gelžkelių
vimo įstaigos, kuomet po
12 valandų laukimo eilėje du vyrai sudėjo lažybas kad linijos pereis į valdžios nuo
moterims buvo pranešta naujai pastatyta Louisiana savybę.
kad cukraus daugiau nėra. valstijos rotušė stovės ir už
500 metų nuo dabar. Padė COOLIDGE PAKLIUVO
ta į banką maža tik $2.50
/ Į BĖDĄ
NORI UŽDRAUST ĮVE suma lažybų penkiems šim Ramus ir lėtas Calvin
ŽIMĄ SOVIETŲ
tams metų, ant 4-to nuoš. Coolidge, buvęs Suv. Vals
PREKIŲ
Banko apskaitliavimu ta tijų prezidentas, pakliuvo į
Washington. — Kongre suma, nešdama po 4 nuoš. į bėdą: jis pasakė per radio
se eina aštri kova už sulai metus, per 500 metų suaugs kalba, kuri jam kainavo
kymą įvežimo prekių iš Ru į milžinišką $2,084,495,605 $2,500.
sijos, nes jų pigumas ken sumą.
Coolidge savo kalboj pa
kia darbams Amerikoje.
darė pastabą kad dabar vei
Iš kitos pusės, Rusijos LINDBERGHŲ VAIKO kia visokie svindleriai, ku
užtarėjai randa kad reikia
VIS NEGRĄŽINA
rie prikalbinėja žmones papalaikyti santikius su Ru Hopewell, N. J. — Jau keitinėti vienų apdraudos
sija, nes ji daug perkanti kelinta savaitė eina kaip iš kompanijų sutartis ant ki
sau reikmenų iš Amerikos. namų tapo išvogtas lakūno tų. Vienas iš tokių agentų
Paveizdan, 1930 m. Rusija Pulk. Lindbergho kūdikis, kuris užsiima keitinėjimu,
pirko iš Amerikos prekių bet jis vis dar negrąžina prisikabino prie Coolidge,
už $111,361,000, o įgabeno mas. Pagrobikai matyt lau patraukdamas jį atsakomy SUDEGĖ 36 ARKLIAI Statement of the Ownership, Management, Circulation,
etc., Required by the Act of Congress
savo prekių už $21,962,000. kia iki viskas aprims, nes bėn, buk tas kenkią jo biz Lutherville, Md. — Staiof August 24, 1912
dabar bijo, jeigu ir turi kū niui, ir Coolidge, nenorėda nioje sudegė 35 geros veis
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for April 1, 1932
Rusijos Moterys Atsisa dikį gyvą, jį grąžinti. Visi mas bylinėtis, užmokėjo lės arkliai, kuriu kaina sie State of Ohio
kia $200,000.
dar jieško, sekioja, taigi ir jam $2,500.
County of Cuyahoga ss
ko Skarmaluose Būti norėdami grąžinti bijo pa
Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid,
personally appeared K. S. Karpavičius, who, having been duly sworn
NUŽUDYTA 7 YPATOS
UŽDEGĖ KALĖJIMĄ
Iš Rusijos ateina žinios kliūti į spąstus.
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER
El Paso, Texas. —-Balan Columbia, S. D. — Kali of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge
kad sovietų panelės ir ko
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly
misarų žmonos atsisako to Washington. — Suv. Val džio 1 d. banditai užpuolė niai uždegė kalėjimą ir su paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown
the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in
liau būti lygios proletarų stijų vyriausybė numažino vieną ūkę ir nužudė septy degė šeši kalėjimo namai. in
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this
algas
Panamos
kanalo
ge

žmonoms ir dukterims ir
nis gyventojus, Meksiko- Nuostoliu padaryta suvirš form, to wit:
vaikščioti apšiapusios ir su ležinkelio darbininkų.
$200,000,
nus.
1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing
editor, and business manager^ are:
žibančiom nosim, del to kad
THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
komunizmas reikalauja ly Vėl Kalbos apie DirbSOVIETŲ AUTOMOBILIŲ IŠDIRBYSTĖ
Editor: K. S. Karpavičius,
\
tinus
Žmones
gybės. Jos nori dėvėti šil
Managing Editor: None
UŽSIDARĖ UEL PEŠTYNIŲ
kines kojines, šilkines suk Prof. Herbert M. Evans,
Bus. Mgr.: K. S. Karpaviičus, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.
nias ir teptis sau veidus vi iš Kalifornijos universiteto, Maskva. — Milžiniška so Toj automobilių išdirbys2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
same pasaulyje moterų pri atsilankęs New Yorke, su vietų automobilių industri tėj visokį komunistų tuzuK.. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
imta mada.
V. K. Račkauskas. Lithuania
Tai dabar, vietoj pasauli važiavime Amerikos Anato- ja Nižnij Novgorode susto kai taip pradėjo kišti savo
V. S. Jokubynas, Hart, Mieh.
nės revoliucijos, sovietų ca mistų Draugijos, apsakė jo. Tos dirbtuvės tik nese nagus kad prisiėjo pavary
3.
That the known bondholders, mortgagees, and other secuiity holders
ras Stalinas laužo sau gal savo žvilgsnį ir nepertoli- nai dar tapo pastatytos ir ti Nižnij Novgorodo srities owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages,
vą kas daryti su savo mo mą ateitį, kuomet mokslas pradėjo veikti norėdamos komunistų partijos sekre or other securities are: (If there none, so state) There are none.
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the
terimis, kurios atsisako bū arba su mokslo pagalba ga konkuruoti Amerikos For torių iš vietos, kuris manė
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list
lės
gimti
žmogiški
tvariniai
kad
jis
ten
turi
tiesą
reika

ti mužikėmis. Sakoma kad
dui.
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the
tapo paskirtas moteriškų be jokios lyties — nei vyrai Suirutė ten kilo del ne lus vesti. Tapo atstatyta company but also, in cases where the stockholder or security holder appears
the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation,
madų komisaras, kuris tu nei moterys, kurie galės pasidalinimo valdyme ir ki liejyklos ir sudėjimo darbų upon
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is
rės aprūpint moteris puoši atlikti visus darbus, bet ne lo reikalavimas padaryti komisarai, kurie taip pat given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
mos! reikmenimis.
galės gimdyti nei užvaisin- griežtas permainas ir nu manė esą valdovais.
der which stockholders and security holders who do not appear upon the
of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity
Moterys ne kartą pakei ti kitų savo veislės.
statymą kurie sovietų tūzai Per tris mėnesius tenai books
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
tė valstybių kelius, galima Jis taipgi privedžioja kad turi būti tos industrijos va padirbta tik 700 automobi lieve
that any other person, association, or corporation has any interest
tikėti kad ir dabar Rusijoj
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securitiei ..tan as so
moterys panaikins “lygy tuoj galima bus mažus žmo dais. Tik Sausio 1 d. šy- lių, nors tų dirbtuvių įren stated by him.
5. That the average number of copies of each issue of this publica
bę” ir sugrąžins senus bur nes paauginti į didesnius, met automobilių išdirbystei gimas kaštavo $119,000,000.
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers
kokiais
jie
norės
būti.
Da

Jeigu
viskas
gerai
eitų
tai
pradėjus
veikti,
per
tris
mė
žujiškus laikus. Moterys
during the six months preceding the date shown above is:
per amžius buvo linkę prie bartiniais laikais vieni yra nesius pasirodė kad per per metus ten gali pagaTHIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
puošimosi. Koks vyras gali normališki, kiti maži, ir daug raudonų carukų nori mint 144,000 automobilių ir
K. S. KARPA VICIUS, Business Manager.
but toks galingas ta sulai maži žmonės galėsi būti pa būti ponais ir vienas kitam trokų, bet vargu kada ten
Sworn and subscribed before m e this 30th day of March, 1932.
didinami.
kyti?
tvarka bus.
I trukdo, kenkia.
My comm, expires Sept. 25, 1933
P. MULIOLIS, Notary Public.
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WATERBURY,

Balandžio 8, 1932

Conn. tytas prieš teismą už apvo

dabar žmonės ant galvų ne*
gimą Sanditz & Traurig
šioja tuos pačius kopūstus
Paskaitos. Vietos Lithu banko. Trys kiti vyrai jau
(ar kepures, ar galvas, kaip
anian-American Klubas su
jums patinka). Nei kiek
ta darbininkams algos nuo rengė paskaitą Angliškoje sėdi kalėjime už to banko
neišsicibulizavo ir nebando
10 iki 15 nuošimčių. Tas kalboje, vietiniame YMCA. apiplėšimą pernai metą.
į_________________________________ j______________
Mikaitis
buvo
nuteistas
protaut savo protais ir gal
"Stato naują tiltą. Stato paliečia apie 2,000 darbi name, Kovo 28 d. Prele už dirbimą netikrų pinigų Draugijos. Čia randasi
vomis, bet priima viską ga
gentas buvo visiems žino
ma naujas kabantis tiltas ninkų.
nemažas
būrelis
Lietuvių,
ir
išgabentas
į
valstybinį
tavai kaip jiems agitatoriai
mas vietinis Dr. Jonas Staties Tenth Avenue. Tiltas
kalėjimą metams laiko. Vos kurie šiek tiek ir darbuo
ir laikraščiai iškepa.
nislovaitis
temoje
“
Abnorkabos ant dviejų vielinių
ten jį išvežus, išduota kalti jasi kultūriškai. Čia yra
▼
▼
’r
malis
Protas
”
.
Rengimo
virvių nuo 116 pėdų aukš
sekančios
organizacijos:
M.
nimas
prieš
jį
kaipo
vieną
komitetas po vadovyste J.
Sūnų ir Dukterų D-ja ir
čio bokštų.
Kitoj biblijoj aš vieną sy
Wedzuno, jau ne pirmas iš dalyvių banko apvogime. L.
A.L.D.L.D.
137
kuopa,
kuri
Tilto laikymui bus sunau
kį skaičiau šitokius žo
kartas surengia įdomų va Baigiant jam aną bausmę, daugiau priklauso raudo
dota virš 2,500 mylių ilgio Niekšai jsibriovė į An karėlį.
džius: Mokytojas Budda sa
pareikalauta kalėjimo iš
galvanizuotų vielų, supintų driaus Augustausko namus. Dr.' Stanislovaitis yra į- duoti jį naujam tardymui nukams ir ji yra valdžios
vo apaštalus mokino savo
persekiojama. Del to ta
į virves. Kožna virvė bus Bal. 2 d. vakare, kada nie žymus veikėjas SLA. reika už banko apvogimą.
tikėjimo. Vieną kartą jis
susidraugavo su au
susukta iš 256 plonų vielų, ko nebuvo, Į Augustausko luose ir vietinis daktaras- Jis tapo parvežtas po di kuopa
paklausė
vieno šitokiais žo
kščiau minėta draugija, ku
ir 19 tokių virvių bus su namus įsigavo plėšikai ir kvotėj as visoms pašalpi- dele apsauga ir pastatytas ri yra pasivadinus savišal
džiais :
GERB. SPRAGILAS APIE — Jeigu piltum ant žemės
sukta j vieną 13 colių storu apiplėšė: išnešė $30, re nėms organizacijoms. Taip po $20,000 užstato.
pos draugija. Mat, pašalLIETUVIŠKAS
vandenį, kur vanduo bėgtų?
mo virvę. Ant tų dviejų volveri, laikrodėlį, ir apga gi jis yra parašęs nemažai Jo tikra pavardė yra Mi- pinėms draugijoms daryti
MARNASTIS
— Ten kur žemuma, —
virvių turės išsilaikyti virš dino rakandus. Nuostolių sveikatos reikaluose Lietu kulaitis.
parengimus lengviau gauti
septynių milijonų svarų padaryta už virš šimtą do viškuose laikraščiuose. Ji
leidimai. Geroje tvarkoje Kada buvom Lietuvoje atsakė mokinis.
sunkumo tiltas.
,
lerių musų geranV tautie sai baigė mokslus Cornell Įpuolė ar įšokę į upę? toje draugijoje butų galima maži vaikai, vienas kitą Tada Budda vėl paklau
1922 met. su Kovo 29 d. policijantas su kas nors nųveįkti, nes yra gąsdydavonj: “Neik, vilkas sė:
Tiltas bus pabaigtas kitą čiui.
'■
'‘
'u Universitete'
A.B. laipsniu, ir Cornell tiko vakare Augustą Vaš- veiklesnių narių kurie ga pagaus”. Nesąkydavom kad — Jeigu vėl piltum ant
metą.
Jaunuolių talento vaka Medicinos Mokyklą 1926 m. kį, 40 m., einant gatve šla lėtų pasidarbuoti. Bet ka tigras arba liūtas arba slė žemės vandenį, kur vanduo
ras. Bal. 10 d. parapijos su M.D. laipsniu. Po tam pią, ir nugabeno į ligoninę. da čia suėjo tos komunisti nius pagaus,' bet visada bė bėgtų ?
Kūdikiai badauja. Alle
salėje įvyks jaunimo talen tarnavo vienus metus kaipo Jis sakėsi kad jie ėjo dvie nės kuopos narįai savo tik da būdavo vilkui, dėlto kad — Vėl bėgtų ten kur že
gheny apskrityje yra apie
to vakaras. Programas bus internas Rochesteryje prie se ir abu įkrito į Nauga slams varyti, draugiją ver vilkas buvo artimiausias muma, — atsakė mokinis.
Strong Hemorial ligoninės.
28,000 šeimų kurios skurs
įvairus, jį didumoj išpildys Būnant šioje ligoninėj jam tuck upę, bet tik jis vienas čia į savo pusę, net prieš prie namų laukinis dras Tai dabar pagalvokit vi
ta, kitos net ir pusiau ba
mokytojo V. Damašiaus pasisekė pagydyti įstabiu išlipo. Buvo apjieškota upė jos konstituciją, ir kadangi kantis žvėris.
si apie musų Lietuviškas
dauja. Jose, kaip apskaitLietuviškų kursų mokiniai. budu dvi ypatas sergančias bet kito žmogaus žymių ne anų šalininkų yra daugiau Bet vilkas nei karto ne žemumas: tamsus, nemoky
liuojama, yra apie 85,000
tai jie visur ir ima viršų.
Tai yra nuopelnai p. Dama isterija Šitas atsitikimas rasta. Policija spėja kad jis Išrodo kad ta organizacija atėjo, nei vieno vaiko nepa- ti žmoneliai yra tai tas van
mažamečių vaikų ir kūdikių
šiaus, kurs ne tiktai pramo- paakstino jį toliau studi tik du matė, bet buvo vie jau liko komunistų įrankiu gavo ir nesuėdė.
duo kuris pilamas vis bėga
negaunančių maisto. Jie
nas, nes sako buvo gerai ir jie visokiais budais nori Dabar Amerikoj, jau su ten kur žemuma. O žemu
kina Lietuviškai skaityti juoti nervų ligas.
susiduria ne. tik su nesvei
bei rašyti, bet dar pralavi- Dagirdęs kad D r. Stanis išsitraukęs.
pasinaudoti draugijos na augę į barzdotus vaikus, ma yra tai musų bolševikų
kata bet ir su badavimu.
na ii’ meno žvilgsniu. To lovaitis įdomauja nervų li Laukia teismo. Jonas De- rių sudėtais pašalpai pini mes kartojam: “Lietuvą pa ir cicilikų skelbiamos “idė
Apskrities fondai šelpi
dėl visų Lietuvių pareiga gomis, Rochesterio valstijigais. Pinigai kiek žinoma griebs Lenkai! Lietuvą ati
mui bedarbių išsibaigė, de yra atsilankyti į šį parengi nio ligonbučio viršininkas linkaitis laukia teismo už labai reikalingi komunistų duoda Lenkams! Lietuvą jos”: jos tokios žemos, to
dama pastangos surasti pi mą. Savo atsilankymu pri- pasiūlė jam pagelbininko žmogžudystę. Jis yra ap agitatoriams del apsilopini- paveda ir parduoda Len kios paikos ir nusmukusios
kad į jas turi bėgti tamsus
nigų tolesnei pašalpai teik duosim jaunuoliams ener vietą tenai. Čia būdamas kaltintas nušovime Gruo mo kelinių, ir jokiame su kams!”
gaivalas, kaip vanduo nuo
džio
12
d.
1931
met.,
Jono
ti.
gijos veikti Lietuviškoj kul per pusantrų metų jis tu Kvietkaus nuo Welland av. ėjime jų draugučiai neapsi Nesakom kad Turkai ar krantelio žemyn.
rėjo progą kuogeriausia
eina nerinkę aukų, bet ne Italai ar kurie kiti Lietuvą
tūriškoj dirvoj. prisižiūrėti įvairių nenor Šovikas buvo veidą apsiden pasako kur pinigus padeda. prarys, nes mat Lenkas yra Todėl jie kaip kur laimi
Dantis trauks su hipno
kur pataiko tarp tamsių,
gęs, bet dek pirmesnių prie
tizmo pagalba. Pittsburge Pronskaus reikale. Per malių apsireiškimų proto. tikių su Kvietkum Delin- Susirinkime Kovo 13 d. artimiausias ir nekenčia- neprotaujančų žmonių, kur
Persikėlęs
gyventi
į
Wa

atsilankė
komunistų
agita

padaryta pirmi bandymai eitame “Dirvos’’’ numeryje
nėra šviesesnių žmonių pa
terbury, ir papraktikavęs kaitis tapo įtartas ir suim torius su raginimu kad ši miausias kaip vilkas.
traukti dantis užhipnoti buvo keletu žodžių pakar vienus metus, Dr. Stanis tas.
Taip ir hauginamės, su mokyti ir persergėti.
draugija
prisidėtų
į
Apsi

