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LAIŠKAS IŠ KAUNO

Rašo A. ARGUS.
Hopewell, N. J. — Pulk. Havbinas, Mandžurija. —
Japonai
gauna
žinių
kad
so

Lindbergh stengdamasis iš
PASAULINIS KRIZIS IR LIETUVA
traukt savo kūdikį iš pa- vietų Rusija traukia didelę
grobikų rankų, pereitą sa kariumenę, apie 300,000 vy
vaitę per savo tarpininką rų, į Siberiją netoli Chini- Kaunas. — Laikraščiuose taip normuojama. Tuo su
sumokėjo $50,000 pasivadi jos rubežiaus. Seniau Si- randame pranešimus kad sirūpino musų užsienių rei
daugelis valstybių šiuo lai kalų ministerija. Per mu
nusiems grobikų tarpinin berijoj laikyta 60,000 Rusų ku ypatingai pergyvena sų konsulus ji gauna regu
kams, bet pasirodė kad ta kareivių, pastarose dienose ekonominį krizį. Francu- liariai žinias apie kainas.
po apgautas, nes kūdikis padidinta iki 150,000, o ki zijoje, Vokietijoje, Anglijo Kiekvienas pirklys gali ne
vistiek negrąžintus. Išeina to mėnesio bėgyje bus at je milijonai bedarbių. An mokamai gauti informacijų
KOMUNISTAI NETE
PENKI UŽMUŠTA
KO PUSANTRO MI
Springfield, Mass. — Iš kad prie jo prisikalbėjo ko gabenta dar 150,000 vyrų. glų pinigai krito iki pusės, apie produktų kainas pa
dreba ir Amerikiečių dola- saulio centruose. Be to, ten
tikus sprogimui gyvenama kie kiti niekšai ir apgavo,
LIJONO BALSU
IR DARBININKŲ ŽINIOS
pat galima sužinoti kur no
o
kūdikis
gal
Imt
yra
visai
NORI NUVARYT AME riš.
me name, Bal. 11 d. užmuš
riau perkami šioki ar toki
Kas
darosi
Lietuvoje:
Ar
pas
kitus
ir
šiems
niekšams
RIKOS DOLARĮ
New Yorke pereitą metą Berlinas. — Balandžio 10 ta 5 gyventojai, 16 sužeis
musų
produktai, kur mums
ją
nepalietė
tas
didysis
krinežinomus
žmones.
Pradėjo paaiškėti kad tū zis?
nuo tiesiogino bado mirė 20 antruose balsavimuose Vo ta, namas suardytas. Sa
parankesnės
rinkos.
kietijos prezidento rinki koma kad sprogimas paėjo Sakoma kad pirmutiniai los valstybės spiriasi numažmonių.
Nors
ir
būtume
didžiau

pagrobikai galėjo atiduoti žint Amerikos dolario ver
Skerdyklos neapsidirba
mus laimėjo dabartinis, pre nuo užtaisyto dinamito.
kūdikį į kitų rankas tuoj po tę, privertimui Amerikos siais optimistais visvįen tu Bekono eksportas, ypač į
Anglijoje namų savinin zidentas, 84 m. senis, Hin
pagrobimo ir kūdikis gali atmesti auksą kaipo pinigų rime pripažinti kad Lietu Angliją, sparčiai auga. Sta
kai pradeda kovot prieš kū denburg. Balsavimuose da
va taip pat pergyvena sa toma eilė naujų skerdyklų.
POPIEŽIUS
GAVO
MI

būti paslėptas kur nors to pamatą.
dikių gimdymą: gyverito- lyvavo 36,500,000 žmonių, ir
votišką ekonominį sukrėti Klaipėdos ir Kauno didžio
LIJONĄ
DOLARIŲ
li nuo tėvų namų.
jajns pranešė kad išmes iš iš tų balsų didesnę pusę ga
mą. Bet reikia pasakyti sios skerdyklos nespėja ap
Vatikano Miestas. —Ba Policija dabar jieško tū
namų tokius kurie susi vo Hindenburg.
TROCKIO VISTIEK
kad Lietuvoje ekonominis sidirbti.
Balsavimai šitaip stovi: - landžio 9 d. popiežiui įteik lą moterį, kuri gabiai išsi
lauks naujų kūdikių.
NEPRISIIMA
sukrėtimas reiškiasi kiek Tiesa, Lietuvos valdžia
Hindenburg
19,359,642 ta čekis 81,100,000 vertės slapsto, ir jeigu ji bus su Berlinas. — Leonas Troc lengvesnėje formoje, pro nuo to kiek turėjo nuken
Automobilių gamyba di Hitler
13,417,460 nuo Amerikos katalikų. Tie gauta tiki su jos pagalba kis, buvęs Lenino draugas porcingai imant: pas mus tėti. Paskutiniu laiku viso
dėja. Detroit. — Praėjus Thaelmann
3,706,388 pinigai skirta misijoms po išgauti kūdikio pagrobimo ir Rusijos diktatorius, nors nėra tokių bankrutavimų je pasaulinėje rinkoje beko
šio sezono automobilių pa Šiuose rinkimuose Hin pagoniškas šalis.
paslaptį.
nų kainos žymiai krito. Bet
ligonis ir nors galėtų rasti kaip pav. Vokietijoje.
rodoms visoje šalyje, pra denburg gavo 709,952 bal
Europoj gerų sveikatos tai Atrodo kad Lietuva per žymiai prasiplėtusį ekspor
dėjo daugėti automobilių sus daugiau negu Kovo mė “SAUSIEJI” DAR VIS SUKILIMAI EKVADORE symui vietų, jokia valstybė galvojo kitas valstybes. Di tą' jau nebuvo galima stai
SMARKAUJA
užsakymai.
Ekvadore, Pietų Ameri neišklauso jo prašymų ir džiules Europos valstybes ga užgniaužti. Vyriausybė
nesį. Fašistų kandidatas
Trys dideli' automobilių Hitler gavo apie 2,000,000 Washington. — Federa- kos respublikoj, sukilėliai atsisako įsileisti pas save. pjauna skurdas labiau ne turėjo palaikyt bekonų kai
nas. Teko prikišti apie 20
išdirbėjai, General Motors, balsų daugiau, o komunis liniai prohibicijos agentai prieš valdžią užgrobė ka Čekoslovakija buvo suti gu mus.
Reikia
pasakyti
kad
Lie

milijonų litų. Bet ši skait
Ford ir Chrystler, veda ga tų kandidatas Thaelmann per devynis mėnesius iki 31 riškus laivus ir išplaukė to kus įsileisti jį, bet kadangi
tuva
gana
ilgai
blaškėsi,
linė nieko nuostabaus nesana smarkią kovą už užka gavo 1,147,000 balsų ma d. Kovo suėmė apie 100,000 lyn, palikdami vyriausybę Turkijai išrodė jog Trockis
jieškojo
amatų,
biznių
iš
1
ko, nes visi tie pinigai iš
riavimą žemos kainos auto žiau. Tik kelių savaičių bė žmonių nužiūrėtų laužyme be pagalbos juos vytis.
gana ilgai viešėjo Turkijo kurių butų galima turėti mokėta ūkininkams Lietu
mobilių rinkų.
gyje nuo komunistų atsime prohibicijos. Iš atrastų kal Sukilimas yra paprastos je ir norėtų kad jis visai iš kuodidesnio pelno. Tik pa voje. Ūkininkai gavo pini
tė pusantro milijono pase tais surinko $4,478,000 pa Pietų. Amerikos respublikų
Terre Haute, Ind. — Tę kėjų, kurie Kovo 13 d. ko baudomis federaliuose tei rūšies — partijų vadų var važiuotų, Čekoslovakija at skutini kęleri metai daug gus iš užsienio už bekonus
sisako įsileisti negaudama ką išaiškino, davė Lietuvai ir dar pridėjo valdžia.
siantis minkštos anglies ka munistų kandidatui davė smuose ir $1,130,000 valsti žytinės už valdžią.
iš Turkų užtikrinimo , kad kai kurią realę naudą.
Sviesto ūkis ir toliau atą-;
sėjų streikui, pereitą savai arti 5,000,000 balsų.
jų teismuose.
Musų ūkininkai dabar ži tinkamai plėtojasi. Pieni- ■
prisiims
jį
atgal.
tę iškilo susirėmimų tarp Rinkimai neapsiėjo be su Sausieji agentai atėmė iš
no iš ko jie turi daugiausia nių tinklas nuolat tankėja.;
streikuojančių unijistų ir sipešimu, trys žmonės už sugautų degtinę gabenant SAKO CHINAI PARDUO
DA
RUSAMS
DOVA

VULKANŲ IŠSIVERŽI pelno. Jei pirma du ūki Seniau nepasiekiamas kai
streiklaužių. Susirėmime 11 mušta, daug sužeista ir 300 žmonių 9,063 automobilius,
ninkai ginčydavosi kas dau mas pradeda geriau galvo
NOTUS KVIEČIUS
MAS PIET. AMERIKOJ
ypatų sužeista.
2,557,600 galionų gatavo a- Šanghai. — Kanados pre Buenos Aires. — Andes giau duoda pelno, kanapės ti: pradeda pristatinėti pie
areštuota.
Streikas tęsiasi W. Vir Hindenburg išrinktas 7 laus ir 1,321,700 galionų ga
ar linai, dabar kiekvienas
kybos komisijonierius pra kalnynuose pradėjo veikti susipratęs ūkininkas pasa ną į nugriebimo punktus ar
ginia valstijoje, kur taip metams. Jeigu ištarnaus tavos degtinės.
į pienines. Su juo lygia
pat netrūksta susirėmimų. visą laiką ir dar nemirs, jis Kaltininkai bendrai gavo neša savo vyriausybei kad keletas ugniakalnių, kurie kys: bekonai, pieno ūkis, grečiai plėtojasi kiaušinių
Chinai pardavinėja Rusijai išgąsdino Argentinos ir Či- cukriniai runkeliai.
eksportas. Lietuvos ūkinin
Ohio ir W. Virginia ang bus 91 metų amžiaus.
15,517 metų kalėjimo.
kviečius
kuriuos
Amerika
li
gyventojus
esančius
kal

Jei
seniau
į
bekonams
kams jau ne svetimos veis
liakasių unijos atstovai sa Hitler su savo fašistais Pastarose dienose prohipadovanojo
Chinijai
šelpi

kiaulių
auginimą
ūkininkai
nų
pašonėse.
Žmonės
šali

linės Itališkos vištos. Mu
vo posėdyje nutarė tęsti dar vis neužsileidžia. Jis bicijcs vykdymo valdybai
mui
badaujančių.
žiūrėdavo
gana
skeptiškai
sų
kiaušinių markė kaskart
nasi.
Aštuoni
ugniakalniai
streiką toliau; pavėlina ap dabar ruošiasi laimėti rin nuo biudžeto numušta visas
tai
dabar
jie
neturi
abejo

gerėja.
pradėjo
versti
į
orą
durnus
rūpinti anglimi tik publiš- kimus seimų Prūsijoj, Ba milijonas dolarių.
ŠARKIS RENGIASI ir pelenus. Miestai už kelių nių, steigia platesniu maš Baigiant reikia pasakyti
kas įstaigas, kaip bažny varijoj, Wuertenberge, Anšimtų mylių apiberti tų ug tabu bekoninių kiaulių au kad Lietuvos ekonominės'
KUMŠTYNĖMS
čias, mokyklas, ligonines. halte ir Hamburge.
SUTINKA GARANTUOT
ginimo punktus.
galvos vis tik gana sklan
niakalnių pelenais.
Sommers kasykla, Ohio,
Pradžia visuomet sunki. džiai nori išvesti Lietuvą
BANKŲ DEPOZITUS
New York. — Vokietis
paskutinė šioje valstijoje
Taip sako gyvenimo prity iš bendro pasaulinio ekono
Washington. — Atstovų kumštininkas Max SchmeAIRIJA IR ANGLIJA
KAREIVIŲ LIGONINĖS rimas. Panašiai buvo ir minio krizio fronto nenu
sustojo ir 500 darbininkų
buto bankinis komitetas už ling jau pribuvo iš Vokie KAŠTUOJA $112,900,000
SUSIKIRTO
išėjo Į streiką.
Londonas. — Likus Airi gynė pasiūlymą įsteigti di tijos į Ameriką. Jis kumš- Washington. — Suv. Val Lietuvai. Musų sviestas, kentėjusią.
musų bekonai, pagaliau,
Clevelande, budavoj i m o jos prezidentu žymiam lais delį $1,000,000,000 fondą ga čiuosis už pasaulinį čampio- stijų kareivių ligoninėms musų linai užsienio biržose NUNEŠTAS NUO NIA
industrijoj dedama pastan vės kovotojui De Valerai ir rantavimui žmonių pinigų natą su Lietuviu Jack Šar išlaikyti į metus atsieina nefiguravo. Jei ir figūruo
GAROS KRIOKLIO
gos įvesti šešių valandų atsisakius jam sudėti prie dedamų į bankus taupyti. kiu New Yorke Birželio 16. $112,000,000. Tokių ligoni davo tai kaip vieną iš blo Niagara Falls, N. Y. —
Šarkis ir Smėlingas ruo nių yra 322, kurių 106 yra gesnių prekių.
darbo dieną. Tačiau buda- saikas Anglijos karaliui, iš
Policijantas vaikščiodamas
ITALIJA
NORI
PANAI

kilo
tarp
tų
šalių
valdžių
šiasi
toms kumštynėms, ku pačios valdžios nuosavybė,
Latvių šposaviniai
vojimo kontraktoriai nesu
Niagaros krioklio srityje
tinka su tuo. Darbininkai gana karštas politiškas su KINIMO KARO SKOLŲ rios bus už poros mėnesių. o kitos nuomuojamos. Per Toki buvo pirmieji me
pamatęs vaikščiojant nu
sako kad tas sumažintų be sikirtimas, kuris ir dabar Roma. — Italijos fašistų Daugelis sako kad dabar metus per tas ligonines per tai. Su jais pradėjo nykti
žiūrėtą žmogų norėjo pri
aukščiausia
taryba
išnešė
dar
nesiliauja.
Anglija
sa