zuojant danties savininką, tota buvusio “Sandaros” re lovaitis buvo paskirtas pergynimo Lygą, ir kada jam augę vaikai, vienas kitą Paimkim musų tautišką
ir, kaip liudija pats tas ke- daktoriaus J. Pronskaus detiniu neurologijos ir psypavėlino kalbėt, jis varė di Lenkais, nors tie Lenkai vandenį: daug jau jo nubė
no dantys ištrauktas ir bu anais metais čia pasakyta chiatrijos klinikos St. Ma PHILADELPHIA PA. delę agitaciją už komunis kaip buvo taip yra sau toli go į žemumas: daug sandavę laike tos operacijos kiti prakalba. Paskaitę tą ži ry’s , ligoninėje. Neapleido
tų judėjimą. Nekurie na girioje ir visai nesitiki kad riečių nuėjo pas cicilikus,
gydytojai ir laikraštinin nutę nekurie vietiniai sako nuolat studijuoti toliau šią Philadelphijps, .srityje iki riai po jo kalbos .siūlė pri tie musų barzdotų vaikų daug buvusių net putų nu
kai, su' dančiu atsiskyrusis kad p. Pronskus nevartojęs medicinos šaką,'ir' pilė pro šiol Lloyd Bedarbių komi sidėti į tą lygą,’bet* apšvies- ranašavimai išsipildys.
slinko žemyn su tamsiu van
▼ ▼ ▼
asmuo laike traukimo ne pasakymo “nuversta krau gos, pereitą Sausio mėnesį, tetas šelpė 250,000 žmonių, tesni nariai pradėjo prieš
gerių valdžia”. Vietoj to, jis perkėlė savo ofisą į vi- bet dabar jau .išsibaigė šel tarauti ir pareiškė kad pa Aną pono Dievulio vaka deniu. Tarp tų randam po
jautė jokio skausmo.
jis sakęs “prašalinta” ir ne durmiestį, parankamo dė pimo fondas ir tikima kad mes draugystę. Komunis rą, kai atvažiavo į Klyvlan- ną Vitaitį ir poną Žyvatą.
Taigi, nebūkit tas van
Pittsburgo srityje užves kraugerių bet “despotų” lei, ir pasiskelbė savo spe tie kurie iš to fondo pašal tams jie pareiškė kad jie dą Milius su Margučio Gol duo, kurs subėgęs į žemu
ta karas bausti taikos tei valdžia. Bet išeina ta pati cialybę — nervų ir proto pą gaudavo, atsidūrę bado gali rašytis ten, jų niekas fo Turnamento paveikslais, mas pašvinksta.
ligas. Kadangi jis vienas angoje, pradės kelti riau nedraudžia. Išgirdęs susi
sėjus ir kitokius viršininkus reikšmė.
▼
▼
▼
iš vietinių daktarų ką tu
rinkime lermą, komunistų nuėjau ir aš pamatyt save
kurie turi teisės daryt kra Kada po tos J. Pronskaus rėjo speciali patyrimą šiose šes. Ant to šelpimo fondo agentas pasakė jog atsiima kaip aš Bačiuno farmoje
tas ir jieškoti pas žmones prakalbos mano buvo pla ligose, tai jo praktika api rėmėsi 59,629 šeinių išsilai savo kvietimą ir tegul drau golfą mušu, ba ir aš ten bu Kaip mano galvelė man
svaiginančių gėrimų. Jie čiau aprašyta “Dirvoj” jo ma ne vien Lietuvius bet ir kymas. Jeigu nebus iš kur gijoje buna ramu; sako jis vau nuvažiavęs į turnamen- diktuoja, Picburko Susivienaudoja visokias klastas: tie išsireiškimai, tada nie visus, ir net į teismus bu gauti daugiau pinigų tai butų nekvietęs jeigu butų tą pereitą rudenį.
.niojimo seime tautininkai
per savo pasiuntinius palie kas nieko prieš tai nesakė, na pašaukiamas liudyti kai žmonės atsidurs didelėje žinojęs kas atsitiks. Ma Ale kad tai buvo priešve- vienysis su tautiškais sanbėdoje. Reikalaujama val tyt musų komunistėliai pri- lykinė savaitė, Milius paro- dariečiais, o cicilikai su koka pas nužiūrėtus žmones nei pats Pronskus neužpro po specialistas.
Rep. gavo tą lygą pasakydami dė ir Kristaus “mukas”.
munistais — ir tuomi įvyks
degtinės, paskui nuvyksta testavo. Dabar, praslinkus Gražu kad Lietuvis, bū stijos pagalba.
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visų
biblijų,
gavau
progos
ir bolševikų unija, kuriai
traukia atsakomybėn, na ir jusieji apmiršo, tai Prons
ja nueis su jais. Dabar ir pamatyt vieną visų pirmiau jis pradžią padarė Baltimolupa sau didelius pinigus. kaus užtarėjai sako kad jis bę tarp svetimtaučių.
SCRANTON, PA.
tas agentas bijojo kad ne buvusį pasmerktą, o paskui rės seime, pareikšdamas jog
Water burietė.
to nesakęs ir kad mano pa
pakliūtų į bėdą.
Pigina
anglį.
Kietos
an

išaukštintą žmogų, apie ku cicilikai vienysis su bolševi
Fayette apskrityje Frick rašymas esąs neteisingas.
Tokios komunistų grupės rį ir jus visi gerai žinosit kais jeigu Gegužis ir Vitaiglies
kasyklų
savininkai
nu

Kažemėko
banko
neati

“D.” Rep.
anglies kasyklose numažindaro. Teisme buvo iškelta mušė anglies kainą iki bu yra įlindusios į visų tautų kai pasakysiu.
tis neduos Gugiui vietos S.
prašymas duoti leidimą vėl vusios 1920 metų kainos. organizacijas ir taip savo Tas žmogus tai buvo Ba- L. A. ižde.
PROBAK
atidaryti Kažemėko ir Co. Anglis nauja kaina prasidė komunistišką darbą yaro. rabošius, visų nusmerktas, Ale kiek mano išmintis
banką, bet teisėjas tuo tar jo parsiduoti nuo Balandžio Kur komunistai bus ten ge paniekintas ir į kalėjimą rodo, Gegužis liks su tau
ro nebus.. Jie patys griaupų pasiliko tą reikalą per 1 dienos.
įa organizacijas nors skel uždarytas už blogus dar tininkais, o Vitaitis nueis
svarstyti ir pasigalvoti kaip Kasyklų savininkai nori bia vienybę. Nariamą rei bus. Ale paskui kai visi su cicilikais ir bolševikais.
atlaikyti kompeticiją prieš kia bėgti iš tokių organiza žmonės tapo suagituoti-sugeriausia bus padaryti.
Vykdo prohibiciją. Wa- sovietų anglį, kuri yra gers cijų ir likviduoti jas.
kurstyti prieš Kristų, gerą 1932 METŲ BONŲ
iterburyje laikas nuo < laiko ir. čia gabenama ir parda Reiktų . organizaciją pa ir nįekuę nenusidėjusį vy
KUPONAI
padaroma užpuolimai ant vinėjama pusdykiai.
statyti ant tvirtesnių pama rą, Pilotui paklausus įsiu- “Dirva” jau priima 1932
nužiūrėtų slaptų alaus ir Prie to, ruošiama Kong tų ir darbuojantis padaryti tusios minios katrą paliuodegtinės išdirbinio vietų su resui bilius reikalaujantis kiek pelno, išmokinti gabes suoti: Kristų ar Barabošių, metų Lietuvos Bonų kupo
tikslu vykdyti prohibiciją, £ad apdėti taksų importuo nius narius draugiją vado tai suagituota minia visai nus už “Dirvą” ir knygas
jamai kurui po 10c ant 100 vauti, nes dabar yra tikra užmiršo Barabošiaus niek- už pilną jų vertę. Nukirpkas tačiau nesiseka.
bėda, nėra kam tikrai' nei šystes ir blogus darbus ir kit 1932 m. kuponą ir priPereitą savaitę policija ir svarų.
sąskaitas suvesti, kad ne rėkė kad paliuosuotų Bara siųskit Administracijai.
federaliai agentai užpuolė
Bonų kuponus galit pri
reikėtų Bagočiui dar ir su bošių, *o Kristų nuteistų,
didelį slaptą bravorą ant
tuo
dalyku
sukti
sau
galvą,
siųsti
kaipo užmokestį už
73 Canal st. ir užtiko $10,- Hemphill, W. Va. — Pas
dėlto kad jis buvo vėliau
3 000 vertės vyno ir kitokių mus vis laukiama geresnių nes jam užtenka skaityt
sias agitatorių išrastas “nu “Dirvą” ir už knygas.
Kanados alaus stiklines.
J svaiginančių gėrimų.
laikų, bet nieko nesulaukia Tokiose aplinkybėse ne sikaltėlis”.
“DIRVA”
Sausieji buvo užpuolę ir ma. Vėl užsidarė dvi ka gali į draugiją stoti pašali Kaip tais laikais taip ir 6820 Superior av. Cleveland, O
LIETUVIŲ AMERIKOJE
Eleną Jurkevičienę ir pa syklos. Keletas Lietuvių li niai, nes jų, kaipo niekur
traukė atsakomybėn už kę be darbo išvažiavo. Ku nepriklausančių, bent jokie
Didžiausia Lietuvių Organizacija
Kiekvieną Sekmadienį
pardavinėjimą svaiginančių rios vietos dirba tai trum “susipratėliai” durnium ne
307 W. 30 Street
New York, N. Y.
gėrimų, nors pas ją rasta pai ir žmonėmės perpildy pavadina.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu M visai mažai. Jai bausmė do ta.
B. A. Griminskas.
M
Kolonijose.
vanota su sąlyga kad dau Oras labai gražus ir šil
giau tuo bizniu neužsiims. ta. Nekurie medžiai žaliuo Niagara Falls, N. Y. —
Sliipgm
Turtas: $1,404,038.14
GRYŽTA
IŠVAŽIUOJA
, I Iš Pittsburgh 6:00 vakare
Uždaro
kitą
banką.
Teis

Iš
radio
stoties
WKBW
atja.
Juozas Kalvaitis.
Iš Cleveland ..8:20 ryto
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000.
arba 9:30 vak.
► mas išdavė leidimą uždary
Iš E. 55th St. .. 8:30iryto Iš Youngstown 7:30 vak.
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
sibuna Lietuviški progra
ryto]
arba 11:03 vak.
Iš E. 93rd St. . 8:35 ryto
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki & ti Sanditz & Traurig Ban
J. ŽEMANTAUSKAS mai penktadieniais nuo 4 v.
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis
ką ant North Main St.
po pietų.
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
Viešas Notaras
Tikietai geri tiktai koduose.
ganizacijos priklauso visi prakilnų! Lietuviai. Buk ir Tamsta tų
Teisia
už
banko
apvogi

130 CONGRESS AVE.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
Ar
jau
išrašėt
“
Dirvą
”
WATERBURY, CONN.
mą. Kazys Mikaitis, 23 m.,
mergaites.
saviškiams į Lietuvą? — už
Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ERIE
RAILROAD
SYSTEM
pargabentas iš Atlanta val Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir $3.00 metuose pralinksminsit
ba į vietinių kuopų valdybas.
visą kaimą!
stybinio kalėjimo ir pasta kitus tautinius laikraščius.
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“Liaudies Tribūna“
Savaitinis Laikraštis
Leidžia

Amerikos Lietuvių
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna”
2437 W. 69th St.
CHICAGO, ILL.

LI

The Lithuanian
Tribune
Lithuanian-American
Peoples Association

t-lhe Lithuanian Tribun e

K. J. SEMASHKA, Sec-y
3221 Beach Avenue
CHICAGO, ILL.
Tel. ALBANY 4918

CHICAGOS - COOK APSK
IR LL. NOMINACIJOS

GRAŽUS “DIRVOS”-“LIAUDIES TRIBŪNOS” RADIO
PROGRAMAS
Tarpe daugelio Lietuviškų
radio programų Chicagoj, “Dirvos”-“Liaudies Tribūnos” pro
gramas yra įdomiausias. Pav.,
Velykiniam programe dalyvavo
mergaičių kvartetas po vado
vyste komp. Antano Vanagai
čio. Kvartetas susidėjo iš se
kančių panelių: Striupiutė, Šaltiniutė, Kirstukiutė ir Milakniutė. Jos dalyvavo jau keliuo
se musų programuose; joms
kaip paprastai, akompanavo
Inž. Jonas Byjanskas. Inž. Byjanskas yra vienas iš gabiau
sių Lietuvių pianistų Ameri
koje.
Balandžio 3 d. programas bu
vo ypač įdomus: dalyvavo kom
pozitorius A. Vanagaitis, Stel
mokas ir Venckus, Stella Staniuliutė-Voigt, viena musų Lie
tuviškų lakštingalų, Paul Joni
kas (Berlinas), Inž. Jonas By
janskas. Programas susidėjo
iš sekančių liaudies dainelių
musų mylimo kompozitoriaus
A. Vanagaičio: “Molio Uzbonas”, “Tų Mergelių Dainavi
mas”, “Kur Sapnų Grožė”,
“Tumba Tumba”, “Tėvelis Mi
rė”, “Už Jurų Marių”.
SVARBU: Ateinantį sekma
dienį musų programe žada da
lyvauti “BIRUTĖ” po vadovys
te Miko Yozavito.
Rep.

1

Amerikos Liet. Liaudies George Hitzman, Republican Candidate for Re
Sąjunga pradėjo darbą ku election as Ward Committeeman of the 34th Ward
rį kitos tautos jau nuo se
nai dirba ir iš to turi nau
dą. Jus jau pastebėjot kad
“Dirvoj” - “Liaudies Tribū
noj” buvo aprašoma kandi
datai į Įvairias valdiškas
vietas. Tas viskas yra da
roma ne su tikslu gauti iš
politikierių kelis dolarius
bet tam kad pasidarius ge
rų draugų Lietuviams. Tu
rėdami valdžioje draugiš
kų valdininkų mes galime
tikėtis su. laiku padėti j val
diškus darbus savo jauni
mą, ir su laiku musų jauni
mas, musų biznieriai Lie
tuviai bus reikšmingi kai
po Lietuviai Amerikos po
litikoje.
Toliau, ateis laikas kada
bus galima išrinkti i valdi
ninkus ir Lietuvius, gabius
ir tinkamus žmones.

Musų jaunimas
NEBŪKIM ATSILIKĖ vaisius.
bagęs aukštus mokslus ne
LIAIS POLITIKOJE!
Chicagos’ir Illinois vals turi jokios galimybes gauti
tijos Lietuviai labai nusi kokį valdišką darbą, nes
stebėjo kuomet ’ išgirdo per Lietuviai neparodė jokios
musų radio programus kal vienybės, nusistatymo kur
bant apie Amerikos politi jie butų turėję kokios nors
ką ir dar labiau nustebo reikšmės balsavimuose ar
kai pamatė “Dirvą”-“Liau- tai prie vienos ar prie kitos
dies Tribūną” imant daly- partijos. Jeigu laikraštis
vumą Amerikonų politikoje laike rinkimų gauna apmo
ir įsteigus La Salle viešbu kėti ir Įdeda skelbimą tai
tyje Lietuvių Komiteto ras tas nėra joks pasidarbavi
tinę. Mat iki šiol Lietuviai mas partijai ir jokia parti
paprastai būdavo vieno ko ja į laikrašti neatsižvelgia
kio nors kandidato rėmėjai kaipo Į savo žmonių vadovą
ir todėl niekas nemanė kad ir rėmėją partijos.
Lietuviai galėtų turėti ko Ačiū tokiai prastai tvar
GEORGE
mitetą kuris veiktų partijos kai, Chicagos Lietuvių įtek
MUSŲ REMIAMI
vardu visoje Illinois valsti mė politikoje tebėra berei
We endorse the candidacy of
KANDIDATAI
joje. Tai yra pirmas atsi kšmė ir mes beveik neturi
George Hitzman for re-election
tikimas, bet tas dar nereiš me nei vieno žymesnio val Šiuose rinkimuose - NO as Republican Ward Commit
kia kad Lietuviai ir plačiau dininko Chicagos mieste. MINACIJOSE “L. Tribū teeman of the 34th Ward. He
negalėtų veikti.
Musų jaunos Lietuvaitės ir na” rekomenduoja Chica- has resided on the Northwest
Reikia pasakyti kad Chi- jauni vyrai, išėję mokslus, cos miesto, Cook apskrities Side for forty years and has
cagos Lietuviai bendrai ga negali jokiu budu įsigauti ir Illinois valstijos Lietu been the duly elected Ward
lėtų sudaryti mažiausia 20,- Į valdiškas įstaigas dirbti, viams Amerikos piliečiams Committeeman for twenty-two
000 balsų, nekalbant apie kuomet kitų tautų jauni balsuoti už sekančius kan years. He is a man of sterling
visą Illinois valstiją. Toks mas, del jų politiško stipru didatus ant REPUBLIKO- qualities ahd ability, whose
buris balsuotojų gali turė mo, tik mirga valdiškose įs NŲ BALOTO 12 dieną Ba- honesty and integrity is above
ti didelės reikšmės.
taigose. Kodėl mes vis tu landžio-April (ateinantį an reproach.
Tačiau klausimas kaip tą rime būti atsilikę nuo kitų? tradienį) :
It was his untiring and con
visą balsuotojų armiją ga
scientious effort on behalf of
Gubernatorium (Governor)
lima butų sukoncentruoti?
the people and children of the
Atsakymas labai trumpas.
EDWARD J. BRUNDAGE
Northwest Side that the North
Tik tada bus galima sukon
west Park District was devel
Valstijos Sekretorium (Secretary of State)
centruoti Amerikos Lietu
oped,
so that the district is now
WILLIAM J. STRATTON
vių jiegas ir padaryti tin
composed of ten square miles
kamos Įtakos į Amerikos
Generaliu Prokuroru (Attorney General)
of territory and has within it
valdžią kada Lietuviai nu
JOHN E. NORTHUP
thirteen parks and playgrounds,
stos vergavę visokiems dooffering facilities for athletic,
Valstijos Iždininku (State Treasurer)
lariniams parazitams ir
social
and recreational activiJ. WAYLAND BROOKS
“svieto gelbėtojams”.
27-to Distrikto State Representative
Ant galo svarbu pažymė
MUSŲ
MICHAEL G. RUGIS (Lietuvis)
ti tą faktą kad Amerikos
politikoje dalyvaujant turė Atstovas Į Kongresą (Representative in Congress)
tų būti užmiršta musų par7th Congressional District of Illinois
tiviška pasaulėžiūra ir ti
CHARLES L. WILEY
“Sandaros” V. G. daro pas
kyba.
tabą apie K. Norkų, kurs pasi
Iki šiol pas Chicagos Lie Cook Apsk. Advokatu (Cook County State Attorney) žymėjo visokiausiais skandalais
JOHN A. SWANSON
tuvius būdavo taip kad jie
Pietų Amerikoje ir plečia apie
pasidalindavo . grupių-gruMunicipal Court Judges (Teisėjais)
Lietuvą melagingas žinias.
peles ir iš to pasinaudodavo FREEMAN L. FAIRBANK ir EDWARD J. FISHER V. G. sako: “žinoma, tas vis
labai mažai arba visai nie
kas yra vaikų pasaka.... Kei
ko. Musų laikraščiams iki Clerk of Circuit Court — THOMAS O. WALLACE sta kad musų spauda dar to
šiai dienai Amerikos politi
County Recorder — GEORGE F. HAAS
negali suprasti. O dar keisčiau
ka tik tiek rupi kiek jie iš
kad net Lietuvos atstovas Va
partijos centro gauna skel Auditor of Public Accounts — GEO. C. ADAMS šingtone p. Balutis rado reika
bimų, bet plačios Lietuvių 11-to Ward Committeeman (Bridgeport© Kolonijoj) lo prirašyti net ištisą puslapį
visuomenės pripažinimo iš
ARTHUR W. SULLIVAN
kritikavimui tų nesąmonių.”
gavimas jiems nerūpėjo.
Tai anot V. G., lai tokie Nor15-to Ward Committeeman — Lietuvis
Nėra abejonės kad tokia
kai ir kiti paukščiai skleidžia
FRANK MAST
taktika davė tik tokius ir
visokiausias nesąmones, lai ci13-to Ward Committeeman — ELMER J. ZELHART cilikai (“Naujienos”) jas talpi
34-to Ward Committeeman — GEORGE HITZMAN na, lai Lietuviai skaito ir tiki,
štai kur gaunama

PASTABOS

lai už tai smerkia ir atsisuka
nuo Lietuvos ir Lietuvių....
Gal V. G. maloniau buvo ma
tyt “Naujienų” tauškalus prieš
Lietuvą negu p. Balučio atitai
symą. ... ?
Juk ir pats V. G. kartas nuo
karto įkiša nesąmonių apie “fa
šistus” ir kitus gerus Lietu
vius. Išeina kad nei kitiems
laikraščiams nereikia stengtis

“Ųirva” Chicagoje:
“MARGUTIS”
2437 W 69th Street
News Stand
Kedzie and North ave
News Stand
Milwaukee av & Girard st
Aušros Knygynas
3210 So Halsted st
News Stand
Milwaukee ave
& Demon street
News Stand
63rd St. & California av
News Stand
18th St. & S Halsted st
News Stand
31st St & S. Halsted st
News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand
40th St & Kedzie ave
News Stand
Archer ave. and
So Western ave
News Stand
47 St. & Ashland ave
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HITZMAN

ties.
We, therefore, recommend
that on April 12th, when the
voters of the 34th ward go to
the polls, that they re-elect, as
and for their Republican Ward
Committeeman,
GEORGE HITZMAN.

BEG PARDON
Last Friday, April 1st, the
end of the introduction to the
campaign platform of John E.
Northup, Republican candidate
for Attorney General of Illinois,
should have read: “made the
following statement regarding
his objectives to the Lithuanian
Tribune”. The spirit of April
Fool caused the key word to be
printed as “objections”. Of
course that was not the writer’s
meaning.
atitaisyti “Sandaros” nesąmo
nes. Tik kažin ar del to kad
jos žemiau kritikos, ar kad no
rima nekliudomai Lietuvius de
moralizuoti ....
špokas.

MELROSE PARK, Ill.
Balandžio 17 d. yra rengia
mas vakaras su programų Eag
le salėje, 147 Broadway, šis
vakaras bus įdomus visais at
žvilgiais, nes žada dalyvauti
komp. A. Vanagaitis su savo
štabu, prie to pakviestas kalbė
ti Adv. A.'A. Olis, kuris kalbės
taksų klausime: “Ar taksus da
bar reikia mokėti ar ne?” Be
abejo tai įdomus klausimas na
mų savininkams. Plačiau apie
tą vakarą bus pranešta vėliau.
Svarbu yra pažymėti kad
Melrose Parke yra keletas kan
didatų į įvairias miestelio vy
riausybės vietas, kaip tai Jo
seph M. Darg’is, Liberty Party
sąraše į miestelio trustees;
Peter Paul Gaddy į 89-to Distrikto Mokyklų Tarybą (Board
of Education), iš Civic Party.
Patartina Melrosiečiams bal
suoti už Lietuvius.

IŠ BRIDGEPORT©
KIRAS AUTO SALES. Tarp
daugelio
Lietuvių
biznierių
Bridgeporto kolonijoj randasi
Kiras Auto Sales, 3207 So. Hal
sted St. Ponas Kiras yra se
nas Bridgeporto biznierius, ne
judamos nuosavybės prekiau
tojas. Dabartiniu laiku užlai
ko ir didelę automobilių par
duotuvę.
Pas p. Kirą visada galima
gauti įvairių išdirbysčių auto
mobilių prieinamomis kaino
mis.
Reikia pastebėti kad p. Kirienė yra viena iš žymiųjų
tautinių veikėjų Chicagoje. Ji
daug prisidėjo prie rengimo
14-kos metų paminėjimo Lie
tuvos nepriklausomybės Chica
goje, taipgi yra veikli narė Su
sivienijime Lietuvių Ameriko
je.
B. F. S.

Progress Dairy.
ši didelė
pieninė yra Lietuvių valdoma,
prezidentu yra M. Bulkevičius,
kompanija daro sėkmingą biz
nį. Reikia pažymėti kad tai
yra didžiausia tos rūšies Lie
tuvių valdoma įstaiga Chicago
je. Northsaidės Lietuviai ją
labai gerai žino, bet tolimesnių
Chicagos kolonijų žmonės ma
žai su ja susipažinę. Vienok,
ne visi ir Northsaidės Lietuviai
ją remia, kiti palaiko svetim
taučius ir pieno trustaus. Lai
kas butų remti savuosius, t. y.
Progress Dairy.
Kostumeris M. K.

2437 WEST 69th ST.

Tai yra tame pačiame name
kur randasi “Margučio” ofisas.
Prašome siųsti visus raštus
“'Liaudies Tribūnai” sekaneiiu
antrašu:
“LIAUDIES TRIBŪNA”
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
PRANAS LENKARTA. P-s
Lenkarta yra senas Chicagos
Lietuvių gyventojas ir darbš
tus veikėjas. Per ilgus metus
darbavosi rubsiuvių pramonėje,'
bet pastarais keliais metais p.
Lenkarta tuo daugiau neužsi
ima iš priežasties nusilpnėjimo
akių. Pragyvenimui, p. Lnekarta pradėjo prekiauti neju
damu turtu ir apdrauda. Ap
draudžia namus, automobilius,,
baldus ir tt. Kurie nori pirkti
namus, farmas, visuomet krei
pkitės į jį, gausit teisingą pa
tarnavimą.
Humboldt Park ir tos srities
Lietuviams
patogiausia tais
reikalais kreiptis pas p. Len
karta, 3310 Evergreen ave.
Kaimynas.

M. VĖŽIS. šis musų vien
tautis yra vyriškų ir moteriš
kų rūbų siuvėjas, užlaiko gra
žią krautuvėlę. Ponas Vėžis
(Vezir) siuva naujausios ma
dos rubus, ant užsakymo. Jo
firma yra gerai išdirbta ir da
ro platų biznį su įvairių tautų
žmonėmis. Lietuviams patarti
na kreiptis pas savo tautietį.
Antrašas: M. Vezir, 1452 No.
Leavitt st., telef. Humboldt
4968.
Rėmėjas.

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

“MARGUTIS”
;
!

TO

Edward J. Brundage for Governor

;
i

CONGRESS

THE LITHUANIAN REPUBLICAN
COMMITTEE
(For the State of Illinois)
Publicity Division, Hotel La Salle, Tel. Andover 5838.

Prašome visų “Liaudies Tri
būnos” skaitytojų Chicagiečių
ir bendrai Lietuvių įsitėmytr
naują “Liaudies Tribūnos” Re
dakcijos antrašą:

SEKMADIENIAIS
WHFC—“LIAUDIES TRIBŪNOS” - “DIRVOS” programas
nuo 2:30 iki 3 vai. po pietų.
WCFL—Jos. F. Budriko Corp., nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.
WGES—“Naujienų” — nuo 6 iki :30 vakare.
ŠIOKIOMIS DIENOMIS
WGES—Peoples Furniture—antradieniais, nuo 7 iki 8 vak.
WHFC—Jos. F. Budriko Corp.—ketvirtadieniais, 7 iki 7:30.
WHFC—“MARGUČIO”—ketvirtadieniais, nuo 7:30 iki 8.
(Pastaba: Rytinėse valstijose buna valanda vėliau čia pa
duoto laiko, nes Chicagos laikas eina valanda vėliau.)

Ofisas atdaras dienomis ir vakarais ir tie kurie įdo
maujasi rinkimais ir turi reikalų prašomi kreiptis lai
šku arba telefonu. Ofisas veiks iki Balandžio 12 d.

7TH district

NAUJAS ANTRAŠAS

Chicagos Lietuvių Radio Programai

Kadangi dabar eina rinkimai valdininkų Chicagoj ir
Illinois Valstijoje ir “Dirva”-“Liaudies Tribūna” aktiviai dalyvauja Amerikos politikoje, todėl Chicagoje
Lietuvių Republikonų Komisija atsidarė savo oficą
(Committee Headquarters) LA SALLE HOTEL, ant
18-to auk,to. Telefonas Andover 5838.

PRIMARY—APRIL 12, 1932

Republikonų kandidatas į
Representative
7th Senatorial District
Balsuokit už jį Balandžio 12_.
d. Dr. Stržynecki yra plačiai
žinomas Melrose Park veikėjas.'

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesi
su karikatūromis, .gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mėnesi rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
•
“Margutis” pusei meti; kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į
Lietuvąą metams $3.00.

Adresas:

“MARGUTIS”
2437' West 69th Street

;

Chicago, III.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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DIRVA
KAS PADARĖ SUSI
VIENIJIMUI PUSĘ
MILIJONO DOL.
NUOSTOLIŲ?

matęs “Dirvoj” juokelį, vėl Socialistų “Naujienų” nr.
67, redaktorius savo Ap
.
*-------------------------- suriko kad “Dirva” ji nori žvalgoje paskelbė kad Su
įskųsti “fašistams”....
Kad Amerikoje kapitalis Ponas Vitaiti, Prašom
sivienijime pasidarė pusė
Dabar vėl p. Vitaitis už
tams darosi blogiau gyven Nesikarščiuoti
milijono dolarių nuostolių,
sidegė iš “Dirvos” juoko a- ir kad padengimui šių nuo
ti ir kad jie jau negali lupti “Tėvynės” nr. 14, “Įvai-‘
nuo žmonių tiek kiek lup riose Pastabose” p. Vitaitis pie p. Pronskų, bijodamas stolių gali būti uždėta na
kad jam parvažiavus žval riams ekstra mokestys. Už
davo parodo šie faktai iš įsikarščiavęs bara “Dirvą”
gybininkai nenuluptų kai tuos nuostolius ‘Naujienos’ėję aikštėn pereitą savaitę: už patalpinimą juoko apie
(Pakalnių Piliakalnio Padavimas)
kaltina S.L.A. viršininkus
Visos laivų linijos žymiai Pronskų, kuris vyksta Lie lio.
nupigino laivakorčių kainas tuvon, ir Grigaitį, kame bii- Ponas Vitaitis užmiršta sakydamos: “Susivienijimo
Rašo Povilas Sirgedas.
keleiviams į Europą ir iš vo pasakyta kad Pronskus kad jis yra redaktorius ir viršininkai, vadovaudamiesi
kad
Pronskus
buvo
redak

įsigyvenusiais papročiais, o
Europos. Paveizdan, pirma gali nei Lietuvos rubežiaus
JEI kada kam nors iš skaitytojų teks keklesa (kapitalistams važi neprivažiavęs pargryžti at torium dviejų Amerikoje ne konstitucija, pridirbo or
leidžiamų
Lietuvių
laikraš

ganizacijai baisių nuosto M liauti vieškeliu iš Pakalnių bažnytkaimio
nėti) imdavo už kambarius gal į Ameriką rašymui so
čių,
priešingų
dabartinei
(Utenos apsk. ir valse.) į Leliūnus, tas vi
lių”.
laive del dviejų $990. Da cialistų “Naujienoms” “ek
Lietuvos
vyriausybei.
Po

suomet
pastebės šalia vieškelio, visai ne
Kadangi
tie
Susivieniji

bar tą numušė pusiau. Tre stra” kad jį Lietuvos šnipai
nas
Vitaitis
taip
pat
užmir