Šarkis
tikrai
laimės.
musų
ekonominis
“
pakutadarbę budavojimo industri
eina 109,000 buvusių karei
eiti jį paklausinėti, bet tas
vojimas
”
.
Jau'
po
poros
ko
kad
Airiai
turi
džiaugtis
griežtą
reikalavimą
kad
vi

Madison
Square
Garden
joje, vienok darbdaviai nu
vių, kuriems valdžia duoda metų, Latviai, sviesto pra žmogelis ko tai vengdamas
mato kad tas neprisidės ir dėkoti Anglijai už leidi sos valstybės panaikintų ir korporacijų, budavoja nau veltui gydymą.
pradėjo mus neprisileido policijanto, ir
prie budavojimo papigini- mą turėti laisvos valstybės, išsižadėtų reikalavimo ka ją areną atviram ore Long Bet iš to skaičiaus tiktai monininkai,
apgaudinėti.
Mat, Latvių perlipęs per tvorą tapo van
Island mieste, kuri talpins 26,799 kareiviai serga nuo
Airiai gi sako kad Anglija ro skolų ir atlyginimų.
mo.
sviestas
užsienio
rinkoj bu
Kiti visi budavojimo ama pasielgė begėdiškai atskir Tą padarius, sako Musso 80,000 žmonių laike Šarkio- karo paeinančiomis ligomis, vo žymiai brangesnis. Pa dens pagautas ir nuneštas
nuo briaunos ir taip žuvo.
tų darbininkai sutiko ant dama šiaurinę Airiją nuo lini, bus galima laukti pa Šmelingo kumštynių.
o kiti gydomi šiaip sau at matę kad musų sviestas nei
baigos
bedarbių,
depresijos
pietinės
ir
tokiu
budu
su

Amerikoje,
po
Šarkio,
ynumažinimo algų po $2 į
sitikimuose jų pačių susi- kiek neblogesnis už Latvių,
ir kitų ekonominių sunku ra tik vienas pripažintas žeidimų ir susirgimų.
DU SUŠAUDĖ
dieną, išskyrus elektros su plėšydama Airių tautą.
pradėjo Lietuvos sviesto
mų.
geriausias kumštininkas —
vedžiotojus.
eksportininkus savoti š k a i Maskva. — Sovietų vy
PRIEŠINGI KAREIVIŲ
tai Ernie Schaaf, kurį da KVIEČIAI BRANGSTA išnaudoti. Prisiųstas Lie riausybė sušaudė du Rusus
BONAMS
DUNOJAUS KONFE bar Šarkis lavina ir yra jo Chicago. — Pranešimai tuviško sviesto statinaites atrastus kaltais pasikėsini
Washingtone daug kalba
RENCIJA SUIRO
savininkas iš pusės su savų iš Texas, Oklahoma ir Kan Latviai apklijuodavo savais me nužudyti Vokietijos am
bet mažai dirba numažini 'Washington. — Demok
mui valdžios tarnautojų al ratų partijos vadai Kongre Londonas.— Keturių val manadžeriu Buckley. Šar sas valstijų kad ten tapo ženklais ir musų sviestą basados patarėją, sukėlimui
gų, sumažinimui valdžios se darbuojasi kad butų at stybių konferencija sušauk kis žada atsisakyt nuo pu- sugadinta pusė žiemkenčių pardavinėdavo kaip savo. nesusipratimų atrp Vokie
lėšų. Yra sumanymas kir mesta išmokėjimas karei ta su tikslu aptarti pagalbą sininkystėš, palikt Schaaf’ą kviečių, pakėlė kviečių kai Panašiai buvo ir su linais. tijos ir Rusijos.
Musų linai pasižymi ypač
sti visiems valdiškų įstaigų viams bonų, nes tas butų Padunojaus “valstybių, iširo nepriklausomu nuo savęs ir ną 4 centais ant bušelio.
gera kokybe. Pasaulinėje 50 PRIGĖRĖ RUMANIJOJ
tarnautojams po 11 nuoš., didelis apsunkinimas visai nepasisekus išlyginti Pran tada stoti su juo kumšty
bet vis prie to neprieinama. šaliai. Nors daugeliui bu cūzų nesusipratimų su kito nėms. Pats Schaaf irgi- ne Sovietai žudo Korėjiečius. rinkoje jie gana aukštai Bucharestas. — Transylstovi. Latviai padarė pa
vusių kareivių ir reikalin mis šalimis. Francuzija te nori priklausyt nuo Šarkio,
Mandžurijoj
tęsiasi
susirė

našiai kaip su sviestu: už vanijoj pereitą savaitę poSeptyni užsimušė. Itali ga pinigai, bet nutarus bo nai turi pirmenybę, bet ji dėlto kad Šarkis jam sto
mimai,
ir
sovietų
kareiviai
lipino savo ženklus. Todėl tviniuose prigėrė 50 žmo
joj ore susimušus dviem nus mokėti jų reikalaus vi viena negali nieko padary vės kelyje į laimėjimus. At
nužudė 20 Korėjiečių (Ja žymi pelno dalis likdavo nių. Apsemta Dniestvo pa
lėktuvam užsimušė septyni si ir tie kuriems pinigų vi ti, o kitos valstybės Fran- siskyrus jiedviem, jie galės ponijos pavaldinių) einan
kraštyje miesteliai, sulaiky
musų kaimynams.
kariški lakūnai.
sai nereikalinga.
euzijai neužsileidžia.
muštis kaipo tikri priešai. čių per rubežių.
| Dabar ši sritis visai ki ta traukinių judėjimas.
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DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

DAYTON

būdavo nutariama diduma
balsų, o kad del tų mokėji
mų būdavo gana vaidų tai
visi gerai atmena. Į laik
raščius rašyt prieš didumos
tarimą juk nebuvo prasmės,
nes tai buvo Apskričio rei
kalas. Dabar, kada S. Bakanas pradėjo spaudoj pur
vinį sandariečius, galima
parodyt visuomenei kad jis
nėra toks jau baltas.
To išmokėjimo klausimas
buvo iškeltas Apskričio su
važiavime New Kensingtone, ir buvo išrodinėjama
kad S. Bakanas neteisotai
paėmė pinigus. Tada Baka
nas teisinosi kiek galėda
mas, net kaltino A. Žuką,
buvusį SLA. organizatorių,
buk jis pakvietęs ne delega
tes važiuoti į Chicagą.
Be viršminėtų faktų yra
dar daugiau p. Bakano ne
gražių darbelių, kurie jam
nedaro garbės ir neparodo
kad jis butų tinkamas lysti
į SLA. iždo globėjus.
J. Virbickas.

WATERBURY, CONN.
Mirė K. Povilaitis. Bal.
8 d. mirė nuo širdies ligos
Kleopas Povilaitis, 54 m.,
palikdamas žmoną Anelę,
keturias dukteris, ir kitus
gimines čia Amerikoje ar
Lietuvoje. Palaidotas Bal.
11 d. su pamaldomis iš Šv.
Juozapo bažnyčios.
Velionis atvyko iš Lietu
vos apie 30 metų atgal ir
čia užlaikė mėsinę krautu
vę per 27 m. Buvo malo
nus ir mandagus žmogus.
Pastarais laikais turėjo sa
vo reikaluose nepasisekimo,
kas ir privedė prie netikė
tos mirties. Jis buvo “Dir
vos” skaitytojas.

Balandžio 15, 1932

Kodėl Mes Balsavom už Bačiuną

myn. Vėjai, vandens, audros,
Tautininkai laimėjo. S.
darganos ir viskas kas sykį pa
L. A. 105 kp. susirinkime 6
ūžė,
daugiau jau nesugryš; jų
d. Balandžio, Pild. Tarybos
PĘIE S. BAKANO
vieton susilauksime naujų, bet
rinkimuose tautininkai pa
PASITEISINIMO
tai jau bus skirtumas tarpe ši
ėmė viršų.
tų ir anų. Tas pats ir žmonių
gyvenime. Kas užpernai pas
S. Bakanas “Dirvos” nr.
Ant prez. gavo balsų: J.
mus buvo pirmaeiliu ir popu14-me rašo J. Virbickui atBačiunas 23, S. Gegužis 14,
liarišku, dabar jau yra netin
sakymą ir bando teisint saBagočius 8.
kamu, niekam nepritaikomu.
ve privedžiodamas kad aš
Tas pats ir su depresija. Ji
Ant vice-prez. A. Mika
įsigyveno pas mus ne del ko
šmeižiąs SLA. 3-čią Apskri
lauskas 34.
kios naminės priežasties, tik
tį. Mano rašinyje nebuvo
Ant sekr.: Čekanauskas
dėlto kad pramonės ir pirkly33, Jurgeliutė 9.
jokių šmeižtų tik gryni fak
bos “tėvai” vieton išanksto pri
Ant ižd.: Tareila 39, Gusirengt besikeičiančiai ateičiai,
tai. Kaslink Gelčiaus ne
pasiliko įsikabinę į seną siste
gis
1.
užsimoka daugiau ginčytis,
mą, norėdami ją pritaikyt pro
Ant
iždo
glob.:
Januške

nes faktas yra faktu kad jis
gresui.
Tai yra taikymas ko
vičius 36, Raginskas 21.
išbrauktas iš S.L.A. kaipo
jos kurpei, vieton taikyt kurpę
Dr. E. G. Klimas — 29.
kojai.
geras Bakano 90-tos kuo
Tas pats ir pas mus, SLA.
Delegatu į seimą išrink Teisiamas už žmogžudys
pos narys už nuskriaudimą
reikaluose. Jau minėjome kad
tas geras tautietis M. K. tę. Jonas Delinkaitis, nuo
3-čio Apskričio ir N. ir N.
musų vyriausis vadas p. Gegu
Mockevičius.
žis atidavė savo gabumus kol
Fondo.
North Leonard St., kaltina
jie giliavo. Gyvenimas su vi
Reikia pažymėti kad tu mas pirmo laipsnio žmog
O kad S. Bakanas pakišo
somis aplinkybėmis šiandien vi
rėta biskį ir juokų. Auto žudystėje sąryšyje su nu
3-čiam Apskričiui bilą ant
sai nepanašus- į tai kas buvo
kratiški demokratai buvo žudymu Jono Kvietkaus 12
prieš 10 metų. Dabar jau kita
$52 tai yra faktas, ir paro
d.
Gruodžio,
1931
m.
Viegadynė, kita sistema. Jos va
atsiuntę
pundą
lapelių
agi.
dys “Tėvynės” atskaita kai
dovavimui reikalingas naujas
tuojančiu
už
Gegužį.
Beti
tos
laikraščiai
rašo
kad
jis
tilps už pirmus tris mėne
žmogus, kuris turi šios dienos
tas'nelabasis fašistas J. A.į prisipažinsiąs prie kaltės.
patyrimą
ir supratimą, šian
sius šių metų. Tada pama
ir veU. prisitaikęs nukniaukė ir Tarp
r"
1liudininkų
J
’ yra .....
“
dien į S»LA. nariais jau negau
tysim katras iš mudviejų
padavė juos pirmininkui. Iš lionies žmona, kuris irgi
name iš Tėvynės atkeliavusius
melagis. Pagal pareito sei
naujokus. Jų vieton turim or
kilo sujudimas delei to, bet buvo sunkiai sužeista apsimo nutarimą, Apskričių or
ganizuot šią priaugančią kartą.
pirmininkas J. Sakalas nu maskavusio užpuoliko tą
Šita karta yra naujos kultūros,
ganizatoriams apmoka S.
ramino, pareikšdamas kad vakarą kada jos vyras tapo
Juozas J. Bačiunas
naujų idėjų — naujos siste
L. A. centras. Bet Apskri
tokius lapelius ne susirin peršautas jų namuose laike
mos. Ją organizuot tomis pa
vakarienės. Kvietkus mirė Už p. Juozą J. Bačiuną, kan dino žymią rolę savo rimtumu čiomis priemonėmis kokiomis
čio valdyba turi pripažint SLA. 40-tos kuopos rinki kime vieta dalinti.
į SLA. prezidentus, mes ir charakterio šaltumu. Bet jis organizavome ateivius prieš 20
sąskaitos legališkumą. To mai. Balandžio 3 d. SLA. Antras juokas tai kada ligonbutyje po keleto dienų, didatą
balsavom
todėl kad radome jį padarė vieną stambią, ir tai ne metų butų tai taikymas kojos
moteris
gi
pasveiko.
dėl p. Bakanos ir metiniam 40-ta kuopa turėjo balsavi didelis Ignacijušas mėgino
tinkamiausiu
tai vietai. Mes jį atitaisomą, klaidą kad savo vie kurpei. Tam reikalinga nauja
3-čio Apskričio suvažiavi mus centro valdybos ir rin sukritikuoti p. Mockevičių Tarj) dariusių tyrinėji radome naudingiausiu ir svei toj jis pasiliko perilgai. Jis metodą, nauja sistema, kurią
mus detektivų vienas yra
me savo sąskaitos nerodė kimą delegatų į seimą. Čia ir suniekinti p. Bačiuną. ir Lietuvis, Balanda. De- kiausiu vadu, koks yra reika prezidentavo per 16 metų ir gali pritaikyt naujas vairinin
kandidatuoja dar kitam termi kas, pažystantis šių laikų sis
turi daugiau šalininkų Ge Bet pradėjo tokiais žodžiais
lingas valdymui SLA. vairo.
iki nauja valdyba užėmė gužis, todėl viršų paėmė jis,
nui.
Tuomi jis savo klaidą di temą. Tam reikalingas naujas
Visi
sutiksime
nuomonėse
linkaitis
tapo
suimtas
Ankad nariams prisiėjo jį nu
vietas, kuri jau yra Baka gaudamas 43 balsus; Bago- švilpti
kad organizacijos pasisekimas, dina, o ta jo klaida daro Susi žmogus.
sonijoj,
Jono
Butkevičiaus
ir nubaubti.
augimas ir stiprėjimas pa vienijimui didesnę skriaudą.
no partijos. Po teisybei tai čius gavo 12, Bačiunas 5.
Tokiu naujos gadynės žmo
namuose po to kai pradėta jos
eina nuo tinkamumo vyriausio i Faktas yra faktu kad SLA. gum yra JUOZAS J. BAČIU
Centras neturėjo teisės iš Kiti kandidatai gavo balsų Dar vienas fašistų laiiriė- kaltininkų jieškoti.
varo, kuriuo yra prezidentas. augo ir stiprėjo žymiais šuoliais NAS iš Sodus, Mich. Ponas
mokėti sąskaitų be užtvir maišytai.
jimas. Mirus SLA. nariui Delinkaitis pirmutiniuose Jei prezidentas yra išmintin kada SLA. viršininkai buvo kei Bačiunas musų SLA. vadova
tinimo tos Apskričio valdy Delegatais seimui išrink A. Naginei nuo nuodingo tardymuose neturėjo jokio gas, pasišventęs, simpatingas, čiami naujais kasmet ar kas vimui yra'naujas žmogus, nes
teisingas, sąžiningas žmogus du metai. Naujas viršininkas, amžium yra jaunas (40 metų).
bos prie kurios Bakanas ta: Milda Virbickaitė, Kas alkoholio, Centro Sekreto savo gynėjo advokato.
tada organizacija augs ir stip ar viršininkai, užimant savo Šito amžiaus žmogus paprastai
Koresp.
tantas Šinkūnas, Floras Ra- rius atsisakė išmokėti pa
darbavosi.
rės. Jei prezidentas bus sau- vietą vis įnešdavo ką nors nau yra energiškiausias ir darbš
O kad musų pareiga yra džiukinas ir Aleksas Vaino- šalpą, nes negavo tikrų ži
mylis, tingus, veidmainingas, jo. Nauji viršininkai visuomet čiausias, taip pat ir pilniausia
Report. nių. Tačiau tas fašistas J.
savo pareigas einąs lyg kokią taikosi prie narių, j ieško jų patyręs ir apsipažinęs su gyve
daboti kad SLA. pinigai ne rius.
baudžiavą, be pasišventimo ir simpatijos, su jais koperuoja. nimu. Mums tokia energija
būtų mokami už vežiojimą štai kaip dirbama SLA. A. U. padavė sumanymą
reikalingo išmanymo, tada or iš to darosi harmonija ir tve kaip tik ir reikalinga, dargi
kad
reikia
pasiųsti
centrui
plakatų (socialistų sąrašo) labui. Kadangi SLA. 3-čią
ganizacija nukentės. 1 Todėl riasi darbštumas visomis pusė šiais suirutės laikais,
LONDONĄ^,
Anglija
mes rinkdami viršininkus vi mis. Iš to yra organizacijai
tai p. Bakanas nei niekas Apskritį paėmė į savo ran tikrą mirties priežastį^ Bet
Antroj vietoj, p. Bačiunas
autokratiškas demokratas Kovo 7 d. sergantį Kun. sada stengiamės rinkti tokius nauda, našumas.
kas
socialistai
taijie
dabar
kitas neprivalo ginčyti, o
yra mums nauju žmogum ir
Taip
buvo
su
kiekvieno
nau

B.
V.
išniekino
tą
gerą
bu

žmones
kurie
organizacijai
bu

K. Matulaitį išvežė į Vokie
ir naudoja Apskritį kenki
kad jis šioje šalyje užau
p. Bakanas taip elgėsi.
vusį narį pasakydamas kad tiją, kur tikisi tinkamoj li- tų naudingi. Tiesa, yra daug jo prezidento išrinkimu, taip todėl
gęs. Jis išaugo į subrendimo
mui
Pittsburgo
sandariebuvo
ir
p.
Gegužiui
likus
musų
narių
kurie
balsuoja
tik
už
S. Bakanas nori nukrei
jis nėra niekad matĮs velio goninėj-sanatorijoj pasvei tuos žmones kuriuos jiems kas SLA. prezidentu. Bet nelaimė metus šios šalies kultūroj, ku
pti nuo savęs nuožiūrą už čiams ir visai Sandarai.
nį blhivą, ir apsauga nebus kti. Jį palydėjo dabartinis nors iš šalies nurodo. Toki na davė jam nesusiprasti kad iš- ri taip reikalinga mums dabar
vežimą ne delegatės ir pri Kadangi Sandaros seimas išmokėta. Nariai pasipikti jo vietą užimantis Kun. Dr. riai nepajiegia suprast organi buvus du ar tris terminus už- tiniais laikais organizavimui
buna pirm SLA. seimo jau
kiša kad P. Pivaronas gavo per daugelį metų, tai taip no, ir J. A. U. įnešimą pa K. Matulaitis, Marijonas iš zacijos gerovės; jie gyvena leisti vietą naujam. Del to sa- jaunimo, ir prie kurios mes at
eiviai jokiu budu prisitaikyt
apmokėti. Taip, gavo mo daroma ir šymet. Sandaros inė. Centfo Valdyba rado Amerikos, ir dar rodos vie svetimu protu ir tuomi jie daž vo nesusipratimo p. Gegužis at- neįstengiame.
nešė
Susivienijimui
daug
ža

prigelbsti pastatyt prie
kėti Pivaronas, Mažiukna, seimui nuskirta Birželio 16, kuopos įrodymus pilnai pa nas iš parapijonų. Parali- nai
Ponas Bačiunas turėdamas
vairo žmones neatsakančius sa les. Visus savo gabumus, vimatuotus
ir
apsaugą
išmo

Šimkus, J. Virbickas, ir S. 17 ir 18. Kadangi Birželio
žiu sergančiam, šalip vais vo vietai. Tas kartais pasitai są savo energiją jis atidavė reikalingą išauklėjimą, nuo pat
Bakanas už teisotų delega- 19-ta diena išpuola tuščia kės. Reiškia, pas fašistą tų ir šiaip paprastos prie ko ir pas mus, renkant SLA. per 4—6 metus ir pasiliko be jaunystės turi artimus ryšius
nieko.
Ihiciativai išsibaigus, ir su šios šalies svetimtaučių
tų vežimą. Tai buvo Bir tarp Sandaros ir SLA. sei daugiau yra artimo meilės žiūros reikalinga dar ir spe- viršininkus.
jis likosi kaip mėnulis su sko apšviestunija ir jos įstaigomis:
ir
teisingumo
negu
pas
tuos
cialis gydymas, ką tikisi
BAGOČIUS
želio 25 d., 1930 m., SLA. mų, tai Pittsburgo Sanda
linta šviesa, be šilumos, be pramonės, spaudos, finansų ir
kurie
tituluojasi
save
de

Dabar
mes
turim tris kandi energijos.
Vokietijoje
turėti.
Pasitai

tt„ Todėl šioje linkmėje jisai
ros
kuopų
sąryšis
th
dieną
3-čio Apskričio posėdyje.
mokratais. 105 kp. Narys.. sęs kiek, Kun. Matulaitis datus į SLA. prezidentus; tuos O to nelikus, ir tarp narių plačiai apsipažinęs su šių įstai
rengia
pikniką
susipažini

Tą pačią dieną bu^o nutar
kandidatus įstatė ne visi tie
šalta atmosfera. Vei gų sistema ir tvarka, kokios
ta S. Bakanui nemokėt $20 mui delegatų su vietiniais Piemeniškas kerštavimas. žada iš Vokietijos važiuot kurie supranta organizacijos pasijuto
kėjai
nesulaukdami
iš savo vy pas mus labai pageidaujama.
į
Lietuvą.
už pakvietimą važiuoti į ir bendrai praleidimui sma Čia viena porelė šmeižia p. Naujas klebonas čia vei gerovę, ir todėl čia mums ten riausio vado iniciativos, užsi Jis tapęs musų vyriausiu vadu
pažvelgti į kandidatų tinka klojo apatija ir darbštumas ta šitą savo prityrimą pas mus
Chicagą ne delegatės, ir tik giai dienos. Panašiai būda Bačiuną atitraukimui nuo kia tikrai Amerikoniškai: ka
mumą, į jų kvalifikacijas.
vo ir laike kitų seimų daro
po suparaližiuotas. Eiliniai na įgyvendintų ir tuomi mus iš
S. Bakanui susitarus su ne- ma, ir mes tą darom.
jo balsų į SLA. preziden jis griežtai draudžia Lietu F. J. Bagočius musų gyveni riai
neturėdami darbo, pradėjo vestų iš keblios šiandieninės
kuriais 3-čio Apsk. komite Bet musų socialistai, Ba tus. Bet nariai gerai žino viams skaityti jam nepatin me nėra naujas žmogus; dau tarpe savęs niautis ir laikraš padėties.
iš musų jį gerai pažysta čiuose vieni kitus atakuoti už
Galiausia, p. Bačiunas yra
to nariais, komiteto posėdy kanas, Dargis ir Mažiukna dami kas per vieni tie šmei kamus laikraščius bei kny gelis
me. Jis jau kartą buvo SLA. savo privatĮškus dalykus. Pa labai simpatingas žmogus. Kai
žikai,
jų
kalbas
ignoravo
ir
je Rugsėjo 20 d. tų pačių rengia tą pačią di'eną SLA.
gas. Vieną sekmadienį jis prezidentu, ir tas jam nenusi sidarius tokiai netvarkai, iš tų
inteligentas, jis į visur žiu
metų, pervaryta nutarimas, Apskričio vardu pikniką, diduma balsavo už Bačiu iš sakyklos net baugino to sekė, o iš to Susivienijimas tu pačių vaidininkų pridygo dau po
ri
vienodai
ir vienodai su visais
nedalyvaujant porai komi be kitų komiteto narių nu ną. Antrą dieną po SLA. kius kurie skaito nekatali rėjo daug skriaudos. Neminė gybė vadukų, kurie ėmė kėsin kalba. Pas jį nėra žiūrėjimo iš
sime
čia
jo
darbus
prezidenta

teto narių, S. Bakanui at tarimo, nors gerai žino kad 105-tos kuopos susirinkimo, kiškus laikraščius ir kny vimo laikais, nes tą apipasako- tis pasiimt vadovybę į savo aukšto į vienus ir mirkčiojimo
J. A. U. gavo per paštą p.
o neturint reikalingos į kitus, žmogaus simpatišku
mokėti jo sąskaitą. Štai ko ta diena užimta Sandarie- Bačiuno paveikslą sujuo- gas; pasakė kad tokie pel ja SLA. istorija ir seimų doku rankas,
nuovokos, ir tarp vadukų išdy mas tai yra neįkainuojamas ta
nosi
sau
pragarą.
Senasis
mentai. Prisiminsim tik trum go rietynės. Susidarė gyvas lentas, gamtos dovana, kuria
dėl, tik po trijų mėnesių čių.
dintą, sumurzintą. Tai viskad jo charakteris ir dabar chaosas. Internacionalų agen patraukiama Įeitų mintis prie
agitacijos, pasisekė S. Ba Tiems cicilikams nėra jo tiek mat “atsikeršinta”.... klebonas čia atvykęs išsyk pai
tiniais
laikais nedaug pasikei tai pamatę pas mus tokią tvar savęs ir taip sukoncentruoja-,
panašiai
elgėsi,
bet
pamatęs
kios prasmės rengti SLA.
kanui gauti $20.
Kadangi ta porelė titu kad tik sau pi iešus darosi tęs. Jis yra išdidus, puikorius, kos suirutę, šoko Į musų tarpą ma
iškrikusios ir besivaidinan
apskričio
pikniką
tą
pačią
Bėda su tokiais užuomar
luoja save demokratais ir paliovė draudęs, bet jis vis daugiausia iš aukšto žiūrįs į ir ėmė visą dar labiau drunist, čios tarpe savęs minios. Toks
dieną,
nes
SLA.
delegatai
mažesnius už save “mužikus’’ kad iš to pasipelnius savo var
šomis kaip S. Bakanas.
simpatingas vadas Susivieniji
tik pabaigoj Birželio 19 die kultūringais žmonėmis, o gi ir draudė ne taip kaip darbininkus. Prie mažiausios žai.
Tokiam sumišimui atsira mui šiandien kaip tik reikalnToliau, jis rašo kodėl Vir nos ir Birželio 20 d. rytą tikrus Lietuvius visaip pra dabartinis kunigas Marijo progos mėgsta grumot teis
dus, dargi tūli besąžiniai kuo
bickas, būdamas Apskričio iI pradės į_ _
..... suvažiuoti.
...... vardžiuoja, skaitytojas gali nas daro.
mais, ką liudija tūluose laikraš pose ir apskričiuose ėmė daryt gas. Jurgis Washingtonas var
seimą
giai butų nugalėjęs Anglus jei
čiuose
nesenai
tilpęs
jo
paties
iždininku, išmokėdavo jei- Befaišku kad Re“ daro taip spręsti kuriems stoka kul
finansines betvarkes. Ir taip jis butų buvęs šiurkštaus bodo
Kovo 9 d. čia nelaimė pa agitativiškas straipsnis “Bagogu tai buvo neteisėta. Vir-!su tikslu pakenkti Sanda- tūringumo ir apšvietos. Ar tiko tūlą Lietuvį, Babilą, čiaus Pareiškimas”. Ten jis savo organizacijoj šiandien mes žmogus. Bet jis buvo švelnu
kultūringas
žmogus
užsiim