toli
Pakalnių,
piliakalnį. Piliakalnis ga
mo viršininkai, kaltinami
čia klesa pernai pavasarį nori pagauti....
šta
kaip
jis
gvoltą
kėlė
kam
“Naujienų” redaktoriaus už na didelis. Ant jo iškilmingai pakėlęs gal
kaštavo į abu galu (į Lie Ponas Vitaitis štai kaip
j Lietuvą “fašistų” vyriau nuostolius yra tai SLA. val vą, dairosi po apielinkes didžiulis medinis
tuvą) $181, dabar jau tik su baime sako:
$125.50.
“Užtenka Lietuvos žval sybė neleidžia “Tėvynės”, dyba, kurios vyriausiu vir kryžius. Todėl tas piliakalnis krinta akin
Kartu su laivakorčių at gybininkams šitokią provo uz raštus prieš tą vyriausy šininku yra iždininkas p. jau ištolo. Piliakalnis — Pakalnio vardu.
piginimu, tą pačią dieną pa kaciją perskaityti ir p. J. bę. Toj kategorijoj su “Tė Gugis, o redaktorius p. Gu- Pakalnį labai mėgsta jaunimas ii' dažnai
siskelbė ir automobilių iš Pronskus, visai nekaltu bū vyne” yra ir “Naujienos” gio už nuostolius nekaltina vasaros šventadieniais ruošia ant jo pasibet giria jį už įvedimą ge linksminimus-gegužines. Prieš keltą me
dirbėjai kad žymiai nupigi damas, tuojau patenka į ir “Sandara”.
na automobilius. Fordas iš žvalgybininkų nagus vos į Reiškia, žvalgybininkai, ros sistemos ir gražaus iž tų, metinėmis šventėmis žmonės su Pa
cenzoriai ir kiti p. Vitaitį do “sutvarkymo” ir perša jį
leido 8-nių cilinderių auto Lietuvą įžengęs”.
kalnių kunigais ir vėliavomis darydavo į jį
mobilį už kainą kokia pir Ką toliau po to p. Vitai gąsdinanti baubai apie p. vėl į SLA. iždininkus, tai
dideles eisenas, maldos tikslais. Aplinki
miau parsidavė 4-rių cilin tis nurašo neužsimoka kar Vitaitį ir Pronskų žino iš aš savo straipsnyje, tilpujų darbų, nereikia nei “Dir siame “Vienybės” nr. 37 niai seneliai daug žino apie gražų Pakalnį
derių.
toti.
Šis Fordo žygis buvo iš Kodėl tai p. Vitaitis bai vos” juokų nei nereiktų jo prašiau “Naujienų” išaiš padavimų. Ir štai noriu aprašyti tą senešaukimas į karą kitų auto siai įsibauginęs Lietuvos kių kitokių skundų. Juk kinti kas šituos nuostolius lį-Pakalnį ir papasakoti apie jį padavimą.
mobilių išdirbėjų ir jie žvalgybininkų... Pora me p. Vitaitis, kaip ir p. Prons Susivienijimui padarė jeigu
Puikiai atrodo Pakalnis tada kai jo
griebėsi žygių atsilaikyti tų atgal, kada Amerikoje kus, dirbate prieš dabarti p. Gugis nėra už juos kal
krutinę glamonėja pirmi aušrinės spindu
kompeticijoje — ir taip pat važinėjo J. Adomaitis, ku nę vyriausybę iš širdies, su tas?
ris pasakė jog parsiveža į visa pagieža, ir tą pagiežą Redaktorius “Naujienų” liai, kai gęsta dienos šviesoje paskutinė
paskelbė nupiginimus.
Automobilių nupiginimas Lietuvą keleto asmenų var neskleidžiate paslaptomis, nr. 77, vietoj ‘žmoniškai pa žvaigždelė. ' Nešlama tada jo gauruota
yra didžiausias paskiros in dus, p. Vitaitis Adomaitį bet su didžiausiu viešumu. aiškinti, pavadina mane ‘fa- viršūnė, nevirpa jokia žolelė, tik giesmi
dustrijos vajus atgaivinti už jo tokių vardų užsirašy- Taigi, ar žvalgybininkams šistėliu’, (kaip seniau kuni ninkė lakštingala stengias jau laidyt savo
savo biznį ir darbus. Tie mą j savo knygelę išvadino reikia “Dirvos”, ar neuž gai vadindavo ‘bedieviu’ to malonų balselį ir virpint jo žilą galvelę.
sa, biedniems darbininkams baisiausiu šnipu ir sakė tenka pasižiūrėti į jūsų pa kį kurs drysdavo reikalau
Jau ir saulutė kelias iš savo šilto guo
ti kunigo pasiaiškinimo), ir
automobilių nereikia, bet kad tiems žmonėms į Lie čių laikraščius?
lio, jau iš toli girdis skardus piemenėlio
automobilių kainų nupigi tuvą parvykus tikrai bus Ponas Vitaitis norėjo pa kolioja mane sakydamas:
daryt “Dirvos” juoką dide “Tas... fašistėlis... ne rago balsas: jis gena savo kaimenę pro se
nimas išvilios pirkti auto kailiai nulupti.
mobilius tokius žmones ku Pernai,/ kada p. Vitaitis liu burbulu ir pasistatė sa turi gėdos... I kaltina iždi nelį Pakalnį į žalias pieveles. Pakalnis su
ninką Gugį už nuostolius šlama, papurto savo, gauruotą krutinę, pa
rie dirba ir pinigų turi, bet rengėsi vykt į Lietuvą, pa- ve toli žemiau kritikos.
Susivienijimo
iždui, kuomet beria milijonus sidabrinės rasos lašelių, pa
kartu su nedirbančiais tau
visi
gerai
žino
kad nuosto žadina iš malonaus miego savo gyventopo ir slapsto dolarius.
liai pasidarė del tų invest- jėlius-paukštelius ir vėl ramus stiebias sa
Laivakorčių atpiginimas
tų kurie buvo padaryti pir- vo viršūne, lyg išdidus valdovas, trokšda
duos progos ateiviams be
mesniųjų iždininkų laikais.” mas apžvelgti visą savo karaliją, priglau
darbiams pigiai sugryžti į
Taigi, gerbiamas “Nau sti ją prie savo krutinės. Pabudę jau pau
savo šalį, kurie, kaip pav.
jienų
” redaktoriau, jeigu kščiai šneka ii' džiugina savo giesmelėmis
Lietuviai, turi dar ir pini
šitie
nuostoliai
jau buvo pa žilagalvį Pakalnį. Netoli Pakalnio links
gų ir turi savo žemės Lie
daryti
pirmesnių
iždininkų mas artojas raižo savo prosenių krauju ir
tuvoje, galės atsukti Ame
laikais,
tai
kėdei
p. Gugis
rika) pečius ir parvažiavę į
prakaitu nulaistytą žemelę.
nepaskelbė jų SLA. nariams
savo tėviškę ramiai apsigy
Puikus ir didingas Pakalnis.
kada jis paėmė SLA. iždą į
venti.
Dar jis puikesnis tada kai saulutėsavo rankas radęs tokius
SAPNAMS NETIKĖK
Mato jau ir kapitalistai
močiutė
bučiuoja jo viršūnę, kai žydras
nuostolius? Kodėl p. Gu
kad laikantis senų kainų
Jei sapnams imsi tikėti,
dangus
gaubia
jį savo mėlyna skraiste, kai
gis neraportavo SLA. sei
nieko nepeš, nes po teisybei
Už tiesą laikyti,
mui šitų nuostolių? Kodėl piemenėlis, paraginęs kaimenę pusryčių,
nuo karo laikų viskas buvo
Tai niekad tikros meilės
p.
Gugis išduodamas seimui atbėga pas jį ir, savo dūdele raliuoja- dū
nepaprastai išbranginta, o
Neteks tau patirti.
raportą
iš iždo stovio, ra duoja, ir kai sunkios gyvenimo naštos pri
Nes jei medis tik svyruoja,
darbai per pastarus kelis
portavo kad visas SLA. tur spaustas žmogelis ateina pasilsėti ant jo,
Jį palaužia vėjas,
ėjo silpnyn ir silpnyn.
Tai palauš ir tavo meilę
tas yra geriausioje tvarko po šimtamečio aržuolo kryžium ir jieško
Kits sapnas užėjęs....
je, nuostolių nėra, išimant iš Aukščiausiojo paguodos, rokuodamas
Kur Vokiečių
Tu sapnuosi dar ne sykį
vien Devenio abejotiną pa savo sunkius vargelius....
“Kultūra”?
Ir sapnams tikėsi,
skolą? KODĖL jis tada
O kai saulutė vakarop rengiasi pailTai visuomet bus tau ilgu,
Nors Vokiečiai iš seniau
nuo narių ir nuo seimo slė sio, Pakalnis darosi paslaptingesnis, išdiIr tu vis liūdėsi. ...
papratę girtis ir didžiuotis
pė? Ar jis tada nematė
desnis. Palydi linksmai dainuojantį arto
Užtai buk stipri kaip plienas,
savo “kultūra”, bet jie tuo
tų nuostolių? Jeigu jau
Kaip
granito
siena,
■
-i
ją
į jo samanotą bakūžę, užmigdo savo
tik giriasi, o jų darbai yra
buvo nuostoliai ir jis jų iki
Nes
tave
tikrai
aš
myliu
garsius
giesmininkus.... Nešlama jokia
lygus Lenkų ir kitų, ir pa
šiolei nematė (ar slėpė) tai
Tik
vienutę,
vieną.
...
sižymi barbariškumu.
ko yra verta at jo sistema žolelė, nelakštuoja garsiakalbė lakštutė,
Ir tave aš vis mylėsiu,
Štai iš Berlino ateina ži
ar iždo tvarkymas, už ką jį tik Pakalnis vis stiebias savo aukštu kry
Visados svajosiu,
nios kad Vokiečiai daužo
žium į dangų, tartum norėdamas pasiek
redaktorius giria?
Kartais verksiu atsiminęs,
Lietuvos konsulato langus.
Bet p. Gugis raportavo ti tolimas žvaigždes, jas paglamonėti su
O kartais dainuosiu.
Aišku kad daužo ne ko
■ Mums išauš juk laimės diena,
SLA. seimui kad visas SLA. jomis pasikalbėti, bet neįstengia. Tada
kie puslaukiniai ir atsilikę
Graži, išsvajota,
turtas yra geriausioj tvar jis kviečia į savo pašnekesį smalsuolį mė
nuo civilizacijos gaivalai,
Ir tu busi mano vieno
koj ir nuostolių nėra, o tik nulį, ir uoliai-uoliai seka savo amžiną pra
bet tokie kurie seka Vokie
Meiliai išbučiuota....
dabar nuostoliai atsirado, eities pasaką. Mėnulis susimąsto ir ati
Jonas Morkūnas.
tijos spaudą, politiką ir yra
tai aišku visiems kad šitie džiai klausos Pakalnio pasakojimo....
karšti patriotai.
nuostoliai pasidarė laike p.
Ir yra ko klausyti.
Nesusipratimai tarp Vo
Gugio iždininkavimo, ir to
♦
*
♦
GYVYBĖS VERTĖ
kiečių ir Lietuvos kilo už
dėl už juos yra lygiai kal
(Latviškai parašė A. Sauliets)
Boettcherį, kurs suokalbiatas ir p. Gugis su visais ki-Į
Prieš daugelį metų, šioje vietoje buvo
vo atplėšti Klaipėdą nuo
Taip šviesi, taip jauki buvo diena,
tais Susivienijimo viršinin tankus, tamsus miškas, kuris ištisus deLietuvos ir prijungti prie
Bet vakaras širdį praded budėsiu spausti.
kais.
šimčius kilometrų tiesėsi skersai ir išil
Vokietijos.
Tai kur gi liūdesio to priežastis, to viena,
Taigi koks čia išrokavi- gai. Tai buvo bent miškas! Jis slėpė sa
Klaipėdos ginčo klausime
Kad saldus nėr’ ilsėjimas, bet reik kentėti.
mas vėl rinkti tuos pačius vyje nepereinamas pelkes, balas, daubas,
Vokiečiai pasirodo didesni
viršininkus į SLA. valdybą, urvus, kuriuose tik miškų žvėrys, ne tokie
Kaip sunki ta mįslė, ką mindamas menu:
melagiai ir begėdžiai, o tas
Kam gražumas šiai dienai taip pražuvęs?
kurie pridarę pusę milijono
parodo jų stoką kultūros.
Kaip šilkų siūlą tą, regis, veju,
dolarių Susivienijimui nuo kaip dabar, bet miškų milžinai, stumbrai,
Ir kaip nereikalingas jis man rodės....
stolių, žada net ekstra mo vilkai, meškos slėpėsi. Tada nei saulutė
Stalino valdymo sukaktu
kesčiais apkrauti narius, neįstengdavo prasiskverbti savo galingais
Bet prievakarį man darbas nyko po dulkių.
vės. Balandžio 2 d. suėjo
padengimui šių nuostolių, spinduliais per tankų lapuotą miško ap
Ak, mįsle, aš atminiau tave kartą:
10 metų nuo to kai Stalinas
kaip jau pats “Naujienų” darą, retas žmogus, ir tai tik vietinis, ge
Nėr gyvybės vertė jau taip maža,
tapo Rusijos caru-diktatoIr darbas gražumą kartu sau neša.
redaktorius pasakė “Nauj.” rai žinąs visus takelius,’ tegalėdavo pra
rium.
■ Vertė Kidronelisnr. 67-me?
SLA. Narys. lysti pro jo tankynes, o priešui, pakliuvus
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PAKALNIS

į tokį mišką, gręsė neišvengiamas galas:
ar nuo paslaptingos pelkės kiaurynės, ar
nuo plėšrių miško žvėrių ar dar nuo kitų
tūkstančių pavojų....
Tokiame tankiame miške, tarp neiš
brendamų pelkių ir liūnų, ant vieno kalne
lio stovėjo kerpėmis ir samanomis apau
gus šimtametė Pakalnio pilis. Galinga bu
vo ta pilis. Daug ji jau amžių stiebės sa
vo aukštų bokštų viršūnėmis virš žalių
šimtamečių aržuolų, daug ji matė draugų
ir priešų, daug ji pergyveno džiaugsmų ir
nelaimių, bet niekas jos neįstengė pražu
dyti: ji vis dar dairės aplink drąsi, lyg sa
kalas padangėj, ir skelbė priešui, kurs
drystų ją užkabinti, neišvengiamą pražūtį.
Ir galėjo ji didžiuotis galybe, nes pui
kus buvo jos jaunas valdovas Pakalnis. Jis
rūpinosi ja kaip mažu mylimu kūdikiu.
Visomis savo išgalėmis stiprino ir taip jau
stiprią pilį, iškasė aplink ją platų ir gilų
griovį, sustiprino ąžuoliniais statiniais sie
ną, permetė per griovį pakeliamą tiltą,
paaukštino sargybos bokštą, padidino kuo
rą.
Taip toje stiprioje pilyje gyveno lai
mingai jos valdovas pakalnis su savo žmo
na, gražia auksakase Aušrute. Nieko jie
dviem netruko: pilni buvo aruodai javų,
pilni rūsiai midaus statinių, pilnas arklydės ristų žirgų ir dar šiaip įvairių daiktų
perteklių turėjo. Be to, savo valdovus la
bai mylėjo pilies ir aplinkiniai gyventojai.
Puiki buvo Pakalnio menė. Jos sie
nas puošė įvairiausi ginklai, gražus, pa
puošti rašiniais, tvirti skydai, ilgi dviašmeniniai kardai, ilgos lanksčios jėtys,
trumpi tvirti kilpiniai ir tt. Be to, ten
matėsi daug Pakalnio medžioklės trofėjų.
Šernų, taurų, briedžių, mežkų galvos ir
kailiai liudijo Pakalnio medžioklės gabu
mus. Viduryje menės stovėjo didžiulis aržuolinis stalas, o aplink jį tiesėsi ilgi, kai
liais dengti suolai. Ant stalo visuomet sto
vėdavo pilnas didžiulis midaus ąsotis, iš
kurio Pakalnis pirmiausia midum pavai
šindavo atvykusius pas jį keleivus, sve
čius. Jauku ir malonu buvo toj menėj!
Ne prastesnė buvo ir Aušrutės sekly
čia. Čia ilgi aržuoliniai skobnys buvo už
dengti Aušrutės darbo staltiesėmis, asloje
tiesėsi įvairiaspalviai kilimai, o ant ragu
kabojo įvairiaraščiai rankšluosčiai. Kam
puose stovėjo didelės, geležim kaustytos
skrynios, kuriose neišpasakytas skaičius
drobės, juostų, gūnių ir daug kitų rank
darbių slėpės.
Bet ne visą laiką dievų buvo lemta Pa
kalniui ir Aušrutei laimingai gyventi....
Kartą šalį užplūdo geležimi apsikalusių kryžeivių banga. Ji slinko vis gilyn,
gilyn, naikindama ir teriedama ugnimi ir
kardu visą šalį, niekindama garbingus
Lietuvių dievus, griaudama romuvas, žu
dydama
šventus žalčius ir versdama laislv
vus Lietuvius atsižadėti savo tikybdb ir lai
svės. Ji nežinojo jokio pasigailėjimo: žu
dė jaunus vaikelius, žilagalvius senelius,
gėdino moteris, jaunas mergeles.
Suliepsnojo visoje šalyje laužų laužai
pranešdami didelį pavojų, durnai aptrau
kė žydrą dangų, liepsnų liežuviai plačiai
prasiplėtė, tartum norėdami apgaubti vi
są šalį ir tuo išvaduoti ją nuo plėšrių plėšikų-kryžeivių. Atrodė lyg paskutinė pa
saulio diena atėjo.
(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c..
Kaina:

vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

■Balandžio 8, 1932
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Basas vyras
Kaune gyvenantis valdi
PASIDAIRIUS ninkas nusivedė savo iš kai
Balandis-April
mo atvažiavusią jauną se-j
šerį į dailės muzejų. Mer-I Sekmad. 10 Ezekielius. Mintautas, Vilmantė, Dygunė
11 Leonas pop. Vykintas, Daugila
gaitė gėrėjosi ir grožėjosi Pirmad.
Antrad. 12 Julijus pop. Jūratė, Girulis, Kelėjis
artistų piešiniais, bet ne vi Trečiad. 13 Justinas, Strutis, Aga
sais. Brolis po visko klau Ketv’tad. 14 Valerijus. Ditizėlė, Visvaldis
Penktad. 15 Anastazijos. Vilnius, Vaidote
sia jos:
16 Kalikstas. Giedrius, Veja, Sirvydas
šeštad.
— Kaip tau patiko dailės
PASTABA:
Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
paroda, Onute?
giriose gyvenančius ir juos globoja, už
(Tąsa iš pereito numerio)
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
— Viskas buvo gerai, tik Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Palaikydama girioje visus paukščius ir žvė
Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
prie vieno paveikslo baisiai nedėlis;
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
Pamačius žmogų, klajūnams buvo ma ris kad gyventojai turėtų kuo misti, ir
susigėdau. Jeigu bučiau žilonus atsigaiveliojimas po ilgos vargingos žiauriai baudžia tuos kurie iš girių išeina
nojus kad tokių yra, bučiau
išdirbėjai skaito tik pradžia.
Senas Indijonų Įprotis Strike
kelionės. Susikūprinę, sulindo jie Į vidų, laukan.
Kad išėmus kenksmingus dalykus
į parodą nėjus.
Šitas
tų
žmonių
prietaras
apie
tai
kas
kurie randasi kiekviename tabako
kurs Mums Ikišiol
pirmiau Merkiui persitikrinus ar nėra ko
— Nesuprantu kas galė
lape, Lucky Strike išdirbėjai varto
laukia
išėjusių
iš
girios
žmonių
turi
savo
ja tam tikrą kaitinimo būdą su ul
kio pavojaus. Viduje baisiai dvokė ir bu
Patinka
jo būti blogo?
tra-violet spindulių pagalba. Lucky
vo neapsakomai šlykštu. Vidus nors bu priežastis. Gilioje senovėje, dar prieš To
—
Nugi
viename
kampe
Strike yra vieninteliai cųįtretai ku
Daina
apie
Gaidelį
ir
Senovės Indijonai žiurėjo į taba rie šiuo kaitinimo budu apsaugo rū
mačiau
portretą
vyro
kuris
vo ruimingas bet ir mažas, ypač žemas torių laikus, iš ten kur yra girios kraštas
Šunelį
ką kaipo dovaną iš dangaus, todėl ir kytojų gerklę. Todėl galima leng
buvo basas.......
vai suprasti kad tiek daug krutamu
jiedviem, kaipo dideliem vyram. Inėjus, — rytuose kur prasideda garsus Rusijos
tabako sodinimas vaistams buvo da paveikslų vaidilų-žvaigždžių vartoja
Stepai
ir
nėra
jokių
medžių
—
per
kelis
Ganiau
gaidelį
—
Na
tai
kas
tame
tokio
roma su labai rūpestingomis cere šiuos cigaretus, ns jie gerai žino
juos pasitiko ir moteris. Viduje, pakam
monijomis. Indijonai ‘daktarai’ sto kad jų pasisekimas kalbamose filiuo
negero kad basas?
pėj, kailiais apvynioti, gulėjo buris vaikų šimtmečius užeidinėjo bangos baisių siau Per kiaurą dienelę,
vėdavo apibrėžto skritulio viduryje, se priklauso tik nuo gero užlaikymo
Nepadėjo
man
gaidelis
— Ale tu jo nematei: tu aplink . kurį būdavo apdėta tabako savo gerklės ir balso.
visokio amžiaus, bet visai maži. Asloje būnų iš Azijos: pradedant su istoriniais
Malonus Lucky Strike kaitinimo
kad sumažinus piktų dvasių
Nei vieno kiaušelio.
tuo
tarpu buvai užsišnekė lapai,
laikais,
nuo
ketvirto
šimtmečio,
iš
ten
plau