turime bjaurią darganą, pasi- tis, mandagus ir labai simpa
bickas mokėdavo todėl kad ’ piečiams.
J. Virbickas.
užsigynęs visų kalčių kokios
tų tokiais vandališkais dar kurs buvo apie 70 m. am jam buvo prirodytos 24-me sei dėkavojant tik tam kad SLA. tiškas. Tuomi jis pasidarė ge
bais? Juk už siuntinėjimą žiaus. Rytą jam einant į me, teisindamas savo nepiliety- vairininkas savo kelionėje pa riausiais draugais ne vien savo
ilso ir savo vadovaujamam lai ypatiškus priešus kitus karvetokių dalykų paštu gręsia darbą skersai gatvę, važia bę prezidentavimo laikais, pa- ivui
davė pilną valią plaukti džius-generolus, bet sustiprino
vusia
busas
užlėkė
ir
mirti

žymi
kad
SLA.
čarteris
tada
j
didelė pabauda. Mat prie
kur
jį vėjas stumia.
ūpą ir privedė prie ištvermės
pilietybės iš jo nereikalavo.
I ko fanatizmas priveda net nai užmušė. Jis dirbo prie Tuomi
Šitą nelaimę mes matome jau pradėjusius krikt Amerikos
LIETUVIU AMERIKOJE
jis
pasisakė
kad
jis
ir
,
j neva inteligentiškus žmo kailių apdirbimo, ir pasta šiandien dar nežino kad virši perilgame p. Gegužio preziden laisvės kovotojus. Ir mes su
th
nes.
“D.” Rep. ru laiku jau gavo pensiją. ninkų pilietybės kaip dabar tavime. Juo ilgiau jis prezi silauktume panašaus rezultato
M
Iš Lietuvos paėjo nuo' Nau taip ir anais laikais reikalauja dentaus juo nelaimės musų bus musų Susivienijime jei p. Ba
*
didesnės. Todėl mes neužgin čiunas atsistotų prie jo vairo
307 W. 30 Street
New York, N. Y.
TMD. Moterų 8-ta kuopa miesčio ar iš paties Nau ir reikalavo konstitucija, ne dami jam nuopelnų kuriuos jis kaipo SLA. prezidentas.
čarteris.
Reiškia,
jis
pasisakė
?
miesčio,
Šakių
apsk.
Lon'
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių;
užbaigdama šį sezoną ren
įgijo pirmuose savo terminuo Aš ir visi tie kurie supranta
'kad nesupranta konstitucijos, se, atrandame jį ateičiai pa- me
Kolonijose.
■
gia Balandžio 23 d. Unga- done išgyveno ilgus laikus. arba
šiandieninę apgailėtiną Su
jos reikalavimų.
Lai būna jam lengva ilsė- 1 Šitąnežino
liuosuotinir Jo vieton mums ■sivienijimo padėtį, balsavome
rų
salėje
smagų
vakarą
su
visą
kas
čia
pasakyta
Turtas: $1,404,038.14
<
su tuom kas apie jį būtinai reikalingas vadu, vairi už p. Bačiuną su geriausiu išroperstatymu komedijos “Pa tis šioje svetimoje žemelėj. suglaudys
kavimu, tik jį vieną atradę tin
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: .$150; $300; $600, ir $l,0Q0.
Kalnavertis.
j
pasakyta
SLA.
Istorijoje ir 24- ninku naujas žmogus.
gal Naujausios Mados”, ir
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
kamiausiu kandidatu. Balsato seimo dokumentuose, mes p.
J. J. BAČIUNAS
su įvairiais kitais pamargivome už p. Bačiuną, nes jame
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
Bagočių radome apsoliutiškai i
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis
nimais, dainomis ir muzi J. ŽEMANTAUSKAS netinkančiu būti SLA. vyriau Tai trečias kandidatas i s. mes radom Susivienijimui švie
nelaimei ar ligai ištikup — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
L. A. prezidentus, ir už jį mes, sesnę ateitį. Ir pageidaujame
ka. Kaip visuomet taip ii'
Viešas Notaras
siu viršininku.
ganizacijos priklauso visi prakilnųi Lietuviai. Buk ir Tamsta tų
geidžiame Susivienijimui kad bušintis seimas, jo delega
kurie
prakilniųjų
tarpe!
Prirašyk
ir
savo
mažamečius
—
berniukus
ir
ši
kartą
moterų
kuopa
de
130
CONGRESS
AVE.
M
GEGUŽIS
labo,
visi
balsavome štai kodėl: tai, suprastų Susivienijimo ge
mergaites.
WATERBURY, CONN.
da visas pastangas kad va
Tai dabartinis prezidentas.
Niekas neginčys kad niekas rovę ir jos įvykdymui išrinktų
Informacijų kreipkUčs j Centrų aukščiau paduotu antrašu arM karas butų pasekmingas.
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir Jis buvo Susivienijimui tinka ant vietos nestovi, bet viskas p. Bačiuną SLA. Prezidentu.
''•> i vietinių kuopų valdybas.
mu vadu ir per 4—6 metus vai- keičiasi, mainosi — bėga pirM.
kitus tautinius laikraščius,
V. J. Simonaitis.
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LITHUANIAN FOLK ART
The Chamber of Agriculture
at Kaunas has now issued the
third volume of an interesting
and valuable series, designed
to furnish those of interested
with a comprehensive collec
tion of coloured facsimiles of
Lithuanian folk art patterns
for various articles of apparel,
domestic utensils, etc. The
first two volumes of the series
were devoted to the oldest
branch of Lithuanian folk art
and household industry—woven
fabrics. They contained the
the more characteristic pat
terns of such fabrics—patterns
which distinguished them from
the fabrics of a similar class
emanating from other peoples.
One of the chief incentives to
the publication of the series is
the realization that of late
years foreign influence has be
gun to make itself felt in a
sphere which for centuries had
remained pure and undefiled.
That influence has adversely
affected the designs and colour
ing of Lithuanian woven fab
rics, and only their technique
has remained almost the same
as in the past.
It is pointed out in the in
teresting introductory remarks
to the third volume that if
these modifications of form
and colouring were the direct
and spontaneous'-result of a
change in popular taste, no
serious criticizm could be rais
ed ; the trouble, however, is
that these modifications are
rather in the nature of a mech
anical process inspired by the

external pressure of foreign
textbooks; they are in no sense
the direct outcome of a change
of the folk spirit, as in earlier
times. It must be admitted
that this phenomenon is a nęgative one; it reveals a “new
taste”; but that taste has
nothing in common with either
Lithuania’s folk traditions or
her inherent feeling for beauty.
It is an imported teste, which
degrades the distinctive es
thetic features of Lithuania’s
folk art. The present series
of volumes seeks therefore to
discourage the tendency to
imitate stereotyped alien de
signs and instead to promote
the utilization of the country’s
own raw material and motives,
so that wares may be produced
in which shall be embodied
something at least of the nat
ional spirit.
The latest volume contains
more than fifty plates, colour
ed and otherwise, illustrating
folk art motives not only as
exemplified in woven fabrics,
but in coffers, chests, pottery,
wooden carving, and even in
Easter eggs, which display an
astonishing variety of intricate
geometrical patterns.
The publication of this series
cannot fail to serve a useful
purpose by counteracting the
negative external influences al
ready mentioned, i and by pro
viding Lithuanian folk art' with
carefully chosen motives truly
characteristic of the uncont
aminated national spirit.
(From “Elta” Bulletin No. 3)
J. J. B.

“Liaudies Tribūnoj apie | mu.
Susivienijimą buvo daug! Dabar laikas pagalvoti ir
rašyta ir nurodinėta: buvo pasidarbuoti kad į S. L. A.
privedžiojama kad Susivie valdybą nepatektų socialis
nijime būtinai yra reikalin tai, nes tada SLA. atsidur
gos reformos. Tos refor tų neišvengiamame pavojumos yra reikalingos ne tik je!
Pildomoje Taryboje bet ir
“Tėvynės” redakcijoje.
Visi gerai pamenat kad
jau trys metai atgal buvo
nurodinėta jog Susivieniji
mas eina žemyn, kad būti
nai reikia naujos valdybos Nugi p. Bagočius, kuris
dalykų pataisymui ir orga jau parodė savo “gabumus”
nizacijos sustiprinimui; bu Susivienijime, kurs “mirė”, JOSEPft M. DARG (Dargis)
vo nurodyta kad “Tėvynės” “prisikėlė” ir kitokių špitoredaktorius p. Vitaitis nė klių pridarė, kaip liudija Melrose Park yra tai sena
ra niekas daugiau kaip tik jo paties išpažintis, šian Lietuvių kolonija. Tenai gyve
socialistu klikos bernas, ir dien jis jau vėl kandidatas ną Lietuviai nuo senų laikų da
į SLA. prezidentus ir yra lyvauja Amerikos politikoje.
tt.
Reikia pasakyti kad dau tokių kurie ji remia! Ar šiais metais irgi yra net ke
gelis SLA. narių kreipė j ne dideles galvas turi tokie li Lietuviai kandidatai Į įvai
tai domę, bet daug neturė SLA. nariai? Tiesa, Bago- rias valdiškas vietas, šioje ko
jo gana sąvokos j tai pra čids remiamas tik tokių lonijoje rinkimai Įvyks antra
žiūrėti ir lošė “gyvų nabaš- žmonių kurie prisidengę dieni, Balandžio 19 d.
ninkų” rolę. Radosi tokių “demokratijos” s k r h i s te Melrose Park Lietuviai vei
kurie šaukė visa gerkle, (išgamos socialistai), ku kia dviejose partijose, būtent
kaip pav. socialistų dienraš riems yra tik vienas rūpes “Liberty Party” ir “Civic Par
čio redaktorius p. Grigai tis kaip pasipelnyti kitų su ty” ir iš abiejų šių partijų yra
tis, kad Susivienijime vis dėtais centais. Socialistai po vieną kandidatą.
kas tvarkoje, kad SLA. tu maino savo socializmą ant Juozas M. Dargis (Darg).
ri daugiau pinigų negu iš- “demokratijos” kaip tas či yra kandidatas Liberty Party
gonas kumelę ant ožio. Tie
tikrųjų yra reikalinga.
tikiete Į miesto trustees (For
Šiandien tas pats Grigai kurie priima socialistų “de Trustee). Kitas Lietuvis ro
tis jau neturėdamas drąsos mokratiją” turės naudos dos kandidatuoja į knygyno* di
pats pasirašyti ant socialis tik tiek kaip iš ožio: nei rektoriaus vietą.
tų išleisto lapelio, prisiden vilnų, nei pieno.
Patartina Melrose Parko Lie
gus SLA. “Vakarų komite
tuviams balsuoti už Lietuvius
to” vardu, rašo kad SLA. Sekant Susivienijimo po neatsižvelgiant kurioj partijoj
turės daugiau kaip pusę litikavimą dar vienas daly jie kandidatuoja. Jeigu Lietu
milijono dolarhi nuostolių! kas puola Į aki — tai iždi viai turės daugiau žmonių val
Kodėl? Nuo kada tie nuo ninko rinkimas. Mirus Ta džioje tai 'Lietuviai turės di
stoliai padaryti ? Aišku rnui Paukščiui socialistai desni kreditą.
kad SLA. pradėjo “skęsti” pasiskubino padėti iždinin Vienybėje galybė, o pas Lie
tik nuo tada kada p. Gugis ku savo žmogų, p. Gugi. Ji tuvius
ypač reikalinga vieny JAUNA LIETUVAITĖ sekančią kalbą:
pradėjo iždininkauti Susi statydami socialistai rodė bės. Nėra abejonės kad Mel
“Man labai linksma kad aš
vienijime. Dabr jeigu dar dvi skraistes: “demokrati rose Pai kiečiai tą supras ir LAIMĖJO DOVANĄ
galėjau pasirodyti kaipo Lietu
vienijime. Dabar jeigu dar ją” ir “finansų žinojimą”. kaipo Lietuviai balsuos už Lie “Chicago Daily News” dien vaitė tarp svetimtaučių laimė
tokie ponai kokius socialis Per “demokratijos” skrais
raštis Balandžio 9 d. paskelbė
Daily News dovaną kon
tai perša liktų nariais SLA. tę išęisiurbė socializmo sy tuvius Balandžio 19 d. Svečias. kad Lietuvaitė, Valerija Mik- dama
teste kuriame dalyvavo tūks
Pild. Tarybos tai musų Su vai ir Gugis pasirodė kas
niutė, studentė, laimėjo dova tančiai studentų. Kadangi šysivienijimas susilauktų to jis yra. Ant galo pasirodė
ną už puikų aprašymą apie met Suvienytos Valstijos šven
ko susilaukė garsioji “kiau ir koks jis “finansų žino
Jurgį Washingtona sąryšyje su čia 200 metų gimimo sukaktu
lių farma”, kurios bosu bu vas” kuomet užmokėjo net
200 metų jo gimimo sukaktu ves Amerikos pirmo prezidtenPAJIEŠKOJIMAI
vo vienas buvęs socialistų $1,700 taksų ant kokio ten
vėmis. Laikraštyje tilpo ir jos to George Washington, tat Dai
dienraščio manadžeris.
namo kuris Susivienijimui
paveikslas su pažymėjimu kad ly News norėdamas paskatinti
Brazdeikis,
Simonas.
Kilęs
iš
Rytinių valstijų veikėjai nepriklausė, ir galų gale
bus atstovas Lietuvių mer Amerikos jaunuomenę kad ji
turėtų apsižiūrėti ir daug užslėpė tą išmokėtą sumą Alsėdžių vai., Telšių aps. Gyve ji
gaičių
Washingtone.
ko nesitikėti iš Chicagos nuo SLA. 36-to seimo. Čia nąs Chicagoje. Atsiliepė jo žmo Tame konteste dalyvavo tūk studijuotų Amerikos pirmą pa
triotą ir parašytų apie jo gy
delegatų Į SLA. seimą, nes jau aiškiai pasirodė kad p. na, Uršulė Brazdeikienė.
stančiai
studentų
iš
dvidešim

nimą.
Už tą visą laimėjusiems
čia visi tie kurie save neva Gugis lošia veidmaini arba Klimanskis, Vaclovas. Kilęs
ties
tautų.
Viso
išrinkta
arba
suteikė
dovanas ir aš esu vie
“tautininkais” vadina yra žioplį.
* iš Tytavėnų vai., Raseinių aps. dovanas laimėjusių yra 50, ku na iš tų kuri dovaną laimėjau.
ne kas kitas kaip socialistų
Bet negana to, jis vos tū Gyvenąs Chicagoje.
klapčiukai,, ypatingai pačios lą laiką pabuvęs SLA. iždi Niekis, Mykolas. Kilęs iš Žei rie gauna apmokėti kelionę į Prie progos turiu pranešti kad
Chicagos sandariečiai, ku ninku pasirūpino pasikelti melio vai., Šiaulių aps. Kadaise Washington, D. C., kur bus S. važiuodama į S. Valstijų sosti
V. Prezidento Hoover’o svečiai. nę Washingtona stengsiuosi
rie tik prisidengę tautišku- sau algą net po $15 į savai gyveno Chicagoje.
“Liaudies Tribūnos” redak
tę. Iš to aišku koks p. Gu Pečiuliai, Jonas ir Vincas. Ki cija pakvietė p-lę Mikniutę Ba atiduoti Lietuvių tautai kredo,
iškeldama Lietuvių vardą, kad'
gis “finansų žinovas”, nes lę iš Punsko vai., Šeinių aps. landžio 10 d. į savo radio pro Amerika
su mumis dar geriau,
Štai kur gaunama
ne visi galėtų sugalvoti taip Buvę Amerikos kareiviai.
gramą. P-lė Mikniutę pasakė1 susipažintų.”
Reporteris.
iš SLA. iždo pinigus išgau Požereckis, Antanas (Juozo
“Dirva” Chicagoje:
sūnūs. Kilęs iš Girkalnio vai.,
ti.
“MARGUTIS”
tiejaus). Iki 1926 metais gyve kiškio apskr. Prieš karą gyveno
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gyveno

Tiesa, ne visi Amerikos Chicagoje sulig adresu: 5415
Lietuviai seka socialistų- South Hoyne Avenue. Atsiliepė
veidmainių niekam netiku jo vaikai Lietuvoje.
sią politiką. Kad jų politi Rimkevičiai, Stasys ir Kazys.
ka yra pražūtinga Ameri Škaudvila, Vladas. 1931 me
kos Lietuviams tą gali ak tais gyveno Chicagoje sulig alas matyti, kurčias girdėti, dresu: 4617 South Honore St.
Tie kurie dabar darbuojasi Atsiliepė jo žmona, Juzė Skaud
už socialistų “sleitą” jie pa vilienė.
tys nežino ką jie daro. Ta Skrebis, Antanas. Kilęs iš
čiau verta pastebėt, kol dai Putiliškių k., Raguvos vai. Gy
ne vėlu, kad SLA. nariai venąs Minnneapolis, Minnesota.
pagalvotų ką jie daro. Jei Geryba, Stasys. Kilęs iš Ber
gu Pild. Taryba Susidės iš žėnų dvaro, Šaukėnų v., Šiau
tokių gaivalų kokius “va-i lių apskr. Gyvenąs Chicagoje.
karų komitetas” perša tai Križanauskas, Karolis. Kilęs
nereiks ilgai laukti pama iš Balninkų vals., Ukmergės
tyti kaip Susivienijimas apskr. Gyveno Chicagoje.
“tarpsta”.
Rakauskas, Mikas. Gyvenąs
Dabar yra laikas S. L. A. Chicagoje.
nariams perkelti SLA. iždą Sienkiewicz - Sinkevičiai, Sta
j tinkamesnio žmogaus glo- nislovas ir Rožė. Iki 1913 metais
1 bą ir vežti jį nuo Chicagos gyveno Chicagoje.
taip toli kaip galima!
Papas, Antanas (sūnūs Mo-

no sulig adreso: 3240 South
Union Avenue, Chicagoje.
Šulys, Antanas. Kilęs iš Leckėcių vals., šakių apskr. Gyve
no Clinton, Indiana.
Varašinskas, Antanas. Gyve
nąs Chicagoje.
Balbakas, Edvardas. Gyvenąs
Chicagoje.
Benediktavičia, Vladas. Kilęs
iš Kražių vals., Raseinių apskr.
Gyvenąs Chicagoje—Roselande.
Blažienė ar Blaznienė, Juzė
Janulevičaitė. Pirm karo gyveno
Sheboygan, Winconsin.
Jeckus, Pranas. Kadaise gy
veno — Bridgeporte.
Jotautas, Pranas. Kilęs iš Vil
kijos vals., Kauno apskr. Ka
daise gyveno Moline, Illinois.
Skakovskis, Vladas. Gyvenąs
Chicagoje — Bridgeporte.
štenderis, Karolis (Charles
Stender). Iš Pandėlio vals., Ro

Chicagoje ir Waukegan, Illinois.
Zaleniakas, Vincas. Kilęs iš
Gudelių vals., Mariampolės ap
skr. Gyveno Cleveland, Ohio.
Atsiliepė jo žmona, Ona Zaleniakienė.

Jieškomieji arba apie juos
ką žinantieji malonėsit atsilie
pti i
Lietuvos Konsulatas,
201 North Wells Street
Chicago, Illinois.
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VANAGAITIS
PRA
DĖJO “GYVO ŽO
DŽIO DIENRAŠTĮ
PER RADIO

dauskai gyvena 6153 Dorches
ter ave. J. Bardauskas yra A.
L. L. Sąjungos centro valdy
bos narys ir senas Rockfordo
veikėjas, gyveno ilgus metus
Rockforde ir dabar jau apie 8
metai gyvena Chicagoje.
“Liaudies Tribūna” reiškia
Programai bus kasdien nuo
gilios užuojautos p. Bardauskui
10 vai. vakare.
ir jo šeimai, o poniai BardausNuo Balandžio 11 d. Chica- kienei linki greitai pasveikti ir
geje prasidėjo GYVO ŽODŽIO sugryžti prie savo šeimos, ku
DIENRAŠTIS, kurį redaguoja ri jos laukia.
Komp. A. Vanagaitis iš Radio
stočių WHFC-WBKI kožną va
karą nuo 10 vai. vakare, 1420
UŽPUOLĖ Spaustuvę. Bal.
kilocycles, šitas Gyvo žodžio 9 d. rytą aštuoni ginkluoti vy
Dienraštis arba “Margučio” rai užpuolė Capitol Press spaus
dienraštis suteiks vėliausias ži tuvę, 3251 So. Halsted st., kuri
nias Lietuviams klausytojams yra nuosavybe p. Kaulakio.
iš Lietuvos ir iš viso pasaulio. Užpuolikai sudaužė “Chicago
Taipgi bus gražus muzikalis Globe” laikraščio formas, ku
programas kožną vakarą prie ris čia buvo spausdinamas. Tas
to.
laikraštis jau buvo išspausdin
SEKMADIENIAIS bus muzi tas ir matoma kokia politiška
kaliai programai iš tos pačio? klika norėjo jį sunaikinti, ką ir
stoties nuo 2:30 iki 3 vai. po atsiekė: laikraščio visas kopi
pietų.
jas išsivežė ir presą sudaužė.
Šitas p. Vanagaičio žygis yra
Užpuolimą padarė apie 7 v.
pirmutinis toks dalykas tarp ryto, kada spaustuvėj buvo tik
Lietuvių, Amerikoje.
pora žmonių. Užpuolikai suva

RADIO Programai nutrau
kiami.
Kadangi “Margutis”
pradėjo vesti gyvo žodžio dien
raštį arba kitaip pasakius ra
dio programus kas vakaras iš
stoties WHFC, tai “Dirva”“Liaudies , Tribūna” užleidžia
“Margučiui” savo radio pus
valandį toje stotyje, tarp 2:30
iki 3 vai. po p'etų.
Tokiu budu klausytojai ku
rie mėgo tuo laiku klausytis
Lietuviškų programų, galės be
pertraukos juos girdėti.
“Dirva”-“Liaudies Tribūna”
.jau davė 23 radio programus
pastarų šešių mėnesių bėgiu.
Tačiau užleidimas “Margu
čiui’’ to pusvalandžio nereiškia
kad “Dirva” - “Liaudies Tribū
na” jau visai nuo radio išsiža
da, ne. Laikas nuo laiko mu
sų programai bus patiekiami
išvien su “Margučiu”.
Kada tokie programai bus
suruošti bus pranešama spau
doje ir per “Margučio” gyvo
žodžio dienraštį.
Tuo tarpu naudokitės vaka
rais Vanagaičio programais iš
stoties WHFC nuo 10 vai. va
kare, o turėsit tikro malonumo.
Išgirsit kasdien vėliausius pa
saulinius nuotikius ir gražių
dainelių ir muzikos.
GRAŽUS “Dirvos”-“L. Tri
būnos” radio programas. Per
eitą sekmadienį, Balandžio 10
d., musų programe dalyvavo
"Birutės” choro du kvartetai
po vadovyste Miko Yozavito,
choro vedėjo, šie kvartetai su
dainavo keletą dainų iš opere
tės “Sylvia”, kurią “Birutė”
stato Lietuvių auditorijoje šį
sekmadienį, Balandžio 17 d.,
nuo 7 vai. vakare.
Taip pat dalyvavo gerb. kom
pozitorius A. Vanagaitis, Inž.
Jonas Byjanskas ir p-lė Vale
rija Mikniutė, Mikas G. Rugis.
Programas buvo linksmas, su
daug dainų ir muzikos. Adv.
A. A. Olis tarp dainų aiškino
operetės “Sylvia’’ reikšmę.
Klausytojas.
SERGA. Ponia Bardauskienė, žmona žinomo veikėjo J.
Bardausko, sunkiai susirgo; jai!
buvo padaryta operacija Šv.'
Kryžiaus ligoninėje. Pp. Bar-

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

Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu
linimentu

PAIN-EXPELLER

“SYLVIA”. Birutes Choras
— vienas iš seniausių Lietuvių
chorų Chicagoje — rengiasi
prie gražaus perstatymo opere
tės “Sylvia”. Perstatymas bus
šį sekmadienį, Bal. 17 d., nuo
7 vai. vak., Lietuvių auditori
joje. ,
“Sylvia” yra graži operetė ir
labai populiariška Amerikoje.
Ji atitinka Lietuvių gyvenimui.
Nėra abejonės kad “Birutė” į
šį savo vakarą sutrauks didelę
minią Chicagiečių.
Busiu.
BAČIUNAS LAIMI SLA.
BALSAVIMUOSE
Socialistų dienraštis paskel
bė kad iki pereitus savaitės pa
baigos SLA. valdybos rinki
muose balsavo 1700 narių. Ba
gočius pralenkė Bačiuną tik 46
balsais, o Gegužį 523 balsais.
Vadinasi, Bačiunas stipres
nis kandidatas negu kas manė.

SUŠAUDĖ du broliu. Per
eitą savaitę savoje karčiamoje
tapo sušaudyti du broliai, ku
rie vienu laiku buvo nužiūrėti
pasikėsinime prieš Al Caponi
gyvastį. Jų priešai užpuolė ir
taip juos sušaudė kad kulkos
vos nenupjovė jų galvų, ir su
varyta į juos kulkų beveik be
skaičiaus.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE
ADVOKATAI
11 South La Salle Street
Room 1934
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0502
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.
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“MARGUTIS”
!