arčiau ineigos degė ugnis, kurios durnai
galę, kurios galėtų aplinkui, rastis. skonis yra apsaugotas celophaniniu
jęs kaip mes ėjo pro tą pa Sumaltas tabakas būdavo < paleidžia įvyniojimu ir skveteliu. Lucky Strike
ėjo laukan per tą pačią landynę-ineigą. kė debesiai Hunų, kurie visus žudė ir nai Auginau sūnelį
vėju,' kad išprašius lietaus, su pakelis lengvai atsidaro laikant vie
veikslą. Tas vyras buvo mas
laikius audras, ir kitokiems tiks ną skvetelio dalį ir patraukiant už
Ugnis davė ir šilumą ir atbaidė žvėris nuo kino, ir išliko tik tie kurie giriose išsislap Dvidešimts metelių — basas nuo kojų iki galvos.... lams.
kitos.
Tokia priežiūra ir atida Lucky
sulindimo j vidų. Ta “zemlianka” netu stė; paskui praėjo Finiškos rasės siaubū Neuždirbo man sūnelis
Senovės Ispanų keliauninkai irgi
pastebėjo Indijonus vartojant tabaką Strike cigaretų gaminime ir jų įvy
Nei
kiauro
centelio.
nai,
toliau
Avarai,
Bulgarai,
dar
vėliau
rėjo stoge skylės dūmams išeiti, kas liudi
įvairiais budais kad sumažinus nuo niojime parodo kad išdirbėjai dėjo
Kiek galvų tiek protų
vargį. Ir kuomet Ispanai patys iš visas pastangas patiekimui visuomejo kad tie gyventojai tais laikais dar ne Magjarai ir Hazarai. Tie visi Azijatai
Gaidelėlis mano
Vilkijoj Žydas vežė ko bandė tabaką, jie pamėgo jį taip nei puikesnių ir geresnių cigaretų.
laukiniai siaubūnai per gentkarčių gentIškapstė darželį,
jo auginimas ir vartojimas išsi Todėl nestebėtina kad cigaretai ir
mokėjo dumskylių darytis.
pūstus. Ėmė ir apvirto jo kad
plėtė po visą pasaulį. Šiandien dau yra šioje šalyje labiau mėgiami kuo
kartes
paliko apie save ramiuose Slavuo Ir dar šelmis išdykauvežimas. Visi kopūstai nu giau žmonių negu pirmiau kada įieš met tabakas buvo vartojamas kito
Tasai senis išrodė gerai virš šimtb
se baimę ir prietarus, ir žmoneliai taip ir
pasitenkinimo tabake, nors tabako se šalyse daug ilgiau. (Skelbimas)
dams
sirito į pakalnę. Žydas su ko
metų amžiaus, žiūrėdami Į jį ir į viduje
vartojimu dar ir šiandien Amerika
įgimdavo
baimę išeiti iš girių, kur buk jų
Vaikė
vištužėles.
pralenkia visą pasaulį.
pykęs pradėjo kalbėti:
rastą moterį keleiviai nenorėjo dasileisti
Palengvina Skausmą
Šioje šalyje kur tabakas buvo pir
baisybės
laukė.
“
Ui,
kiek
jam
galvos
tiek
miausia vartojama, cigaretai yra la
Sunužėlis mano
kad tai buvo vyras ir žmona, nors kitų vy
Nekentėkite reumatiškų gė
biausia mėgiami negu tabakas kito
Bijodami Babos-Jagos, tie žmoneliai
jam protus.”
limų ir skausmų. Nusipir
Bastėsi naktelėms,
rų viduje nebuvo. Jie manė kad tai bus
kiame pavidale. Moderniški cigare
kite bonką linimento
paliko giriniai, atsilikę nuo civilizacijos ir
PAJIEŠKAU savo tėvą, Kristupą tai atstovauja šios industrijos per
Ir bastydams po miestelį Spelverį,
senis su savo sunaus našle ar tam pana
seniau gyveno 1112 Ste galę, o moderniškų cigaretų prieša
PAIN-EXPELLER
naujo tikėjimo kurį Rusija priėmė iš By- Jieškojo panelių.
vens St., Spokane, Wash. Seniau kyje ' stovi garsieji Lucky Strike ci
šiai, bet neužilgo patyrė kad kiti vyrai —
rašinėdavo, bet jau du metai kaip garetai. Lucky Strike cigaretų iš
zantijos Grakų. Tik nelaimei, tuo laiku
tėvas su sunais — buvo išėję medžioklėn.
(Kitame num. bus apie neatsiliepia. Reikalinga gauti jo įga dirbėjai nepasitenkina vartojimu ge Kalbinkit savo draugus skai
kada musų pabėgėliai į Maskvą keliavo,
liojimas. Prašau atsišaukti:
riausios rūšies tabako cigaretų ga
Senis, pamatęs nežinomus žmones, bet
Vištelę ir Dukrelę.)
Simas Spelveris
minime, kuo kitokiu cigaretų išdir tyti “Dirvą” — joje telpa
bešviesėjanti Rusija buvo užgulta naujų
Tauragė,
Birutos
g.
5.
Lithuania
bėjai
butų pilnai pasitenkinę. Lucky daugiausia gražių skaitymų.
atrodančius žmoniškais ir dorais, priėmė
V
Azijatų Mongolų-Totorių ir jų jungą ne
su didele pagarba ir pasakojo kokia jiems
šė jau virš šimtas metų. Taigi, jeigu ar Grinius gudriausia pada
laimė sulaukti tokių svečių; sakė kad juos
rė — atsisakė eit per dvarą
atsiuntė Stribog, audrų dievas, kuris per čiau civilizacijos esanti girių gyventojai (kandidatuot į SLA. prezi
kelias dienas siautęs, tik ką liovėsi. Su to girdėjo apie naujus siaubūnus, toli gyve dento ir vice prezidento
kiais narsiais vyrais, su Stribogo pagalba, nantieji, skirtumo nežinodami, gyveno ta sostus) ir dabar negauna
pačia sena baime ir prietarais apie Babąsakė jis, jie galės nukauti daug lokių ir ki
mušti.
Jagą.
tokių girių gyvūnų.
Sėdėdami ir dumodami
Nežinodami ar yra kur girios kraštas,
Ant to senio išminties rėmėsi visas
imkit tyčia ir pagalvokit
tos šeimos gyvenimas, ir štai kokia buvo bet norėdami tą Babą-Jagą prieiti, kad pa kaip Grinius butų buvęs te
sibaigtų jų klaidžiojimai, Jaunutis ir Mer pamas, mozojamas, purvš
jo išmintis.
namas jeigu butų kandida
Iš senio jie patyrė kad čia buvo šeima kys leidosi tolimesnėn kelionėn.
Po kelių dienų klaidžiojimų paupiais, tavęs.
iš senų senovės gyvenančių, bet jau nyks
ĖL “Dirva” turi pranešti savo skaitytojams link
tančių, Rusijos girių gyventojų pagonų, prijojo didesnę upę, kurios kelio laikyda
miesi
pradėjo
prijoti
daugiau
žmoningų
smą naujieną — nors dar nepasibaigė “KLA
kurie šalip savęs ir savo keleto kaimynų,
Man geriau patinka Amevietų,
o
šie
jau
galėjo
pasakyti
kurlink
JŪNAS”, šiuomi pranešame kad K. S. Karpiustoliau giriose gyvenančių, daugiau nieko
.•ikonų politikieriai, kaip iš
ir nežinojo. Jie dar tebegarbino Peruną, randasi Maskva. Tos upės vardas irgi bu ‘Liaudies Tribūnos” skai
Karpavičius rašo naują puikią apysaką vardu “JUODO
nors miestų Rusijos gyventojai jau trys vo Moskva, prie kurios toliau stovėjo nau tau: ten nei žodžio nepasaKARŽYGIO SŪNŪS”. Visi dar atmenat tą Karpavi
šimtai metų kaip buvo priėmę Graikų ti jai augantis miestas, kurs jiems reikėjo ja kokie blogi yra jų kan
čiaus puikią apysaką — “JUODAS KARŽYGIS” — ku
didatų oponentai, tik kokie
kybą ir buvo krikščionys. Senis apie tą dasigauti.
ri penki metai atgal sukėlė nepaprasto sujudimo ir pa
geri yra patys kandidatai.
naują tikėjimą nebuvo nei girdėjęs. Ne
II.
traukimo
skaitytojuose. Ta knyga (420 puslapių didu
Jeigu Lietuviai prisilai
žinojo ir to kad Rusija yra po Totoriais,
kytų tos mados ir pamestų
Jaunutis Apsikrikštija
mo) išsibaigė kaip bematai vos tik iš spaudos išėjus.
nes jų čia niekas nelankė, jie patys niekur
šmeižę,
purvinę,
niekinę,
nebuvo, ir taip gyveno girių gyvenimu,
Maskva!
Dabar bus tęsinys tos apysakos — taip pat bus ilga ir
kolioję, dergę kitos srovės
kaip gyvena žvėrys: gaudė, naikino paukš
Pagaliau jiedu pasiekė savo kelionėm kandidatus tai agitacija už
žavėjanti, skaitymo užteks bent porai metų. Kaip greit
čius ir žvėris, jais mito, kailius sunaudo tikslą. Jaunutis su savo palydovu nusi
pasibaigs ėjęs laikraštyje “KLAJŪNAS”, jums bus pa
Gegužį, Bačiuną ir Bagojo apdarui savo kūno. Tais laikais tokių skubino pas didį kniazių Simeoną, kurs bu
čių butų tokia:
tiekta “JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”.
Rusų gyventojų giliuose miškuose galima vo pramintas “Išdidusis”. Simeonas buvo
PRIE TO, po senovei “Dirvoje” bus talpinama apra
buvo užtikti nemažai. Ši Rusijos dalis dar sūnūs didžio kniaziaus Ivano Kalitos, mi Gegužiniai laikraščiai ra
šytų:
šymai Lietuvos Miestų, Miestelių, Piliakalnių ir kitų žy
tik naujai buvo pradedama apgyventi mie rusio 1341 metais, kurs savo šykštumu ir
mių vietų, daugybė kurių yra jums gerai pažystama ir
stais, pilimis, bet tik patogiose vietose, lupimu nuo savo žmonių Rusų dvigubo kai Gegužis tinkamiausias,
žinoma. Taigi, “Dirva” buvo ir pasiliks mylimiausias
prie upių, o gilesnės girios paliko primiti lio, varde Totorių, patapo turtingas, išdi Gegužis tinkamiausias,
Gegužis
tinkamiausias,
jūsų laikraštis Amerikoje.
ves ir jų žmonės giriniai.
dino ir išpuošė Maskvą, palikdamas savo
Gegužis
tinkamiausias,
' i <
Tuo tarpu parėjo iš medžioklės šei įpėdiniui didžius turtus.
Gegužis tinkamiausias,
TODĖL,
tai
jus
privalot
platinti “DIRVĄ.” visomis galėmos tėvas su keliais vyresniais vaikais,
Simeonas buvo vedęs vieną iš Gedimi Gegužis tinkamiausias.
mis,
nes
tai
yra
laikraštis
kuris jums nieko nežada, bet
parsinešdami vienokių ir kitokių nukautų no dukterų, Aigustą, kuri buvo perkrikš
duoda tai kas jums maloniausia ir mėgiamiausia.
žvėrelių savo paprastais rankų darbo gin tyta vardu Anastazija. Taigi Jaunutis at Bačiuniniai laikra š č i a i
rašytų
:
klais. Pamatę namuose svetimus nepana sirado pas savo seserį, nors ne iš tos pa
TODĖL tai privalot kalbinti savo draugus ir kaimynus
Bačiunas tinkamiausias,
šius į save žmones jie nustebo, lyg susiti čios motinos, ir keleiviai buvo maloniai
Amerikoje skaityti “Dirvą”;
Bačiunas tinkamiausias,
kę su pavojingu žvėrių. Senis juos apra priimti.
TODĖL tai privalot išrašyti “Dirvą” savo giminėms ir
Bačiunas tinkamiausias,
mino, nes jie neišrodė į tokius apie kokius
Jaunutis nesigailėjo rūsčių žodžių ir
draugams
Lietuvoje ir kitose pasaulio dalyse esantiems.
Bačiunas
tinkamiausias,
jis savo namiškiams buvo per laikų laikus pagiežos apsakydamas Simeonui savo ne
Bačiunas
tinkamiausias,
daug pripasakojęs. Prasidėjo kepimas par laimę, kurios kniazius išklausęs mažai teTODĖL tai privalot stengtis prenumeratas savo ir savo
Bačiunas tinkamiausias.
neštų gyvūnų ir vaišinimas svečių. Taigi, nustebo. Ir jis nujautė Algirdo ir Keistu
giminių kada baigiasi.
Bagočiniai laikraščiai ra
po poros ar trijų dienų alkio, musų kelei čio tikslus plėsti Lietuvos valstybės ribas,
DOVANOS. Šalip puikių raštų, kurie vieni viršija
viai gavo užvalgyt. Gailėjo tik kad ark ko daryti negalėjo iki jiems kelyje stovė šytų:
laikraščio
vertę jeigu pirktumėt paskiroje knygoje, dar
Bagočius tinkamiausias,
liams neturėjo ką duoti, kurie iš alkio jo Jaunutis.
kiekvienas “Dirvos” skaitytojas gauna $2.00 vertės kny
Bagočius tinkamiausias,
kapstė po sniegu samanas ir šaknis ir
— Tai vis Algirdo užsimojimai pasto Bagočius tinkamiausias,
gų dovanų už NAUJĄ metini skaitytoją, išrašydamas
graužė, į sniegą galvas- sukišę.
ti galingiausiu valdovu rytų Europoj! Bet
“Dirvą” giminėms Amerikoje arba j kitas šalis. Šias
Bagočius tinkamiausias,
Jaunesnių žmonių musų keleiviai ėmė mes jam aplaužysim ragus! — rustai ir
dovanas gauna ir patys NAUJI skaitytojai kurie sau už
Bagočius tinkamiausias,
klausinėjo kelio į Maskvą, bet jie visi ne pasididžiuojančiai pratarė Simeonas.
Bagočius tinkamiausias.
sirašo “Dirvą” visam metui.
žinojo apie ką klausiama ir kas ta Mask
Didis kniazius savo svečiams užtikri
va buvo. Rodė, pasakojo apie toliau šiau no apsaugą ir laisvę savo mieste, ir pasili Ale ką tada veiktų rašy
“Dirva” metams $2.00 Amerikoje.
Kanadoje $2.50
tojai,
korespondentai
ir
re

rei! paupyje gyvenančius kitus tokius ko pagalvoti iki bus galima kas daugiau
Lietuvoje ir kitur $3.00.
Pusei metų pusė kainos.
daktoriai, kurie nieko kito
(Už pusmetines prenumeratas dovanos nesiduoda jokios)
kaip jie žmones, kurie, sakė, gal galės pa pradėti.
nemoka rašyt kaip tik “kri
rodyt kelią į ten kur jiems reikia.
(Bus daugiau)
tikas”, knaisiojasi tik su
PRIIMAM LIETUVOS BONU KUPONUS.
šimtametis senis, girdėdamas jų kal
rast ką priešingo prieš ne
ba apie kelionę toliau į rytus, ėmė baugin
patinkamus žmones, ir tepa
ti keleivius kad nebandytų išeiti iš šios
į laikraštį, nors . skaityto
KAINA 75c.
giries; nes jos krašte gyvenanti Baba-Jajams tas jau iki ausų įgri
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
ga, didi ragana-burtininkė, kuri mato visus
Reikalaukit “Dirvoje”
so?
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SOCIALISTAI PYKSTA KAD BAČIUNAS kuopoms keleto dolarių pa
GAUNA DAUGIAU BALSŲ UŽ BAGOČIŲ dengimui dalies iškaščių ju

To “gero” visur pilna
pasalomis. Socialistai, pa
4.
“Naujienų” “Faktų sislėpę po “demokratijos”
bilejaus apvaikščiojimo yra Rinkėjas” kaltina p. Bačiu- dangčiu, po vardais “pažan
taipgi korupcija? O jeigu kad jis prigulėjo prie SLA. giųjų”, “laisvų pažiūrų”, ir
Tikresnių Faktų Rinkėjas.
p. Bačiunas butų atsisakęs 53 kuopos, kurioj yra daug kitais gražiais "vardais, pa
Akrono Lietuvių Dainos Laike pietų pasakyta kal “Naujienų” “Faktų Rinkė visą laiką gyrė ir aukštino prisidėti prie to visko, jei bolševikų narių, ir dabar sislėpę po vardu “Vakarų
Choras. Balandžio 3 d. su bos ir linkėjimai, kalbėjo
jas” Pražiūri Faktus
p. Bačiuną už jo labdarin- gu butų atsisakęs padengti kaltina jį kad priguli prie Veikėjų Komiteto”, lyg tie
įstojimo mokestis 20 naujų Grand Rapids kuopos, ku vilkai avių kailiuose, mėgi
sirinkus būreliui vietos jau V. T. Neverauskas ir G. P.
Socialistai tikėjo kad jų gumą, patriotiškumą, inte narių, norinčių įstoti į SLA. rioje yra daug socialistų na gaudyti bepartivių na
nimo bažnytinėje salėje, at Daminaitis.
kandidatas p. Bagočius ir ligentiškumą ir diplomatišvykus iš Clevelando moky Svečiai pasilinksminę iš šiuose rinkimuose gaus di mą. Ponas Bačiunas buvo o neturinčių kuo užsimokėt narių. Tai kas čia yra blo rių balsus savo Bagočiui,
tojui muzikui Vincui Grei siskirstė, linkėdami jaunai dumą S.L.A. narių balsų “Naujienoms” ideališkiau Įstojimo mokestis šiais sun go?- Juk šiandien beveik Gugiui ir kitiems. Taigi so
kiais laikais, kuo tada “Fa visose SLA. kuopose yra cialistai šiandien yra pavo
čiui, susitvėrė Akrono Lie porelei visokių laimų.
kaip kad nominacijose bu sias žmogus kol tautinin ktų Rinkėjas” butų pavadi bolševikų ir socialistų ir ne jingesni Susivienijimui už
tuvių Dainos Choras. To Abu jaunavedžiai yra ži vo gavęs, ir užtai jie jau kai nepaskelbė jį kandida nęs tokį p. Bačiuno pasiel daro skirtumo į kurią kuo bolševikus, nes jie, paslėpę
lesniam choro stiprinimui nomi musų kultūriškame buvo paliovę p. Bačiuną tu Į SLA. prezidentus, o da gimą: ar labdarybe? Juk pą eisi kiekvienoje rasi jei savo geltonąjį socializmą po
ir organizavimui tapo išrin veikime. A. Roženskas dar neigti. Neigė dar tik p. bar jos jau piešia jį pras ir dabar, šitame savo strai ne bolševiką tai socialistą, svetimais gražiais vardais,
čiausiu žmogum už tai kad
kta tam tikra komisija, ku būdamas vaiku pasakydavo Geguži prisibijodami kad jis gauna daugiau balsų į psnyje, sakai kad “p. Ba kol tas brudas galutinai ne pasirodo SLA. nariams ne
rion iųėjo: A. Darulytė, J. gražias deklamacijas, pas jis Bagočių nesumuštų. Bet SLA. prezidentus negu “N.” čiunas niekuomet piršto ne išsivalys iš Lietuvių Susi va prieteliais ir vilioja jų
balsus. Užtai ir sena pa
Krikščiukaiti ir S. Alekna. kiau pradėjo dalyvauti vai kada dabar pamatė iš pir rekomenduojamas p. Bago pajudino Susivienijimo la vienijimo.
mųjų
SLA.
kuopų
balsavi