Geliamiems Sąnariams

rė juos ofisan ir užrakinę šei
mininkavo sau spaustuvėj. Pa
daryta daug nuostolių, ypatin
gai tam laikraščiui, kuris buvo
išspausdintas su daugeliu skel
bimų. Iš visų aiškinimų gali
ma padaryti viena išvada kad
tas buvo padaryta politiškais
sumetimais, nes tai buvo tik
trys dienos prieš nominacijas
Chicagos ir Illinois viršininkų.
Apgailėtina kad p. Kaulakis
turėjo panešti tokius nuosto
lius.
Rep.

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mėnesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja ’ $1.00. Metams — $2.00. I
Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:

t
>
2
*

“MARGUTIS”

j

2437 West G9th Street
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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DIRVA
SANDARIEČIAI IR
TAUTININKAI

Pastaru laiku nekuriuose
musų laikraščiuose daug
rašoma ar galimas yra ben
dradarbiavimas Sandarie
KAS SUSKALDĖ TAUTININKU BALSUS?
Musų nuomone, SLA. Pil čių su Vienybiečiais, Dirviedoma Taryba, kuri jį padė čiais ir Liaudies Tribunie*-----------------------------------------------------------------------------jo ant “probation” ir kuriai čiais.
Sekant nors toli nepilnas Vitaičiui Reikalinga
jis davė prižadą muštynių Mano manymu — ir be
SLA. valdybos rinkimų bal Greita Pagalba
ir kitų išsišokimų “Tėvynė veik visi Pittsburgo Sanda
savimų pasekmes pasirodo SLA. Pildomos Tarybos je” nesukelti, turėtų skai riečiai taip mano — kad ga
kad socialistų kandidatas už muštynes SLA. raštinėj tyti jo prižadą ir “proba lima, tik reikia noro ir su
klėj bet tikroj kovoj — kovoj su geležimi
Adv. Bagočius stovi pirmo ant “probation” padėtas tion” sulaužytais ir tuoj jį sitarimo. O tam proga kaip
apsikausčiusiu priešu už tėvynę ir jie ne
je vietoje, tautininkų kan “Tėvynės” redaktorius Vi- prašalinti iš redaktoriaus tik ir bus laike SLA. seimo
(Pakalnių Piliakalnio Padavimas)
didatas' Bačiunas antroje, o taitis savo prižadą labai vietos. Juk neįmanoma ne Pittsburge. Seime be abe
kantriai laukė išvykimo valandos.
sandariečių kandidatas, da atsidavusiai laužo. Jo ve normalus žmogus laikyti jo dalyvaus visų minėtų įs
Saulutė nusileido į savo guolį. Užte
bartinis S.L.A. Prezidentas damų ęditorialų tonas pa taip atsakomingoje vietoje taigų vadai ir redaktoriai.
Rašo Povilas Sirgedas.
kėjo mėnulis ir apšvietė savo spinduliais
Gegužis užima tik trečią sidarė tiesiog atgarsiu šlyk kaip redakcija. Jis daro O redaktoriai kaip tik svar
Pakalnio pilį. Pilyje viešpatavo tyla, visi
vietą.
(Tąsa iš pereito num.)
ščiausių karčeminių lermų. Susivienijimui didžiausius biausi, nes nuo jų daugiau
užmigo giliu, saldžiu miegu, visi sėmėsi
Iki šiol matomos balsa Matomai, vėliausiu laiku nuostolius ir pridarys dar sia priklauso santaika ar
naujų jiegų busimam žygiui, tik sargybi
Pakalnis
išeina
į
karą
vimų pasekmės-parodo kad pasireiškęs tautinių idėjų daugiau. Bjauriai šmeižia pjovynės.
niai
aukštuose bokštuose ėjo sąžiningai
Bagočius gauna balsų dau žmonių griežtumas ir ener mi asmenys ir Įstaigos gali Kaip mes neargumentuoSugaudė trimitai, sudrebėjo žemė,
giau už abu antrus kandi gingas veikimas apginti Su SLA. organą patraukti at sim ir ką nerašysim, bet daužoma ristų žirgų kanopų, sužvangėjo savo pareigas. Visur ramu ir malonu.
datus.
nuo Lietuvybės toliau nenu- plieno kardai. Šimtai šauklių skraidė pu
sivienijimo tautinių idejij sakomybėn.
Vos tik pirmutiniai aušros spinduliai
Šituo remiantis galima žmonių garbę ir organiza Jo proteguojamų S. L. A. einam. Kaip vienų taip ir
apšvietė
aukštus bokštus, užgeso žvaigž
užtikrint visiems tiems ku cijos gerovę išmetė jį iš lyg politikoj cicilikų smukimas antrų tikslas vienas ir tas totais žirgais po visą šalį, kviesdami visų dės, pabiro rasa, atgijo ir pilies gyveni
rie sakė kad Bačiunas su svaros. Paskutiniuose po ir aiškiai numatomas galu pats: dirbti Lietuvių tautos pilių valdovus ir žmones burtis į krūvą il
skaldys Gegužio balsus ir roje “Tėvynės” numerių Vi- tinas pralaimėjimas mato labui. Juk musų visų pro- gint išvien iš savo brangios žemelės priešą. mas. Visi skubiai šoko iš miego. Vyrai
Vieną dieną, Pakalnio pilies sargybi balnojo žirgus ir segėsi kardus, o moterys
Bagočius įlys į SLA. prezi taitis veik visas “Tėvynės” mai labai paveikė į jo ner grame pirmoj vietoj stovi i
vus
ir
protą
ir
jis
pradėjo
Lietuvybės palaikymas. Jo- nis iš aukšto sargybos bokšto pamatė at gamino jiems užkandį.
dentus, jog ne Bačiunas ęditorialų špaltas užpildė
kaip
koks
isterikas,
aliucikis izmas mus „neskiria, ir skrendant], lyg sakalą, pilies link raitelį.
“skaldo” ir sulaiko Geguži žemiausios rūšies kelionė
Visi vyrai linksmi švaistėsi po pilies
už ką tarp savęs peštis?
nuo gavimo pirmos vietos, mis ir šmeižtais, kokių nei nacijų apimtas, šūkauti.
kiemą.
Tik nelinksmos buvo moterys ir
Tai buvo Lietuvis karžygis, pagalbos šauk
bet Gegužio nepopuliariš- kelionių ekspertai bolševi Kad su p. Vitaičiu nepa Kaip Sandaros seime per
mergelės,
rengdamos savo mylimus vyrus,
kumas. Užtenka būti po- kai negalėtų sukirsti, “Vie sidarytų dar blogiau, Pild. eitą metą Chicagoje, taip lys. Greit buvo nuleistas pakeliamas til sūnūs, brolius į karą, nelinksmos mergelės
puliarišku iš geros ar blo nybės”, Klingos, Valaičio ir Taryba turėtų pasirūpinti ir “Vienybės” seimuose nu tas ir' karžygis putotu žirgu įjojo pilies
tarta Lietuvos politikos rei kieman. Atidavęs žirgą pirmam pasitiku žiurėjo pro langelius, gal jau ir paskutinį
gos pusės ir busi pastaty visų tautininkų adresu. Jis ūmia pagalba.
kalus palikt Lietuvos Lie siam kariui, jis paprašė nuvesti jį pas val kartą, į savo mylimus bernelius....
tas pirmon vieton. Bago ten eina iki žemiausių as
tuviams, o mes Amerikie dovą.
Nelinksmi buvo Aušrutė ir Pakalnis.
čius savo “pasižymėjimus” meniškumų kokius galima Mirė Prof. P. Matulionis
čiai rūpinkimės Amerikos
turi. Gegužis gi blogų pu įsivaizduoti: kunigui gasAtėjo
paskutinė atsisveikinimo valan
Greit buvo nuvestas Pakalnio menėm
sių neturi, išskyrus kad da- padinavimą, aliucinacijas, Lietuvoj Kovo 15 d. mirė Lietuvių reikalais ir likimu Inėjęs jon šauklys, pamatė augalotą vyrą. da. Inėjo Pakalnis į seklyčią su savo my
siėdė SLA. nariams prezi ir tt. ir tt. Jis savo atsipra Prof. P. Matulionis, buvęs jaunosios gentkartės.
limiausia Aušrute atsisveikinti. Aušrutė,
dentaudamas per 16 metų. šant raštu taip žemai nu Žemės Ūkio Akademijos Bet deja, nutarimai tik Juodi tankus plaukai dengė to vyro pla
Bet jis ir iš geros pusės ne puolė kad su juo toliau skai rektorius. Jis ėjo 72 metus nutarimais ir liko: žiūrėk, čius raumeningus pečius; iš po tamsių ant graži Lietuvaitė, stovėjo nuliudus prie lam
gali pasirodyti savo dar tytis kaip su normaliu žmo amžiaus. Jis visada buvo už savaitės po seimo jau re akių žibėjo drąsios, viską lyg perveriančios go ir žiurėjo pilies kieman. Gražios auk
bais, nes viskas ką Susivie gum jau nėra prasmės. Pa- geras Lietuvis patriotas ir daktoriai ir kandžioja vie akys; be to, dar veidą dailino ir teikė jam sinės kasos puošė jos dailų liemenį, žyd
nas kitą, skaitytojus pjudo tikrą valdovišką išvaizdą gražus juodi rios akelės galėjo užkerėti kiekvieną vy
nijimas atsiekė buvo ne jo tėmytina ypatingai tas kad
vienus ant kitų.
vieno kokiomis nors ypatin jis tautininkus įmato “vie veikė tautos dirvoje.
ūsai ir tankiai sužėlus barzda. Šauklys, riškį; balta kai sniegą jos kaklą puošė
gom pastangom pasiekta.
ninteliais buvusiais ir esan Kovo 11 d. Ogintų dvare, Štai kad ir SLA. klausi
gintaro karoliai. Apsirengus ji buvo savo
Gegužio kandidatavimas čiais lietuvių vienybės ar Rumšiškės v., Kauno ap., me: ar mums ne gėda kai pažinęs jame valdovą, pasveikino:
— Telaimina tave, valdove, galingas rankų darbo drabužiais, gražiai išdirbtais.
ir per tą laiką išsivysčiusios dytojais ir priešais.” Iš to mirė žymus net užsienyje po Amerikos tautinnkams?
Pakalnis priėjo prie jos ir apkabinęs tarė:
tautininkų srovėje peštynės jau aišku kad su tuo žmo gydytojas veterinaras Juo Susiskaldėme į keturias da Perkūnas!
— Brangiausi Aušrute, kaip skaudu
lis,
ir
saujelė
nusibankrutizas
Kačinskas.
Jis
gimė
už Gegužį ir Bačiuną prisi gum yra kas nors nenor
— Ir tave! — atsiliepė Pakalnis ir,
jusių
socialistų
mus
vynio

man
palikti tave vieną, bet aš turiu pildy
dėjo ne Bačiuno padarymui malaus.
Kaune 1857 m.
pildamas tauragį midaus, pridūrė: — Sėsk,
ja sau ant pirštų.
“nežinomu”, bet Gegužio
busi svečias. Pasilsėk ir pirmiausia para ti savo šventą pareigą: Turiu eiti gintlsavo
Mes Pittsburigečiai esam
dar didesniam nupuldymui.
motulę-tėvynę, kaip gynė musų proseniai,
demokratai. Mes rašėm re gauk mano midaus.
Socialistai tuo pasinaudojo.
nuo
priešų-siaubunų....
Šauklys greit atsisėdo ir paėmęs tau
zoliucijas patėmydarni kad
Bačiunas balsavim u o s e
— Liūdna ir graudu su tavim skirtis,
“Sandara” pertoli nuėjo su ragį, išgėrė jį iki dugno.
gaus daugiau balsų negu
mano
brangiausis, — pertraukė ji, — bet
“Dirva” ir “Vienybe”. Juk
gavo nominacijose. Gegu
— Dėkui, šeimininke, už gardų midų.
tas tuščių polemikų varinė Buvau visai nusikamavęs, mat jojau pas žinau kad kitaip negali būti ir liepiu tave
žiui gi gali būti priešingai,
jimas niekam naudos ne tave kiek žirgas išneša kelias valandas, da šventai savo pareigą pildyti. Eik kur ta
nors Grinius išsimetė. .
duoda, tik sėja nesutikimus
Gegužis buvo nepriimti
bar tavasis midus mane atgaivino. Turiu ve tėvynė šaukia.... Esu Lietuvaitė, mo
tarp pasekėjų ir narių.
nas kandidatas tautininkųTaigi dar kartą pareiškiu svarbius reikalus pranešti, — tarė jis, duo kėsiu pati save apginti.... Už tavo lai
sandariečių pusėje dėlto
kad prisirengkim visi ir lai damas Pakalniui pripilti antrų midaus tau mingą gryžimą siųsiu garbingiems die
kad jau jis dasiėdė visiems
ke SLA. seimo vieną gražų ragį. Išgėrę antrą tauragį, tęsė toliau sa vams karštas maldas....
perilgu prezidentavimu. Jo
vakarą sueikim, išlyginkim vo kalbą:
Pasigirdo pilies kieme skardus trimi
užsispyrimas kandidatuoti
NORS LAUKSIU
savo nesusipratimus, padar daugiau jį pažemina,
to
balsas
: /tai išvykimo ženklas. Pakalnis
— Valdove, siunčia mane pas tave Di
Nors lauksiu ir lindėsiu,
duokim vienas antram ran dysis Kunigas. Jis kviečia tave į talką prispaudė Aušrutę prie savo krutinės ir
nors Gegužis turėjo puikią
Tavęs jau neišvysiu,
ką ir bukim vyrais ir dirb
progą išeiti su garbe.
pabučiavęs paskutinį kartą, išėjo pro sek
Ir nieko tau, brangioji,
kim išvien labui musų bran prieš bendrą geležimi ir kryžiais apsišar
Gegužis ir jo rėmėjai suvavusį priešą, kurs rengiasi nuterioti mu lyčios duris, sakydamas:
Daugiau aš nesakysiu....
gios tautos.
demoralizavo tautinę srovę
— Lik sveika, Aušrute!.... Tesaugo
Mes Pittsburgiečiai pa sų mylimą tėvynę ir pavergti musų žmo
ir atstūmė nuo jos daug ge
Tiktai mintims plasnosiu
rūpinsimi
salę
ir
pritaikyrų Lietuvių prie socialistų.
nes.
Laukiu
tavo
atsakymo,
valdove.
Ar
ja
tave
prosenių dievai....
Pas tave, mylimoji.
sim
laiką,
tik
reikia
visiems
Ten nubėgo visas nepasto
Nes tu mane lyg laimė
prižadi mums pagalbą?
— Ir tave; mielasis.... — vos ištarė
prisirengti dalyvauti ir pa
vus gaivalas ir neteko jis
Užburusi vilioji....
Pakalnis atidžiai klausėsi šauklio žo Aušrutė.
galvoti ar toli mes nueisim
nei Gegužiui nei Bačiunui.
O tu, svajuže mano,
Netrukus išjojo karžygiai iš pilies.
taip dirbdami kaip dabar! džių. Jo veidas užsidegė karžygio dvasia,
Gegužis išeis iš Susivie
Dainužę linksmą pinsi
išgirdus
pavojų
tėvynei,
bet
jis
dar
galvo