bui
”
,
o
jeigu
jis
butų
atsiJeigu
šiandien
p.
Bačiu

tarlė sako: “Apsaugok Vie
Jie paskelbs choro viešą su dinimuose ir gražiai pasi
čius. Jei šiandien p. Ba
mo
kad
p.
Bačiunas
gauna
kęs
paaukauti
viršminėnas,
prigulėdamas
Grand
špatie nuo prietelių, o nuo
sirinkimą, kur bus išrink žymėjo. Sutverus jaunuo
čiunas atsisakytų kandida
daugiau
balsų
už
Bagočių,
tiems
SLA.
reikalams,
tada
Rapids
kuopoje,
kurioj
yra
neprietelių patys apsigin
tuoti Į SLA. prezidentus,
ta valdyba ir pradėta dai lių skyrių prie SLA. 198 kp.
jie vėl pradėjo p. Bačiuną “Naujienos” vėl jį girtų ir būtum turėjęs gyvą faktą daug socialistų, nėra socia sime.”
navimo pamokos.
jis uoliai darbavosi su jau atakuoti. Štai vienas iš so
Įrodymui kad p. Bačiunas listas, tai ir prigulėdamas Tai tiek, “Nauj.” “Faktų
Jaunimas pageidauja di nuoliais, ir dabar jis yra cialistų, pasirašęs “Faktų parašytų dar gražesnius piršto nepridėjo SLA. la prie SLA. 53 kuopos, kurio Rinkėjau”, turėjau pasaky
desnės autonomijos save jaunuolių pirmininkas ir Rinkėjo" vardu, ‘Naujienų’ straipsnius apie p. Bačiuno bui. Dabar gi pats prily je yra daug bolševikų, jis ti apie tamistos surankio
tvarkytis ir vadovauti, jie dalyvauja suaugusių sky nr. 69, straipsnyje “SLA. labdaringumą, patriotišku dei kad p. Bačiunas yra taipgi nebuvo bolševikas. tus “faktus” prieš p. Bačiu
tikisi turėdami laisvas ran riuje kaipo aktivis narys. Reikalai” puola visu smar mą, inteligentiškumą ir dip daugiau pridėjęs prie Susi Ir antgalo, kuomi šian ną. Manau kad ir pats su
lomatiškumą.
kas veikt galės daugiau pa Apie Stefaniją trumpai kumu p. Bačiuną diskredi
vienijimo negu pirštą, nes dien bolševikai yra bloges tiksi kad p. Bačiunas nėra
Bačiuno Dovana Susi viršminėti apmokėjimai pa ni už socialistus? Juk tarp kaltas nei bolševizmo, nei
sirodyti. Valdybą choras kalbant nesuklysiu pasaky tuoti kad tuomi pakreipti
vienijimui
darė daugiau naudos Susi bolševikų ir socialistų nėra socializmo, nes jus jį vadi
išsirinks iš savo tarpo. Ži damas kad tai yra žvaigž narių balsus Bagočiaus pu
noma, bus priimama ir se dė musų scenoje: nuo pat sėn. Bet vargas šitam so 2. “Nauj.” “Faktų Rin vienijimui negu jūsų, kurie jokio skirtumo, jų abejų ti name “fašistu” ir tautinin
nesnių veteranų sveiki pa kūdikystės ji dalyvauja vai cialistų “Faktų Rinkėjui” kėjas’’ sako kad p. Bačiuno vien šmeiždami jums nepa kslas yra vienokis. Kaip se ku, nėra kaltas nei “korup
dinimuose ir toliau vaidin kad jis nieko tokio nesura pasiūlymas S u sivienijimui tinkančius S. L. A. narius, niau bolševikai norėjo už cijos”, ir kad jis “nesugrietarimai.
do kas p. Bačiuną diskredi 10 akrų žemės Senelių Prie girdamiesi esą uoliais SLA.
Akroniečiams reiktų šiuo davo pirmaeiles roles, ku tuotų. Štai maždaug ko glaudai buvęs tik “blefas”. darbuotojais, darančiais di grobti Susivienijimą taip šijo” pavalgydindamas vel
šiandien socialistai nori jį tui “Naujienų” žymesnius
choru visiems giliai susido riose pasižymėjo kaip tikra kie jo “faktai”:
Buk tokio pasiūlymo niekas deli gera Susivienijimui.
užvaldyti stumdami p. Ba svečius Tabor Farmoje. Tamėti. Dabar yra proga su artistė. Manau jaunave
nežinojo
ir
negirdėjo.
Tai

Ne
šmeižimas
nekaltų
na

gočių ir kitus savo draugus mista pyksti ant p. Bačiu
žadinti jaunimą, kurie iki- džiai ir ateityje nepasito- 1. “P. Bačiunas savo far- gi prašau “Faktų Rinkėjo” rių, ne pikti liežuviai ko i SLA. valdybą, kad per no tik už tai kad jis tapęs
šiol nenorėjo eiti i jokius lins nuo Lietuvių veikimo. moj pavalgydindavo už dy pažiūrėti į “Naujienų” lai kius jus vartojate daro ge juos pasigauti ŠLA. iždą į kandidatu į SLA. preziden
ką ‘žymesnius’ svečius,- ku
parengimus nei šokius. Sto Už prakilnų šių jaunuolių rie atsilygindami už tai pa das iš 1931 m. Vasario 10, rovę Susivienijimui, bet tik savo rankas.
tus, dabar gauna daugiau
išauklėjimą gerais Lietu
Kovo
14,
Balandžio
14
ir
24,
prirašymas
naujų
narių
ir
balsų SLA. kuopose negu
kime visi į darbą.
Bolševikai vyriškesni
rašydavo apie jį i laikraš
jūsų p. Bagočius.
Choro Narys. viais garbė priklauso jų tė čius gražius straipsnius.” o ten rasi straipsnius ku tokios aukos kolbas p. Ba
negu socialistai
riuos pats “Naujienų” re čiunas padarė Grand Ra
vams.
Tai ne “sekretas”, čia yra daktorius, besiginčydamas pids ir Daytono kuopose Bolševikai šiandien nėra Skanus Amerikoniški ir Europiški
taip pavojingi Susivieniji valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
Lietuvis laimėjo. Kovo Taip pat norisi priminti tikra teisybė, kad į Tabor su SLA. Prezidentu Gegu kelia SLA. gerovę.
mui
kaip socialistai, nes bol pas mus užeina ir buna patenkinti.
kad
Akrone
ir
senberniai
Farmą kas vasara atsilan žiu apie šią p. Bačiuno do
31 d. Akrono universiteto
UŽKVIEČIAM VISUS.
ševikai
veržiasi į SLA. val
studentų imtynėse išskyri nesnaudžia, numątoma kad kydavo žymiausi “Naujie vaną, patalpino net tos do
dybą atvirai, kaipo bolševi JAMES Restaurant
mui čampionų del turna- po Velykų galės įvykti bent nų” bendradarbiai pasivie vanos ir originalio doku
kai, o socialistai veržiasi
1410 East 66th St.
šėti, kaip tai: p. Pronskus,
mento, Lietuvis studentas kelios vestuvės. Bet už tai “Nauj.” sub-redaktorius, p. mento nuorašą. Legalis do
Vincas Darulis, 163 svarų, kreditas daugiau priklauso Liutkus, žymiausias “N.” kumentas šios dovanos bu I Vykstantiems Lietuvon |
nugalėjo įsaką Leshinskj i našlėms, kurių Akrone yra korespondentas ir narys vo įteiktas p. Bagočiui, S.
ĮSIDĖMĖTINA!
pusėtinai. Gal jos pasinau
L. A. Komisijų komisijos
6 minutas 40 sekundų.
dabartinio “Naujienų” “Va nariui, 36-me Seime Chica- ■ KETURIOS NEPAPRASTOS g
dodamas
moterų
metais
ir
Apsivedė. Kovo 19 d. čia
karų Veikėjų Komiteto”, p. goje, akivaizdoje kitų tos
apsivedė jauna pora, An išjudino bernelius prie ve Brunwald, žymiausias “N.” komisijos narių, ką gerai Į E K S K U R S IJ 0 S J
KLAIPĖDĄ per Kopenhagą Kį
koncertų dainininkas, ir ki žino ir pats “Naujienų” re HH j Lietuvos
tanas Roženskas su Stefa dybų.
piliečiams Pasai ir N
Čia
randasi
ir
gyvanašlių
ti žymesni “Naujienų” šta daktorius. TMgi be reika
nija Beleckaite. ' Kadangi
Vizossu DYKAI.
Drauge
laikraščiais
“Am. Lietuviu" ir “Draugu”
abu jaunavedžiai buvo lai kurios neturi atsiskyrimų bo nariai, ir juos p. Bačiu lo “Faktų Rinkėjas” mėgi
Rengia
nuo savo vyrų, ir jos gaudo nas vaišino kaipo savo ge na šiuos faktus pražiūrėti. Rengiama specialiai del Ame
svai auklėjami tai ir šliubą
rikos Lietuvių, prekybininkų ir
senbernius. Tas jau peik riausius draugus. Vieni iš 3.“Faktų Rinkėjas” pa
Lietuvių
Laivakorčių
Agentų
pramonininkų.
ėmė civilinį.
PIRMUTINĖ
Sąjunga Amerikoje
tina.
Patarčiau tokioms jų viešėdavo ten kelias die vadina “korupcija” kad p.
Per Velykas jaunavedės
gyvanašlėms palikti senber nas, kiti kelias savaites, o Bačiunas paaukavo Grand
Populiariu ir nauju garlaiviu
GEGUŽĖS 14 d.
motina B. A. Beleckienė su
nius ramybėje, nes juos pa tūli ten ištisą vasarą valgė, Rapids ir Daytono S.L.A.
laivu .
rengė pietus kaipo vestuvių
miegojo ir golfą lošė visai
keletą dolarių pa
pokilj, kuriame dalyvavo gauti labai sunku, ką aš esu veltui, ir šitie žymesni “N.” kuopoms
“UNITED
AMERIKOS STATES
LIETUVIŲ ”
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
dengimui iškaščių tų kuo
patyręs, nes dažnai susidu
būrelis artimų jaunavedžių
EKONOMINIO
CENTRO
rašė
savo
“
Naujie

svečiai
LIETUVOS
VYČIŲ
pų surengtų ap vaikščioji
riu su jais ir žinau jų gud
draugų jaunuolių ir kelios
nose” tuos gražius straips
ORGANIZACIJOS
GEGUŽĖS 21 Dieną ir LIEPOS 16 Dieną
rybes. Tai yra seni, paty nius apie p. Bačiuną, už ku mų minėjimui 4& metų S.
šeimos .pavyzdingų Akrono
L.
A.
jubilejaus,
ir
taipgi
Sėdant Į laivą išvakaro
rę vilkai, nors jie save ir riuos dabar “Faktų Rinkė
¥ ¥
Lietuvių. Taip pat buvo iš
jis vadiną “korupcija” kad
vadina senais jaunikaičiais. jas”j į kaltina.
ANTRA
Clevelando biznierius G. P.
Į KLAIPĖDĄ
(Per Rotterdam)
“FREDERIK
VIII”
p. Bačiunas prirašė prie
,
Piršlys.
Daugybė
puikių
straips

Daminaitis su žmona.
Daytono SLA. kuopos 20
GEGUŽĖS 28 d.
nių, dviejų ir trijų špaltų naujų narių ir paaukavo sa
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika
Važiuojat Lietuvon? Rašylaivu
E. 79th ST. GARAGE kites j “Dirvos” Ekskursiją. ilgumo, margavo “Naujie vo pinigus užmokėjimui tų
Informacijų kreipkitės j:
nose” jų štabo žmonių, pa naujai prirašytų narių įsto
PATARNAVIMAS SUGEDUS
valgydintų už dyką Tabor jimo mokestis. Ar tai pri
ANT KELIO
J. AMBRAZIEJUS
J. SEKYS
GENERALIS AUTO TAISYMAS
Farmoje. Štai keli straip rašymas prie SLA. naujų
168 Grand St. B’klyn, N. Y.
226 Park St., Hartford, Ct
VISOKIU IŠD1RBIMU KARŲ
AMBROSE, V. W.
sniai tilpę “Naujienose” po narių ir apmokėjimas jų įs
K. SIDABRAS
178 Ferry St., Newark, N. J.
1238 East 79th Street
342 W. B’way, S. Boston, Mass.
Įvairiomis datomis:
“AM. LIETUVIO” Agentūra
tojimo mokesčių yra ko
ENdicott 2887
V.
M. STULPINAS
14 Vernon St.
“Kiaulė ir Golfas”, Lie rupcija? Ar paaukavimas
Otis Tullar, Prop.
Worcester, Mass. 3400 S. Emerald Av. Chicago, Ill.
pos 16, 1927.
A. S. TREČIOKAS
P. BALTUTIS
■s**:-*:—:—:“:-*:--:—i**?*:~i—i**}*’>*i“i*'i*.i'<*:**?“>*>*i**i
197 Adams St. Newark, N. J.
I
3327 S. Halsted St.
Chicago.
“Važiuojant Golfijon”,
T Ofiso
Telefonai
Namų 1
P. BARTKEVIČIUS
J. J. URBSZO
| MAin 1773
KEnmore 4740W f
Rugsėjo 17, 21, ir 30, 1927.
SvediįAmerikosLinija
187 Oak St. Lawrence, Mass,
678 N. Main St. Montello, Mass.
TREČIA
A. VARAŠIUS
“DIRVA”
“Tabor Farmoje”, Gegu
2 Ekskursijos
į P. J. KERŠIS į
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa
6820 Superior av. Cleveland,O.
žės 10, 1928.
11426-8 Standard Trust Bldg. J
J. VASILIAUSKAS
K. MAKAREVIČIUS
BIRŽELIO 18 d.
814 Bank St. Waterbury, Ct
ir savo Nauju Super J8-80
62 Jackson St. Ansonia, Conn.
“St. Joe Upės Pavande
laivu
T baigęs teisių mokslą Cumber- ”
“VIENYBĖ”
P. MOLIS
Octane Rating. Prisipilkit
land Universitete ir darbuojas X
niu”, Rugp. 11, 17, 31, 1928. Rengiamos Lietuvių Laivakorčių
193 Grand St., B’klyn, N. Y.
1730—24 St. Detroit, Mich.
Agentų Sąjungos Amerikoje
dabar bent kurioje
v
su Teisių ofisu advokatų
“UNITED STATES”
“NAUJIENOS”
VELECKIS, A.
“Grožybes M i c h igano”,
Iš NEW YORK O
Ž
Collister, Stevens ir
Ž
L. D. S. ir “DARBININKO”
1139 S. Halsted St. Chicago 502 South Av. Bridgeport, Conn.
PONNZOIL STATION.
Lapkr. 2, 4, 5, 1928.
f
Kurzenberger
;;
J. ZOLP
RAUKTYTĖ J.
Ekskursijai vadovaus
Klausykit WHK, Sekm. 9:30 vak.
Į
KLAIPĖDĄ
Chicago
“Persivertimas ant Ta
123 Millbury st. Worcester, Mass. 4559 S. Paulina St.,
Kun.
J.
Skalandis
Ą Su visais teisių reikalais Lietu(Per Goteborgą)
The Columbia Refining Co.
❖ viai, Slavai, Lenkai ir Rusai
boro
Kalno
”
,
Liepos
3,
1930.
CLEVELAND
J kreipkitės prie musų.
J
“Turizmo Klausi mas”,
Spalių 31, 1930.
KETVIRTA
“Chicagiečiai Tabor Far
IŠPARDAVIMAS VAIKŲ SIUTŲ
LIEPOS 2 d.
moje”, Rugs. 23, 1930.
laivu
Neužtenka čia vietos su
Mokyklos Baigimo ir Dirmavonės Dienoms
rašymui
tų
visų
straipsnių
“
FREDERIK
VIII”
Gražus Blue Serge ir Cheviots
kuriuose “Naujienos” per
Rengia

I AKRONO NAUJIENOS

Holland-America Line
2 Didelės EKSKURSIJOS

V

v

STATENDAM

X

I LIETUVĄ!

I

Keliaukite Su Lloyd

2 pr. Ilgom Kelnėm Siutai

2 poru Knee Pant Siutai

$7.50 ir $10.00
$5.00 ir $7.50
THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave.

!

Kampas Giddings Rd.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS

;■

i
Į

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOL1S
,

6606 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729

ENdicott 0981

Į J. G. Polter i
;i
1;
į:
;;
i !;
j
t
;i
“
t
jJ
;
į

Lietuvis Popieriuotojas ir
Maliavotojas.
Nuimu seną popierą nuo
sienų su moderniška mašina už prieinamą kainą.
Popicriavimo darbas šymet daug pigesnis ir popiera pigesnė, taigi kurie
norit pagražint savo namą kreipkitės tuojau, atliksit darbą už daug pigiau negu pernai.

i

1229 EAST 74th ST.

1
Mes esam pasirengę suteikti tusiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukit mus negu ugniagesius (firemonus).

Naujais Motorlaiviais

?
;
;
t
;
“
t
;
;
■
;

Kungsholm ’ ir Gripsholm
Gegužės 10

ir

Liepos 30

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS
j Klaipėdą
Ten
Ten ir atgal
Trečia Klase §76.00
8126.00
Turistine Kl. 8107.00
8176.00
Tiesiog per Atlantiko Vandenyną
ir šiaurės Jurą tuo pačiu motor
laiviu. Lietuvos keleiviai iš Šve
dijos į KLAIPĖDĄ per 18 valan
dų nuvežami populiariu švedų
Amerikos Linijos laivu S.S. Borghclm tiesiog j Klaipėdą.
Prašykit specialio Lietuvių kal
ba cirkuliorio apie ekskursiją.
Informacijų, laivų išplaukimų
ir laivakorčių kreipkitės pas sa
vo agentą arba j:

Žymesnieji Lietuvių laikraščiai
‘DIRVA’, ‘NAUJIENOS’
ir ‘VIENYBĖ’

New York. N. Y.

Tas Reiškia:

saraBrararanKiraKrai

Dedama visos pastangos pada
ryti kelionę atmintina ir pilna
įvairumų ir malonumų tiems
kurie dalyvaus ekskursijose.
Laivakorčių kreipkitės prie sa
vo agento ant

Scandinavian American
Line
27 Whitehall St.
New York City
248 Washington St. Boston, Mass.
130 No. LaSalle St.
Chicago, III.

Swedish American Line
21 State St.

LIETUVĄ

ra

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS
PER JURAS

f——

SPAUE
‘TALK
Elektrifik
Vilkavišl
sunkių r
miestelių i:
mai, prade
tros šviesą
tomos atsl
trai gamin
buna įtaisy
Didelę ekel
. ir Vilkavis
savivaldybf
000 litų,
pradės veil
nis Lietuve,
tiekiamoji
buna brang
1 litas kil
nėra. Kauni
tur net 2 ii
tų kilovatui

Tvarko
Kaunas, susirūpinta
lių statybos
šiol statyba
tik miestuo;
se ir kaimu
likta pačių
žiūrai. Dėl
tant daryta
praktiškumt
sro atžvilgi;
mui tvarkyt
tinkamas į
tarpu saviv.
eijos atstovi
žiūrėti arti
ir radus ne
nos atžvilgi;
Vietos Ja;

Metropolitan
of N
Giulio Gatti-C:
Edward Zieglei

PUBLIC
HALL___
DEVINTAS S
OPERŲ I
Ketvirt April
Pons, Swartl
Pinza. Paltri
Penktad. April
Bori, Gigli,
Bada, Ccham
šeštad. po piet
TALES
Bori, Pons,
Jagel, Tibbet'
Bada, D’Ang
Gandolfi.
šeštad. vakare,
Rosa Ponselle,
Wakefield, M
Pinza, Gando
D’Angelo
Visam sezonu
$25, $21, $17,
Pavieniu vakai
$7, $6, $5,
Taksų nei
Parsiduoda pas
1226 Huron
(Naudoja Knabt

NEW ]

Men’s Suits or
Cleaned and
Men’s Suits or
Sponged and
Ladies Plain Dre
Big Reductioi
No D

Rosedale Drj
6702 Superior .