Palydėjo
juos likusiųjų pasisekimo linki
Bukim Sandariečiai, Dirnijimo, bet paliks didžiausį
Ir mane, bernužėlį,
jo
apie
savo
mylimą
žmoną,
Aušrutę,
ku

viečiai
ar
Vienybiečiai,
bet
žvilgsniai.
Dar ilgai girdėjosi jaunų kar
chaosą, kurį tautininkams
Vargu beprisiminsi....
rią
turi
palikti
vieną,
be
blogos,
savo
pily

bukim
visi
tautininkai
Lie

ištaisyti labai daug laiko ir
žygių dainos, ginklų skambėjimas ir žir
Nes tavo jauną širdį
tuviai ir paliaukim vieni ki je, ir todėl vengė greito atsakymo.
energijos kaštuos.
gų kanopų dundesis. Užsidarė pilies var
Užburti kitas gali,
tus persekioję. Tada tarp
Tai pavyzdis kaip kartais
— Tai prižadi pagalbą? — paklausė tai ir likę pilies gyventojai kožnas nuėjo
Ir ten, jaunoj širdyje.
musų žydės santaika ir jo vėl šauklys, nekantriai laukdamas atsaky
labai rimtu apšauktas žmo
prie kasdieninių savo darbų....
Surast sau meilės dalį....
kie izmai mums nieko ne
gus pasielgia labai nerimtai
mo.
reikš.
Juozas Virbickas.
ir tuomi padaro skaudžią,
Ir tu gali kaip mane,
(Bus daugiau)
— Žinoma, prižadu — pagaliau, per
sunkiai užgydomą žaizdą.
Aną vėl pamylėti,
galėtas tėvynės meilės, atsakė Pakalnis. —
Jeigu tik bus proga, p.
Ir jautrią savo širdį
Gegužis privalo bent SLA.
Išnaujo pažadėti....
Kiek Moteris Sugaišta Rytoj aš jau išjosiu su savo vyrais iš pilies.
seime pasirodyti rimtu ir
— Gerai. Dėkoju Kunigo vardu už
prie Veidrodžio
Bet aš tavęs jau niekad,
plačiau permatančių žmo
pažadėtą
pagalbą ir skubu pas jį su links
O, niekad neužmiršiu,
Vienas Švedas padaręs
gum. Jo užsispyrimai jam
Ir vien tave mylėdams
ankietą, patyrė, kad nuo gi ma žinia. Tai liki sveikas, joju atgal....
ypatiškai nieko neduos, o
Gyvensiu ir numirsiu......
Greit valdovas sušaukė senų savo
mimo iki 2 metų amžiaus
tai srovei kurią jis sakosi
Jonas Morkūnas.
draugų-vadų
tarybą erdvion savo menėn
moterys
mažai
tekreipia
atstovauja, kruvinai pa
dėmesio
į
veidrodį.
Nuo
6
pasitarimui. Pasitarimas neilgai tęsėsi.
kenks.
iki 10 metų — vidutiniškai Buvo nutarta negaišuojant prisiruošti žy
ŽIEMĄ MIŠKE
kasdien prie veidrodžio sto giui ir ryt dieną palikti pilį su keliais se
Faustas Kirša
(Sonetas)
vi 7 minutes. Toliau, mote nesniais vyrais, moterimis ir vaikais.
Visi medžiai apšarmoję,
Šymet suėjo 20 metų su
rims bręstant, savimi domė
Pilies kieme užvirė judresnis gyveni Graži istoriška apysaka apie du bro
Nuo jų snaigės baltos krinta.
kaktuvių literatinio darba
jimasis nepaprastai didėja. mas. Jame visi krutėjo, skubėjo, kaip
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
Snaigės krito man po kojų
Nuo 10 iki 15 metų jos ski skruzdės skruzdėlyne: vieni ruošėsi vykti
vimosi vieno iš žymių Lie
go
vienas kito nepažinodami, paskui
Ir žavėjo kaip deimantai.
tuvos poeto-rašytojo Faus
ria veidrodžiui 15 minučių
kariaudami
pasižino, bet vienas jau
šaukliais į aplinkinius gyventojus, kiti tai
Eglės tyliai barstė snaiges
per dieną; nuo 15 iki 20
to Kiršos. Jis paeina iš
btivo krikščionis ir savo žmones žudė.
Nuo žalių šakų,
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
metų — 22 min.; ir nuo 20 sė savo ginklus, treti kaustė žirgus: visi
Senadvario vienk., Zarasų
Krito snaigės iš žydrynės
ruošėsi
dideliam
žygiui.
Visur
skambėjo
pavičius.
Apysaka žingeidi ir jaus
iki
70
metų
—
po
30
min.
apsk. F. Kirša pradėjo li
Ant kelmų, kupstų.
dainos,
kalbos,
visų
veiduose
matėsi
džiau

minga.
Su
prisiuntimu 18c. (Siųs
kasdien. Vadinas, moteris
teratūroje dirbti turėdamas
Ir vėjelis žiaurunėlis
gsmo
kibirkštėlės,
o
ypač
jaunesnieji
iš
kit
2c
pašto
ženkleliais,
bet kitų šalių
17 metų.
70 metų amžiaus veidro
Blaškė snaiges į šalis,
pašto
ženkleliai
nepriimami.)
džiaugsmo
šokinėjo,
nes
jiems
jau
nusibo

džiui paaukoja 6,000 valan
F. Kirša rašo originaliai
Ir nubudus širdužė
dų, arba 8 mėnesius, skai do “sėdėti namie prie pečiaus” ir jie troš
Reikalaukit “Dirvoje”
ir verčia kitų rašytojų ku
Guodės meile snaigėmis....
Cleveland, Ohio
ko savo jaunas jiegas išbandyti ne medžio 6820 Superior Ave.
tant dienas ir naktis.
rinius.
Kidronėlis.
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Klajūnas