Taisykit Sa
Da
Mes speci
TAISYME VIS
BIMŲ FUJ
BOIL]

Anderson F
1030 EAST
HEnd.

PER 7 DIENAS I TĖVYNĘ
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
BREMERHAVEN Į LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon
Užsisakykit vietas pas vietinius agen
tus. Reikalaukit LLOYD laivakorčių

north
GERMAN

IL RI.V
OYI5
I fe*

1119 Euclid Ave.

Cleveland, O.

I
Lietuviai re
singą patar
patiškas, m;
navimas. 1
sąžiningi'aus
lėšos, 8150.C
6621 EDNA

DIRVA

Balandžio 8, 1932

■aaMMMHBMTMBBaHM

e IŠ LIETUVOS

Šių Metų Cukrinių Run LIETUVOS JACHT meniu, tame skaičiuje 11 tam tikslui organizuoti jau Juozo J. Bačiuno nuopelnus
moterų ir 30 juniorų.
nuolių kuopas, o iš jų reng Jachtklubui, išrinko juos
KLUBO ŽINIOS
kelių Auginimas ir
Pažymėtina
taip
pat
klu

ti aktingą s p o r t i n i n kų garbės nariais.
Sutartys
J. J. Bačiunas išrinktas

bo narių ekskursijos, kurios branduolį. Atidaryti plau
“Lietuvos cukraus” b-vė
Garbės Nariu.
buvo daromos ne vien Ne kiojimo mokyklą, kuri pa
J. J. LAZICKAS
SPAUDOS BIURO I gus gaisro atveju, patart jų jau gavo iš cukrinių rinke- Sausio 30 d. Kaune įvyko muno ir Nevėžio vandeny dėtų plačiai visuomenei iš
JEWELER — RADIOS
savininkams nugriauti juos. lių augintojų pasirašytą su visuotinas metinis Lietuvos se, bet Mūšos, Kuršių įlan mokti plaukioti.
‘TALKOS’ ŽINIOS
6407 Superior Ave.
Pirmoj eilėj tokie griozdai tarčių 3000 ha. Pas apskri Jachtklubo narių susirinki koje ir net Baltijos vande Pasidėkojant komandorui
Prie E. 66th Street
Elektrifikuojasi kraštas. turės būti pašalinti iš tarp čių agronomus esą dar ne mas, kuriame, be paprastų nimis į Šventąją. Klubo pirmininkui p. A. Sutkui,
—ENdicott 4638—
Vilkaviškis. — Nežiūrint tautinio susisiekimo kelių pasiųstų sutarčių apie 1,500 narių, dalyvavo A. Pane narių pereitais metais buvo Lietuvos Jachtklubas gra
ha. Kadangi dar nėra suda munės ir Klaipėdos skyrių 131, jų skaičiuje 7 moterys žiai bujoja.
sunkių metų, daugumas juostos.
ryta sutarčių kiek nori fa atstovai.
miestelių ir net didieji kai
ir trys garbės nariai. Pi
Didžiausia ir Gražiausia
brikai,
tai sutarčių pasira Susirinkimą atidarė ko niginė klubo apivarta per Susirinkimas, įvertinda
mai, pradeda taisytis elek Suspirgino pirtį su lašiniais.
mas Dr. Jurgelionio, Inž. LIETUVIŠKA VALGYKLA
šymas
pratęstas
iki
Balan

tros šviesą. Retai kur sta Kamajai, Rokiškio aps.—
eitais metais buvo daugiau Snarskio, ir Amerikiečio p.
mandoras A. Sutkus.
6824 Superior Ave.
tomos atskiros stotys elek Neseniai vienas Mickūnų džio 1 d. Per tą laiką ma Vienbalsiai patvirt i n t a kaip 40,000 lt.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
trai gaminti, dažniausia jos kaimo ūkininkas rūkė savo noma pabaigti sudaryti su pereitų metų valdybos dar Pažymėtina kad Klaipė
buna įtaisytos prie malūnų. pirtyje sukabinėjęs lašinius. tartis visiems 5000 ha.
1310 Russell Road
bai. Akademinių laivų spor dos Jachtklubo skyrius per FLORA
Didelę ekeltros stotį įsitaisė Norėdamas kiek paspirginti Šymet sutarčių sudary tui buvo pasamdytas in eitą vasarą burine jachta Floral Shoppe
Speciale kaina šį Menesį
ir Vilkaviškio miestas. Ji rūkomus lašinius, kad ska mas neina tiek sklandžiai struktorius, kuriam dėka “Gulbė” darė ekskursiją į
1203 EAST 79TH ST.
Cinavimas, Suliejimas, Stogų
savivaldybei kaštavo 220,- nesni butų valgyti, pripylęs kaip pernai. Mat, čia buvo jachtklubo komanda daly Pabaltijos — Latvijos ir
ENdicott 2191
tiesimas — Furnasai
visa
eilė
priežasčių,
kurios
000 litų. Stotis netrukus kadugių krūvą į ugnį užda
vaudama Šilutės regatoje Estijos ir Suomijos uostus. Gėlės vestuvėms, laidotuvėms Apskaitliavimą noriai duodam.
pradės veikti. Elektros biz rė pirtį ir pats namo parė buvo atšaldžiusios auginto paėmė net II-rą vietą.
Iš numatytų šiais metais ir visokiems atsitikimams.
Bowman Sheet Metal &
nis Lietuvoj labai geras, nes I jo. Vėliau tik kaimynai jam jus. Fabrikas daliai augin Suruoštoji pereitą vasarą atlikti darbų svarbesni yra
Taip pat gėlės puoduose
Furnace Co.
tinkamos dovanoti.
tiekiamoji šviesai energija parodė kaip jo pirtis' su la tojų mėnesį vėliau išmokėjo plaukiojimo mokykla padi šie: kiek galima praplėsti
4704 Hough Ave.
,
atminčiai.
buna brangoka. Pigiau kaip šiniais spirga. Viskas sude pinigus už runkelius. Be to- dino plaukikų skaičių 91 as sportišką klubo veikimą, — Kainos prieinamiausios —
End. 0550
1 litas kilovatui, elektros gė, nieko nepavyko išgelbė susidarė eilė neaiškumų ir
ginčų dėl pervežimo runke
nėra. Kaune 1 lt. 35 et., o ki ti.
lių. Susidarė dar tikras pri
tur net 2 ir dar daugiau li
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
runkelių kiekių
tų kilovatui.
Nepaiso tėvų vesdamiesi. statytų
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)
Barstyčiai, Mažeikių aps. skirtumas, kas duoda nuo į
stolių
augintojams.
Fabri

Tvarkoma statyba.
—Prieš keletą metų norėjo
Kaunas, — Pastaru metu vienas vaikinas vesti tur kas dabar aiškina visus tuos
susirūpinta kaimų ir mieste tingo ūkininko dukterį, bet ginčus ir keta augintojus
lių statybos tvarkymu. Iki ūkininkas nesutiko už tokio kiek galima patenkinti. Iš
šiol statyba buvo tvarkoma skurdžiaus jos leisti. Tada aiškinus ir sutvarkius tuos
tik miestuose, o miesteliuo susimylėjėliai slaptai nuvy dalykus, kurių daugelis kilo
se ir kaimuose ji buvo pa ko už 40 kilometrų ir ten su dėl nepatyrimo, augintojai
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
likta pačių gyventojų nuo situokę. Dabar čia vėl te įsitikins kad jų niekas ne
žiūrai. Dėl to, sodybas sta kis pat nuotikis įvyko. Su nori ir nemano skriaust ir
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai
tant daryta daug klaidų simylėjusieji vyko vestis, pasiskubins sudaryti sutar
praktiškumo, grožio ir gai bet pakeliui jaunoji klasta tis, kurių nedaug jau ir be
sro atžvilgiais. Tam klausi buvo sulaikyta ir tą patį reikia. Todėl be didelių sun
mui tvarkyti ruošiamas ata vakarą už 80 kilometrų nu kumų bus sudaryta sutar
tinkamas įstatymas. Tuo vežta pas gimines nuo “mei čių reikalingam fabrikui
PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
tarpu savivaldybės ir poli lės atvėsti”. Tačiau jauni runkelių kiekiui. Visi suda
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
cijos atstovams liepta ap kio gudraus butą, nes ir ten rę sutartis runkelių augin
ti negalime. Prašome šitą įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.
tojai tuo pačiu pasidaro
žiūrėti arti kelių trobesius ją rado.
“Lietuvos cukraus” b-vės
ir radus netinkamus higie
(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)
“L.U.”
nos atžvilgiu, arba pavojin- Vestuvių dieną jaunąją akcininkais.
IS
paveržė.
Vietos Jau Parsiduoda
Čedasai, Rokiškio aps. — Mažėja bekonų gamyba.
Vasario pradžioj turėjo į- -“Maistas” pagal sutartį
vykti šios parapijos bažny Rusijai pardavė 10,000 laši
of New York
čioj vestuvės, bet atvykęs ninių kiaulių, t.y. ne jaune
Giulio Gatti-Casazza, Gen. Mgr.
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
Edward Ziegler, Asst. Gen. Mgr.
jaunasai tuoktis nesulaukė snių kaip vienų metų am
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
PUBLIC
APRIL
jaunosios. Pasirodo, tą pat žiaus. Pasirodo kad parduo
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant — $2.00
HALL
21, 22, 23 dieną ją kitas paveržė. Jau ta daug veislinių kiaulių aDEVINTAS SEZONAS DIDŽIŲ nasai sukvietė nustebusius pie 80%. Taigi, tiek veisli
OPERŲ PERSTATYMO__
svečius vienam saliunan ir nių kiaulių eksportavus ga
Ketvirt. April 21—LAKME
Pons, Swarthcut, Thill, DeLuca jiems paaiškino, kad dėl to linti šymet sumažėti bekonų
Pinza, Paltrinieri. Hasselmans
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos,
Naujas pilnas Orakulas — didele praktiškų burtų ir monų knyga,
kio suvedžiojimo neliudįs ir gamyba.
Penktad. April 22—MANON
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
Bolševikai
norėję
ir
.
dan

su
nuspėjimais
likimo
ir
laimės
vyrų
ir
moterų
pagal
žvaigždžių,
tragedijos nemanąs daryti.
Bori, Gigli, Tibbett, Rothier,
patarimų apie sveikatų ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
•kortų, ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00
Bada, Cehanovsky. Hasselmans
Turįs iš anksto paėmęs jos gau tokų kiaulių pirkti, bet
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė
šeštad. po pietų April 23—
“Maistas” jau daugiau kiau
knyga, 392 pusi.............................................................................. $2.00
TALES OF HOFFMANN kraičio dalį, kurios tikrai
“L.U.”
Bori, Pons, Moore, Swarthout, pakaksią paūžti ir visoms lių neparduodąs.
Jagel, Tibbett, Rothier, Ludikar
išlaidoms “padengti!”.
Bada, D’Angelo, Cehanovsky,

K. STONIS

^0^3*

s

$2 Vertės Knygų Dovanai
Istorija

Metropolitan Opera Company

Vytautas Didysis

ŽMONIJOS ISTORIJA

Gandolfi.
Hasselmans
šeštad. vakare, April 23—
Rosa Ponselle, Carmela Ponsellc
Wakefield, Martinelli, Basiola,
Pinza, Gandolfi, Paltrinieri,
D’Angelo
Seraifn
Visam sezonui tikietų kainos
$25, $21, $17, $14, $10, $7, $4
Pavienių vakaru tikietų kainos
$7, $6, $5, $4 $3, $2, $1
Taksų nereikia mokėt
Parsiduoda pas LYON & HEALY
1226 Huron Rd., DABAR
(Naudoja Knabę Piano išimtinai)

Darbštumo pavyzdys.
Pagirys, Ukmergės aps.—
Neseniai čia pradėjo teikti
didelis garinis malimas su
visais reikalingais malimo
ir kruopų darymo skyriais.
Malūnas yra, mažiausiai,
100,000 litų vertės. Kai kas
mano kad jį pasistatęs pa
siturįs Amerikos Lietuvis,
NEW PRICES
bet iš tikrųjų jo savininkas
Men’s Suits or Overcoats
Cleaned and Pressed ....49c. yra vietos žmogelis. Pradė
Men’s Suits or Overcoats
jo savo karjerą jis bernau
Sponged and Pressed ...,25c
Ladies Plain Dresses or Coats 69c damas pas įvairius ūkinin
Big Reduction on Repairing.
kus ir sutaupęs kiek pinigų,
No Delivering
už
kuriuos pradžioj galėjęs
Rosedale Dry Cleaning Co.
6702 Superior Av. Cleveland, O. išsinuomoti vėjinį malūną,
paskiau jį nusipirkęs. Pa
Taisykit Savo Fumasus dirbėjęs keliolika metų ir
Dabar
užsidirbęs tiek pinigų kad
Mes specializuojame
jau
pasistatęs dabartinį
TAISYME VISOKIŲ ĮDIR malūną. Maluninko darbas
BIMŲ FURNASŲ IR
esąs sunkus ir nepelningas,
BOILERIŲ
Anderson Furnace Co. tik dideliu patvarumu tau
pant, galima pinigų susi
1030 EAST 68TH ST.
rinkti.
HEnd. 5475

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH

JAKUBS

LIETUVIS GRABORIUS

g

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, 8150.00 ir aukštyn.
Tek ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE.
CLEVELAND, O.

B. A. BRAZIS

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

5905 White Ave.
Popieriuotojas ir Maliavotojas
Taipgi atnaujinu senas grindis.
Nuimu nuo sienų senas popieras su vėliausios mados įran
kiais greitai ir gerai. Neišduo
kit kitiems darbo be mano šiometinio apskaitliavimo.
Tel. HEnderson 2136

l Oi. S. T. Tamošaitis
į
į

Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingi} puldinėjimų
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi
apie nežinomų Mergų atvykusių iš juros ir užkariavusių Žemaičius, ir apie vienų narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; Už A UDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

Juros Merga
ETHNOLOGIJA

(THOMAS)
Lietuvis Dentistas

Aprašymas apie žemės tautas —, apie visas veisles, juodų, baltą,
• tų, raudonų ir geltonų. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimų, papročius. 117 pusi. Buvo $3.........$2.00

1301 East 68lh St.

f Kampas Superior

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

Avenue

ISTORIJA ABELNA

ENDicott 1387
(Virš Lietuvių Banko)

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

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

FURNASŲ ir
BOILERIŲ
TAISYMAS
VISOKIŲ ĮDIRBIMŲ

t
i:

Musų kainos visiškai
žemos.
5825 SUPERIOR AVE.
HEnd. 2551

t
t
|

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.
Mes parduodam visokias žoles ir
šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir
kitų šalių. Aprašymas prisiučiamas dovanai, tik įdėkit 2c štampų.
J. J. KAZELL BOTANICAL CO.
108a W. Broadway, Dept. P.
,=
SO. BOSTON, MASS.

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

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

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš-

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

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

$1.00

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

“DIRVA

kiai pažymėki! norimu knygų vaidus. S820 Superior Avenue

S

Cleveland, Ohio

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

8

DIRVA

Iš Collinwood1

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

LAIVAKORTĖS
ATPIGO

AR JAU PASIRAŠĖT? BAČIUNAS LAIMĖJO
Kasdien šimtai moterų įsi
PIRMĄ VIETĄ

rašo į Women’s Organization
štai linksma žinia kiekvie for National Prohibition Re
nam Lietuviui kurs kada nors form, vajuje surinkta 50,000
troško apsilankyti Lietuvoje: moterų narių j. tą organizaciją
šiose dienose laivakortės žymiai kovai prieš prohibiciją Ohio
valstijoje.
atpigo — net 20 nuošimčių.
Mrs. Amasa Stone Mather,
Tai yra jau antras atpigini
mas vienų metų bėgiu. Per valstijos komiteto pirmininkė,
nai pavasarį reikėjo mokėti už atsišaukia į ateives Lietuves
laivakortę j abu galu $181. Į moteris, Amerikos pilietes, ir
žiemą nupiginta iki $157, o da jų dukteris, kurios balsuoja,
bar dar nupiginta ir kaštuoja stoti į šią organizacija ir pa
tikati $126.00 iš New Yorko į dėti kovoti prieš prohibiciją.
Mckesties jokios nėra į tą
Klaipėdą ir atgal.
organizaciją
įstojant, reikalin
Greitais laivais kaštuoja į,
abu galu $137.00. Ir tai reiš ga tik jūsų vardas.
Kurios norite prisidėti pasikia daug pigiau negu pirmiau
skubinkit,
vajus baigiasi šį šeš
kaštuodavo pigiausi laivai.
Daug Clevelandieeių jau ren tadienį.
Korteles galit gauti “Dirvo
gėsi važiuoti iš pirmiau, todėl
jiems atliks keli desėtkai dola- je’’ ir arba atsilankykjt į state
rių važiuojant šį pavasarį. Ku headquarters, 405 BulicTęy bldg.
rie norit pasinaudoti laivakor
čių pigumu ir aplankyti Lietu
MOTERŲ Klubo susirinki
vą, rengkitės su “Dirvos” skel mas bus laikomas pirmadienio
biamomis eksksursijomis.
vakare, Bal. 11 d., nuo 7:30,
Nupiginta 20 nuoš. laivakor Onos Mihelichienės namuose,
tės ir į vieną galą važiuojan 1200 Addison rd. Narės prašo
tiems. Kurie vyksta Lietuvon mos dalyvauti.
O. Karpius.
apsigyventi gali parvažiuot už
$76.00.
MALLET GREEK, O. Per
Velykas pp. Ramanauskų na
“BAJORAS GAIDYS”, šį muose įvyko smagus pokilis.
sekmadienį, Bal. 10 d., Lietu Onos Ramanauskienės dukterys
vių salėje įvyks smagus vaka Juzė ir Ona, gyvenančios Cleras, kurį rengia SLA. 14-ta ir velande, surengė savo motinai
339 Jaunuolių kuopos. Bend surprize gimtadienio sukaktu
romis spėkomis statoma sceno vių paminėjimo pokilį. Jodvi
je puiki komedija, “Bajoras apdovanojo savo motiną pui
Gaidys”, bus ir kitokių pamar- kiomis dovanomis ir kartu su
ginimų, ir bus trumpa prakal vadino būrį draugų į vaišes.
ba, kurią pasakys nesenai iš Dalyvavo svečių iš Clevelando
Lietuvos sugryžęs J. Klinga iš ir Akrono. Poni Ramanauskie
Brookiyno. Tai bus įdomus va nė yra gera “Dirvos” rėmėja ir
karas. Pradžia nuo 5:30 vai. skaitytoja, taipgi mėgsta skai
Po perstatymo bus šokiai.
tyti Lietuviškas istoriškas kny
įžanga į perstatymą 50c., į gas.
Rep.
šokius 25c.

balandžio 8K 1932

RAČIŪNAS LAIMĖJO IR
SLA. 136-toj KUOPOJ
Bal. 6 d. buvo SLA. 14-tos
kuopos susirinkimas, kuriame
rinkta į Seimą delegatai ir balsuota už Piki. Tarybą, Pasekmės tokios:
Ant Prezidento:
J. J. Bačiunas
50
S. Gegužis
21'
F. J. Bagočius'
'22
Ant Vice Prezidento
A. Mikalauskas
51
M. J. Vokietaitis
. 18
M. Mockevičius ’
'
24
Ant Sekretoriaus
V. M. Čekanauskas
45
23
P. Jurgeliutė- - —
25
J. Miliauskas
Ant Iždininko:
57
J. Tareila
K. P. G ūgis
24
P. Mažeika
12
Ant Iždo Globėjų:
J. Januškevičia
S. Mockus
S. Bakanas
G. J. Stungis
M. A. Raginskas
’ .
J. Sekys

59
37
27
19
31
6

Ant Dr.-Kvotėjo
Dr. J. Stanislovaitis
Dr. Klimas
Dr. Bronušas

40
24
22

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

MOTERŲ Sąj. 36 kp. dar
buotė. Bal. 1 <1. laikytame su
sirinkime M. S. 36 kp. daug
laimėjo: prisirašė šešios naujos narės ir dar žadėjo daugiau
prisirašyti ateinančiame susi
rinkime. Nutarta turėti kas
mėnuo pas vieną narę šeimy
nišką vakarėlį, pasikalbėjimo,
pasimokinimo formoje. Sekan
tis tos rūšies vakarėlis įvyksta
Bal. 9 d., pas pp. Kundrotus,
1035 E. 140 St.
ši kuopa jau rengia puikią
iškilmingą vakarienę Motinų
Dienoje, Gegužės 8 d., naujas
parapijos salėje. Ten bus už
kviesta kelios pagerbimo užsi
tarnavusios žymios ypatos;
bus trumpas margas programėlis ir šokiai.
Kandidatė.

Teatras ir Balius
Statoma scenoje puiki komedija —

Rengia SLA. 14-ta ir 339-ta Jaunuolių Kuopos

Sekmadieni, Balandžio-April 10,
Pradžia nuo 5:30 vai. po pietų.

Tokiu budu šioj kuopoj Bačiuniniai atlaikė savo frontą la
bai puikiai, nežiūrint labai kar
štai užsiliepsnojusios Bagočinių
agitacijos ir lakstymo po na
mus pas kuopos narius.
Reikia pažymėti kad šiame
METROPOLITAN
susirinkime dalyvavo narių žy
OPERA
miai mažiau negu nominacijų
susirinkime Gruodžio mėnesį,
Bėgyje trijų dienų bus perstatyta
bet Bačiunas gavo tik 8 balsus keturios operos, Balandžio 21, 22 ir
su viena šeštadienio popietį, Ba
'mažiau, Gegužis gavo virš 25 23,
landžio 23 d., kuri yra pavadinta
balsų
mažiau,
Bagočius
apie
IŠVAŽIAVO. Iš priežasties
‘Visos Ohio Diena’.
REIKALINGA
14 balsu daugiau.
bedarbės, apleido Clevelandą
Atidarymo vakarui, pirma opera
VIENYBĖ
Bagočius tokiu budu gavo Balandžio 21 d. bus su Lily Pons,
P. P. Miltenis su šeima ir išva
kurioje ji turgjo djdelj pasisekimų,
žiavo apsigyventi Brooklyn, N.
Nuostabu net pamanyti kad Griniaus balsus, daugiau nieko. Francuziška .pytų Indijos opera
Y., kur jie pirmiau per ilgus mes Clevelandiečiai esam pasi
“Lakme”.
Baletas po vadovyste
Delegaįąį i §fį|pą
metus gyveno. Čia liko du bro likę veikime nuo kitų kolonijų.
Kuopa nutarė siųsti 9 dele Miss De . Lėpprte, Alexis Mendez
liai ir daug jų draugų, kurie Skaitant įvairius laikraščius gatus į seimą. Kandidatų at Kozloff ir Josęph Levinoff.
Penktadienio vakare, Balandžio 22
gražiai juos išlydėjo. Linkime matosi kad kitur veikimas yra sirado apie 18, iš raudonųjų ir
bus garsi opera “Manon” su Lucjiems geros kloties Brooklyne. gyvesnis ir tarp Lietuvių yra tautininkų pusės. Išrinkta tuo d.,
rezia Bori ir Beniamino Gigli, prie
Kaimynas. geresnis draugiškumas. Musų tarpu tik 5, kadangi kiti visi jų bus Lawrence Tibbett ir kiti.
Nepaprastai žingeidi bus šešta
kolonijoj Lietuviai yra išsida negavo reikalingos didesnės pu dienio
popietį opera “Tales of Hoff
VINCAS GREIČIUS, sūnūs linę į daugeli partijų ir visos sės balsų. Išrinkti šie: P. J. mann”, kame dainuos trys žymiau
jos
nori
Lietuvius
valdyti,
o
žiuris,
Biruta
žiurienė,
K.
S.
sios sopranos vadovaujamose rolėse,
plačiai žinomų vietos muzikos
mokytojų p. Greičių, Balandžio kitus neigti. Jeigu vieni ką pa Karpavičius, J. Brazauskas, J. Lucrezia Bori, Lily Pons ir Grace
Moore. Kiti ir kitos prie jų bus:
4 d. griežė smuiku vienam žy rengia kiti nesilanko arba nori Verbyla.
Lawrence Tibbett, Frederick Jagel,
Kitą susirinkimą bus renka Pavel Ludikar,. Leon Rothier, Gladys
miausių pasaulinių artistų, mu net rengimui kelią pastoti. Ir
zikui Percy Granger, kuris yra kas iš to išeina? Nagi visai mi dar 4 delegatai.
Swarthout, Henrietta Wakefield ir
Bagočiniai vaikiščiai buvo daug kitų.
garsus kompozitorius, pianistas niekas: tik vieni kitus į nuos
ir simfonijos orkestro dirigen tolius įvaro. Pasitaiko net kad pagaminę “skundus” prieš nu Pirmų kartų : grand operoj pasiro
vienu kartu abi Ponselle seserys
tas. šiomis dienomis dalyvau ir tos pačios draugijos nariai, jaustus tautininkų kandidatus, dys
devintu metiniu atsilankymu Metro
damas Clevelande svarbiame jeigu į rengimo komisiją ineina kad jie negalėtų kandidatuoti. politan Opera Company iš New Yor
muzikos mokyklų vedėjų suva kuriam nepatinkamas asmuo, Skundai atidėta kitam susirin ko didžioje Clevelando auditorijoje,
žiavime, p. Granger buvo pa neina į parengimą ir net nori kimui, kurie be abejo bus visai Balandžio 21 iki 23.
atmesti, nes tai tik vaikiški ka- Abi jos dainuoja su Metropolitan
kviestas į vietos muzikos mo kad darbas nepasisektų.
Mes čia turime kelis ir gerai prisai, o ne kuo nors paremti per keletu metų, bet niekad iki šiol
kyklą kur mokinasi V. Greičius,
nebuvo sustatytos vienoj operoj, ir
Narys. tik
ir teikėsi išgirsti tą musų jau pralavintus chorus, kurie galė skundai.
Clevelande, “Visos Ohio Dienoj”,
nuolį, kaipo gabiausi ir pažan tų ir gerus programus sureng
jodvi dainuos operoj “La Gioconda”,
ti
;
turime
solistų
ir
solisčių,
šeštadienio vakare, Balandžio 23 d.
giausi tos mokyklos mokinį.
REGISTRUOKITĖS! Prie
jų dainuos Giovanni Martinel
Bal. 12 d. Vincas Greičius turime kalbėtojų, turime ir
žymiausias Italas tenoras; taipgi
Kurie Lietuviai Amerikos pi li,
grieš smuiką turtuolių vestu šiaip daug veikėjų kurie galėtų
Wakefield, Mario Basiola,
daug ko padaryti. Bet sutrauk liečiai nebalsavot arba esat iš Henrietta
vėse ant Lake Shore Blvd.
Ezio Pinza ir baletas po vadovyste
visus į vieną krūvą ir atlik di sikėlę į naują vietą, privalote Ritos De Laporte.
Jau prasidėjo pardavimas bilietų
DARŽELIO Sąjungos mėne desnį darbą, kad kožnas trau išnaujo užsiregistruoti, kitaip paskiroms
operoms kurias statys
kia
savo
pusėn.
neturėsit
teisės
balsuoti
nomi

sinis susirinkimas įvyksta šį
Clevelando miesto auditorijoj Met
Lietuvių
Kultūrinio
Darželio
nacijose Gegužės 10 dieną.
ropolitan Opera Company iš New
penktadienį, Balandžio 8 d., nuo
komisija turėjo pa
Registruotis galima dvi die Yorko. Kainos yra žemesnės negu
739 vai. vakare, Lietuvių sa Sąjungos
kitur kur Metropolitan galima ma
lėje. Draugijų atstovai prašo siūlymą surengti Lietuvių radio nas, Balandžio 18 ir 19. Rei tyti,
ir prasideda nuo vieno dolario.
programą,
bet
pasirodė
mums
kia
nueiti
arba
nuvažiuoti
į
Ci

mi dalyvauti.
Vald.
nėra.
perdidelis darbas, dėlto kad ty Hali, j Rinkitnų Tarybos įs Taksų
Tikietai jau parsiduoda pas Lyon
vieni nuo kitų šalinasi, nepri taigą, ir ten užsiregistruoti.
& Healy, 1226 Huron road.
MIRTA Gėlių Parodoje. Pas taria, nenori išvien veikti. Ne
taroje Clevelando Gėlių Paro nori chorų suvienyti, bet visi
doje buvo išstatyta Ildifono nori būti suvienyto choro va
Mitkos puikiai namie išaugin dais, ir tt. ir tt.
ta Lietuviška mirta, kuri pa
Šitaip ir panašiai darydami
traukė į save parodą lankiusius mes nieko neatsieksim. Jeigu
savo rimtu žalumu ir krūmo norim garsinti savo tautą ir
d:dumu. Spauda taip pat gra pasididžiuoti kad esame Lietu
žiai aprašė mirtą ir jos reikšmę viais mes turime vienas kitam
Lietuvių papročiuose. Mitkus pritarti, remti ir dirbti išvien,
yra tipiškas Lietuvis, apie 60 tik tokiu budu mes pakelsim
m. amžiaus ir nevedęs. Ang savo tautos vardą, kuris jau
liški laikraščiai patalpino jo fo pradėtas kelti.
tografiją su jo mirtų puodais.
Man teko kalbėti su vienu
Jam buvo duota dovana už tos seminarijos mokiniu apie įvai
rūšies gėlių išauginimą.
rias tautas ir jų senumą, ir pa
aiškinus apie Lietuvius jis tiek
susidomėjo apie Lietuvių tau
tą kad net mes abu ėjom į kny
gyną j ieškoti knygų apie Lie
Pinigus
siųs tuvių kilmę. Matyt kad moks
leiviai interesuojasi ‘musų tau
tus per “Dirvą” šios ta, na o radio programai kaip
tik butų būdas atkreipimui -vi
ypatos:
sų atidos į save, ir tuo patim
Tamošius Žilinskas
Lt. 50 pasirodytume kad mes nemieMarė Zigmantienė
100 gam.
Reikia tikėti kad ateityje
Sulyginkit šiuos pasus su kaštais bent
Magdalena Valtienė
350
Stanislovas Armulevičius
100 prie to prieisim, tik reikia ge
kokios kitos transportacijos forma.
Jonas Vaidotas
200 resnės vienybės ir noro veikti
Jonas Jarus.
J ieva Valatkienė
150 Lietuvybei.
■k
Steponas Račkauskas
100

pionatų po vadovyste Patsy Vyrostik. Pereitų sezomf Cleveland Penn
zoils laimėjo viso miesto ėampionatą. Tokiu budu Pennzoils užbaigę
savo sezoną padarė puikų rekordų
laimėdami 144 lošius ir pralaimė
dami 20.
Emerald (Buck) Lamme skaito
mas geriausiu basketball lošiku tarp
visų vietos lošikų.

PADĖKA. širdingai ačiuojam geraširdžiams musų gimi
nėms, draugams ir prieteliams
už jūsų pinigišką paramą ir už
jautimą manęs sunkioje ligoje,
ketvirti metai sergantį, ši ne
tikėta dovana ir parama mus
labai nudžiugino ir sustiprino.
Kartu ištariame ačiū brolie
nei P. Kundrotienei ir seserei
už atjautimą musų ir pasidar
bavimą atiku parinkime.
Matyt kad Clevelande dar yra
gerų ir prielankių žmonių.
Juozas, Petronėlė ir šeima
Kundrotai.
GERA PROGA LIETUVIAMS
Parsiduoda 8 kambarių namas,
geriausiam stovyje, dvi virtuvės ir
dvi maudynės, geras furnasas, dide
lis lotas. Labai pigiai.
Taip pat Nash Sedan, visai kaip
naujas, visai pigiai.
Didelis plotas žemės su narveliu,
ant Waverly rd., geram stovyje, tik
už $1900. Kreipiktės tuoj pas
7621 STAR AVENUE
Vakarais 6:30 ir sekmad. rytais.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

The Cleveland Railway Company
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Statement of Condition
in the City of Cleveland
KOVO 30, 1932
TURTAS
Pinigai rankose ir kituose bankuose.- $
United States Government Bonds ___
.Municipal. State ir Kiti oBndsai ___
Pirmo Mortgečio Paskolos ant Namų
Paskolos ant Užstatų -------------------Nejudamas Turtas, Banko Budinkas-Kitas Turimas Nejudamas Turtas___
Suėję Nuošimčiai ir Kiti Pinigai_____

15,670,575.10
10,553,150.00
45,641,796.60
37,078,658.68
5,465,663.80
1,250,000.00
578,165.62
1,968,235.19

Viso____________________ $118,215,244.99

ATSAKOMYBĖ
Peryjršio Fondas ___________ r____ $ 8,000,000.00
Nepadalinti Pelnai
______ 2_____ 912,728.03
Rezervas Nuošimčiams __
923,419.57
Rezervas Taksams
_______________
210,273.03
Padėti Taupymams _______________ 108,157,838.64
Kitokia Atsakomybė ---------------------10,985.72
Viso____________________ $118,215,244.99
Incorporated 1849

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE
Put your savings in a savings bank

Yra padirbtas Elektriškas Refrigeratorius ypatingai tinkamas jūsų
namų reikalavimams.

Pritaikytos išvaizdos
Pritaikytos mieros
Pritaikytos ir kainos
Pasirinkit sau Electrišką Refrigeratorių The Electrical League Paro
doj. Yra aštuonių išdirbysčių, daudybės modelių pasirinkimui. Kož
nas Elektriškas Refrigeratorius čia
išstatytas turi Elektriškos Lygos
Užgyrimą . . . pažymę vertumo.

1OO CLEVELAND
I
PASS

Už $3 metuose pralinksminsi!
visą kaimą — užrašykit saviš
kiams į Lietuvą “Dirvą”.

U
o

PADIRBTI SPECIALIAI
JUMS..

kasdieniniai pasai

125 SYSTEM
PASS

Po programo balius.

BUS KALBĖTOJAS J. KLINGA Iš BROOKLYN, N. Y., tik ką pargryžęs
iš Lietuvos, papasakos svarbių naujienų. .

n a

GAVO

įžanga visiems prieinama: 40—50c,

Lietuvių Salėje
šokikams tik 25c.

RENGIAMA didelis choras.
Naujoj parapijoj neužilgo bus
girdimas muziko B. Nekrašo
vedamas bažnytinis choras, ku
ris tikisi padaryt įspūdžio net
ir į kiečiausias prie dainos šir
dis. Taipgi ruošiama mažų
mergaičių ir bernaičių choras.
Nugalėdami Favorite Knits perei
Muzikas Nekrašas yra specia tų šeštadienį 34 prieš 24, Central
listas giedojimo mokytojas su Armory, Clevelando Pennzoils lai
mėjo savo antrų be pertraukos čamaugusių ir vaikų.
SVEIKI!
Sugryžau į Cle
velandą ir visų savo pažystamų
ir draugų esu sveikinamas. Ištikro, pas Clevelandiečius yra
daug svetingumo. Visi links
mai sveikina mane pamatę čia
apsibuvusį, lyg pargryžusį sū
nų klajūną. Aš jaučiuosi lyg
kaltas už apleidimą šitos gra
žios kolonijos. Taip man links
ma buvo čia pirmiau, ir dabar
tikiu busiu pasitenkinęs būda
mas jūsų tarpe. Kurie mylite
muziką, dainavimą, dalyvaukit,
dirbsime kartu iki mano svei
kata tęsės. Bronius Nekrašas.

“Bajoras Gaidys”

THE ELECTRICAL
LEAGUE EXIBIT
Atdara Kasdien, 9 iki 5

Apex ’’’ Bohn v Copeland
Frigidaire General Electric
Kelvinator v Majestic
Westinghouse

Inėjimas Visiems Veltui

Nieko ten Neparduodama
Informacijos Veltui

THE ELECTRICAL LEAGUE
Builders Exchange Building
Prospect arti Ontario

—
—

18-tas Aukštas

CHerry 253