į popierinės “Tėvynės”
PER TVORA tis
“universitetą”, Stasiui ge

ISTORIŠKA APYSAKA

vMF/

Parašė K. S. Karpius

baigą mirė vienuolio rūbuose ir tapo ap
šauktas pirmutiniu Rusų šventuoju.
Tuoj po Algirdo užėmimo Gedimino
Jo įpėdiniai, taip pat žiaurus barba DAINA APIE VIŠTELĘ
sosto, iš Lietuvos išbėgo į Maskvą kitas rai, bet krikščionys, didžiavosi savo tėvo
IR DUKRELĘ
Gedimino sūnūs, Narimantas, taip pat ne tikėjimu ir dėjo didžiausius skarbus Į puo Ganiau vištelę
pasitenkinęs Keistučio-Algirdo tvarka, ir šimą Kijevo cerkvių, Kijevą norėdami pa Per kiaurą dienelę —
atbėgęs pas Simeoną tikėjosi gauti sau pa daryti puikesniu ir šventesnių už ByzanIr padėjo man vištelė
galbą prieš Vilniaus užgrobikus. Nari tiumą, Graikų tikybos centrą. Kijevas ne Baltą kiaušinėlį.
mantas nežinojo kur Jaunutis išbėgo ir užilgo pragarsėjo kaipo “miestas su 400 Auginau dukrelę
netikėjo jį Maskvoje rasti, todėl atvykęs maldnamių”, kurių bonės žėrėjo auksu, o
Dvidešimts metelių,
Dailią, smarkią
ir pamatęs čia savo brolį pasijautė apsi vidus taip pat vos išlaikė aukso ir kitų
juodakutę
vylęs. Matyt jis tikėjo su Simeono pagal brangmenų papuošalus.
Lipšnią
kai dielelę.
ba padaryti kitą permainą Vilniuje.
Kijevas turėjo progos vystytis ir aug
Rinkau kiaušinėlius,
• Anastazija buvo tikra Narimanto se ti per su virš 150 metų, bet jo galybė ir
Nunešiau į turgų,
suo, taigi jisai pirmiausia stengėsi per ją garbė turėjo apmažėti kada 1159 metais
Ir dėkojau aš vištelei
išgauti Simeono pagalbą prieš sau negeis kniazius Andrius Bogoliubskis, Jurgio Il Kad gavau litelių.
tiną tvarką Vilniuje, bet ir tas nieko ne garankio sūnūs, įsteigė kitą centrą šiauri
gelbėjo. Mat, Simeonas veikė ne tiek spė nėje Rusijoje su sostine Suzdal, sutrauk O mano dukrytė
Parnešė “lėlytę”,
ka kiek apsukrumu, prigavystėmis ir pa damas prie savęs vienuolika kniazių, kurie
Nieks nenori, nieks
sinaudojimais progų. Narimantas buvo užpuolę begėdiškai apiplėšė Kijevą neapneperka,
šiaip sau nepasitenkinęs kunigaikštis, be lenkdami net šventnamių. Taip savo žmoReik pačiai augyti....
Su pagarba.
reikšmės Lietuvoje, o Jaunutis buvo pats nių išgėdintas ir paniekintas Kijevas už
tikrasis Vilniaus didkunigaikštis, todėl baigė savo vadovybės dienas. Rusų akys
jam pagalbą teikiant, už atėmimą Vilniaus nusikreipė į naują centrą, Suzdalą ant Vol Mano brolis Stasius pa
galima daug ko iš jo tikėtis atlyginimo, gos. Kniazius Andrius nenorėjo nei kad rašė labai drūtą redaktoripavidale atgavimo Rusiškų žemių. Tarp tikybos centras butų pietuose, sename Ki jalą vardu “Vainikuoti Au
Algirdo ir Simeono jau iš seniau ėjo peš jeve, todėl pasiskelbė jog matęs sapne Die toritetai”. Tas mane labai
surūpino ir todėl aš rašau
tynės ir tąsynės už įvairias Rusiškas ku vo Motiną, kuri nurodžius jam parnešti atlipdytą gromatą gerb. S.
nigaikštijas, ir Simeonas net su savo pa jos atvaizdą, gautą iš Byzantijos, į artimą L. A. Daktarui Kvotėjui ir
vergėjų Totorių pagalba kėsinosi tą smar- miestą Vladimirą ant Kliazmos, ir nuo ta klausiu jo štai ko: Jeigu
kų Lietuvių kunigaikštį atmušti. Tačiau da Vladimiras tapo šiaurinės .Rusijos ti gerb. Dr.-Kvotėj as dar ei
tas ne kaip sekėsi, nes patys Totorių kha- kybos centru, kur buvo vainikuojami Ru ni savo pareigas sąžiningai
nai jieškojo taikos su Algirdu, kad leng sijos didieji kniaziai, Suzdalo valdovai. tai patariu paimt mano
brolį Stasiuką ir ištyrinėk
viau galėtų Rusus engti. Algirdas tuo tar Andrius stengėsi padaryti Vladimirą nau jo pakaušį. O tada prašau
pų buvo bepamušąs iš Totorių pietinės Ru ju Kijevu, kaip Kijevas buvo tapęs Rusų pranešt organe kas jam iš
sijos dalis, ir Totoriai jam nesipriešino, bet Byzantiumu, ir steigė ten įvairius maldna- tikimo yra.
patys daugiau kibo į Šiaurinę Rusiją.
mius ir dėjo šventenybes.
Taigi Narimantas Maskvoje pritari
Bet ir Suzdal neliko amžinu centru,
BURBULAI
mo nerado ir rūstaudamas ant Simeono, pradėjo kilti kiti kniaziai, kurie kariavo
Jaunučio ir Algirdo, išsiskubino į Sarajų, su Suzdališkiais, ir vėliau viršenybę pa —Gromata iš Picburko.
pas. Auksinės Ordos khaną jieškoti pagal ėmė Maskvos kniaziai, kurie paėjo iš eilės Pas mus bus vienas štarkus
.tonvenšinas. Kadu delegėbos prieš Algirdą, sakydamas kad jis be paties Jurgio Ilgarankio, Andriaus Bogo- tai gerai insišumys, tadu
Maskvos malonės neužilgo pataps Vilniaus liubskio tėvo.
visi draivys ing Amšiejaus
didkunigaikščiu. Bet kad ir ten jam nepa
gaspadų, zbitkavoc, ir tynui
vieni kitus ims čiastavyko nieko pešti, Narimantas vėliau gryRusams .tarp savęs nesusitaikant ir
žęs į Lietuvą turėjo nusilenkti Algirdui ir pešantis, 1224 metais pirmą kartą ant Ru voc su kukolais, vienas ki
turėjo sutikti ant to ką jis teikėsi jam sijos užpuolė Totoriai, peršluodami pieti tam žandan, sprandan, labonan, net gurgzdzymai
duoti. Su šiuo ir baigiasi visos musų kal nę dalį. Totoriai antru kartu atėjo 1237 raicysis, ir Stasius ims giebos apie Narimantą.
m. po vadovyste khano Bato ir dabar nu- doc demokratiškai, “Don
*
*
*
teriojo šiaurinę Rusiją: Maskvą, Tveriu. hit mai vaif”.
Platesniam pažinimui Rusijos, su ku Riazanių, Suzdalą ir Jaroslavlį. Nuo tada
—Aną vakarą eidamas
ria Lietuviai per daugelį šimtmečių ben ir prasidėjo Rusų vergovė Totoriams, apie Olstryčiu žiuriu Sandaraitė ant pečių prisilipinus 12
dro turėjo, ne pro šalį bus perbėgti nors kuriuos toliau pakalbėsime paskirai.
numerį, kumščius sugniau
plačiais šuoliais tos šalies istoriją.
Suzdalo kniaziams išaugo nauji kon žus trepsi, galva maksi, lu
Rusija kaipo organizuota valstybė sa kurentai — Maskvos kniaziai, ir Maskva,
pas krutina ir rankas kil
vo gyvenimą pradėjo antroje dalyje devin kuri išaugo iš mažo kaimo Į didelį miestą, noja, o pasienyje prieš ją
to šimtmečio, kada Slavai, nesusitaikyda tapo nauja sostinė. Maskvos kniaziai ga stovėdami Vitaičiai, Nau
mi ir nesusitvarkydami tarp savęs pasi baus sujungia prie savęs ir suvienija dide jienos, Vinikai ir dar kaž
kvietė tris Variagus-Skandinavus karžy lę dalį Rusijos, ir jau Simeonas, pas kurį kas tik mirkčioja, krūpčio
gius juos valdyti. Tai buvo Rurikas, Si Jaunutis ir Merkys atbėgo, pirmas buvo ja. O tūkstančiai žmonių
neus ir Truvoras. Jie apsibuvo šiaurinėje pasivadinęs “Didis Kniazius Visų Rusijų”, juos apstoję vienas kito
klausinėja kas čia pasidarė.
Rusijoje, Suomių įlankos srityje, per ku nors buvo po Totorių jungu ir tą titulą ga
—Čikagos “poniutės” su
rią ir atėjo. Rurikui mirus, jo įpėdiniu lėjo gauti tik iš Totorių khano už didelius
sapnavo
du sapnu: Viena
liko jo brolis Olegas. Jisai nueina į pie turtus.
me jos matė “DAKTARĄ”
tus, nužudo du kitus ten valdžiusius Va
Viniką karininko unifor
(Bus daugiau)
riagus, ir sujungdamas po savim tenai ti
moj, cigaretą rūkant, o an
nes Slavų šakas, padeda pamatą Rusų val
trame matė jį su binokliu,
stybei. Kijevas ant Dniepro tampa jo sos Lengvas Budas Išmokti Angliškai su cilinderiu, su fraku ir
tine ir Kijevui teko garbė ant visados lik Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta rankoj dideliu kriukiu, vai
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam
kščiojantį Vašingtone. Pa
ti “Motina Rusijos miestų”. Kada Rusija prasimokinimui
Angliškos kalbos. Viskas
budę ir pamatę kad Viniko
priima krikščionybę, Kijevas tampa cen išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek tarpe jų nėra, ėmė kelti
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
tras Rusų tikybos ir kultūros centras.
trukšmą; net Najorke buvo
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
Po Olego, valdovu lieka Ruriko sūnūs bėti.
girdėt
tas trukšmas: “Pro
Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant,
Igor. Igorui mirus, jo našlė žmona Olga važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak testuojami Gevalt! Mes no
rim Viniko! Bla-bla-blą!”
lieka valdyti ir pirmutinė iš valdovų apsi tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
išaiškinama ir Lietuviškai.. 95 psl. . ,35c.
krikštija Rytų Graikų krikštu. Olgos su
—Kauno studentės užsi
Reikalaukit “Dirvoje”
manė mums parodyt kad
nūs Sviatoslavas tačiau atsisako pasekti
Kaune ne visi laikraščiai
motiną ir pasilieka ištikimas seniems Sla
cenzūruojami. Ir parodė,
vų dievams. Tik Sviatoslavo sūnūs Vladi
talpindamos necenzūruoja
miras (jis valdė tarp 972—1015 m.), po
muose laikraščiuose -savo
.audringo pagoniško-barbariško gyvenimo,
pajieškojimą. Girdi, “mes
kurs sakoma buvo labai žiaurus, krauge
labai gražios ir jieškome
gražių saldotų; atsiliepkit.”
rio, žmogžudis, ištvirkęs, kurs užlaikė ke
Tai ką daro mokslas. Net
li;- šimtus sugulovių keliuose miestuose,
Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c.
Bostono “maikis” tokio ne
kurs iškart Kijeve steigė Perlinė ir kitų
Kaina:
vietiniams po 25c.
išgalvojo. O prakeiktas ap
stalri maldnainius, paskiau priėmė Graikų
švietimas! Koks tų mergšių
krikščionių tikybą ir pasidarė toks karš
ištvirkimas!
tas krikščionis kad pats vertė nuo kranto
—Kas nori gaut vardą
KAINA 75c.
į Dnieprą stabus, degino senas šventinydidelio “visuomenės veikėčir.s, statė krikščioniškas cerkves, ir į paReikalaukit “Dirvoje”
jo” ir “švietėjo” turi kreip-

(Tąsa iš pereito numerio)
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ŽEMLAPIAI
30c

SAPNINYKAS

5

1932

KALENDORIUS

1932

rai nusilenkti, nes tik ten
Balandis-April
yra fabrikas kuriame dir
bama iš kriaučių profeso Sekmad. 17 Anicetas. Trabus, Vore
riai, o ..iš Dargio ..ir . Pronc... .j. Pirmad. 18 AApolonija. Suvartas, Totilė
Antrad. 19 Simanas. Nuomė, Nerganas
kaus dideli “veikėjai”
“švietėjai”, net didesni už Trečiad. 20 Teodoras. Lazdona, Sigitas, Seibutis
Ketv’tad. 21 Anzelnas. Skalvė, Daugkentis, Kryvis
patį Stasį Fabrikantą.
Penktad. 22 Soteiras ir Kajus. Viligailis, Eikė
—Pronckus nežino ar jis šeštad. 23 Jurgis. Juragis, Tolvaišą
Lietuvoj pasiliks ar sugryš
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
vėl į Ameriką. Hm.... Aš
Nauji
ir
seni
dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pamisliu kad jei jis nuvažiuos nedėlis; Antradienis
—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
į Lietuvą tai gal ten ir pa
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
siliks, ale jei jis nuvažiuos
tik iki Berlynui tai turės dabar sako: “Kinder, švaij
gryžt atgal su “svarbiom ba Amehikos Bagočus jus NUDINGI PATARI
MAI SVEIKATAI
žiniom”, sugraibytom “pa tui uždahys in koza.”
tikimuose šaltiniuose”. Tai
cicilikams vėl butų ‘ekstrų” —Aną vakarą ateina pa Poilsis būtinai kiekvie
tvoriu kažin koks vaikas;
—Bostono “maikis” išra verkia visa gerkle, o ašaros nam žmogui reikalingas ir
do naują birbynę, į kurios kai pupos byra iš jo akių. geriausias poilsis yra mie
vieną galą pučiant, iš antro Sakau, vaikeli, ko tu taip gas. Taigi, norėdamas ge
tos birbynės galo girdisi: gailiai verki? Jis sako:
rai išsimiegoti ir pasilsėti,
“Draugas mane klausi ar “Kad mano valdo nėla an niekuomet nevirsk pilnu pil
aš noriu būti SLA. prezi baloto in sekletoliaus vie vu į lovą. Vakare valgyk
dentu? Norėjau juom but tą.... b-u-u-u-”
lengvai virškinamų valgių,
tai ir buvau, o kaip norėsiu
Sakau: dar tu permažas. vengk prieš gulsiant dide
tai ir vėl juom busiu. Su O jis man: “Tai kas', ale as
pranti?! Agitacija! Br-r!” busu pilietis; b-u-u-u.... !” lių susijaudinimų, nedirbk
per ilgai, ypač dvasiniai.
—Per sekmines bus pik
Neik į lovą per anksti ar
nikas. Tame piknike “Mar
per
vėlai, nes valanda prieš
gutis” dainuos “Po pietų Il
Kalba per šešis men.
vidurnaktį
geresnė negu
linois”, o aš dainuosiu: “Po Jonas: — Ar teisybė kad
dvi
po
vidurnakčio.
Nemie
vakarienei Indiana”. Gai tu nekalbėjai su savo mer
gok
per
ilgai
ryte;
perilgas
das musų dainom išmargins gina per šešis mėnesius?
juokdaris Vanagaitis, o vie Juozas: — Teisybė; nes miegojimas išlepina kūną.
ton piano, paskambins S. aš prisilaikau managumo ir Sveikam suaugusiam žmo
L. A. finansų žinovai pus- nenoriu kitam pertraukt gui į dieną reikalinga 7—9
dolariais ir “kvoteriais”.
vai. miego, vaikui, juo jis
kalbą.
jaunesnis,
juo daugiau (10—Šakių Žydai drausdami
Ar
jau
išrašėt
“
Dirvą
”
20 vai.) miego reikia. Mie
savo Žydukus kad nerėktų,
saviškiams j Lietuvą? — už gamasis kambarys turi būti
seniau sakydavo, “Kinder, $3.00
metuose pralinksminsit
erdvus ir gerai vėdinamas.
švai, gubehnator jedzi”, o
visą kaimą!
ES

Juodo Karžygio Sūnūs

ĖL “Dirva” turi pranešti savo skaitytojams link
smą naujieną — nors dar nepasibaigė “KLA
JŪNAS”, šiuomi pranešame kad K. S. KarpiusKarpavičius rašo naują puikią apysaką vardu “JUODO
KARŽYGIO SŪNŪS”. Visi dar atmenat tą Karpavi
čiaus puikią apysaką — “JUODAS KARŽYGIS” — ku
ri penki metai atgal sukėlė nepaprasto sujudimo ir pa
traukimo skaitytojuose. Ta knyga (420 puslapių didu
mo) išsibaigė kaip bematai vos tik iš spaudos išėjus.

Dabar bus tęsinys tos apysakos — taip pat bus ilga ir
žavėjanti, skaitymo užteks bent porai metų. Kaip greit
pasibaigs ėjęs laikraštyje “KLAJŪNAS”, jums bus pa
tiekta “JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”.
PRIE TO, po senovei “Dirvoje” bus talpinama apra
šymai Lietuvos Miestų, Miestelių, Piliakalnių ir kitų žy
mių vietų, daugybė kurių yra jums gerai pažystama ir
žinoma. Taigi, “Dirva” buvo ir pasiliks mylimiausias
jūsų laikraštis Amerikoje.
TODĖL, tai jus privalot platinti “DIRVĄ” visomis galemis, nes tai yra laikraštis kuris jums nieko nežada, bet
duoda tai kas jums maloniausia ir mėgiamiausia.

TODĖL tai privalot kalbinti savo draugus ir kaimynus
Amerikoje skaityti “Dirvą”;
TODĖL tai privalot išrašyti “Dirvą” savo giminėms ir
TODĖL tai privalot stengtis prenumeratas savo ir savo
giminių kada baigiasi.

DOVANOS. Šalip puikių raštų, kurie vieni viršija
laikraščio vertę jeigu pirktumėt paskiroje knygoje, dar
kiekvienas “Dirvos” skaitytojas gauna $2.00 vertės kny
gų dovanų už NAUJĄ metini skaitytoją, išrašydamas
“Dirvą” giminėms Amerikoje arba Į kitas šalis. Šias
dovanas gauna ir patys NAUJI skaitytojai kurie sau už
sirašo “Dirvą” visam metui.
“Dirva” metams $2.00 Amerikoje.
Kanadoje $2.50
Lietuvoje ir kitur $3.00.
Pusei metų pusė kainos.
(Už pusmetines prenumeratas dovanos nesiduoda jokios)

PRIIMAM LIETUVOS BONU KUPONUS.

“DIRVA
6820 Superior Ave.
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ru ir žemėmis nuo 1 iki 6
Vietos Jau Parsiduoda
ir daugiau pėdų aukščio.
Kur pasitaiko kalnelių tai
Metropolitan Opera Company
su vežimais žemes išveža ir
of Nev/ York
supila ant žemų kelio dalių.
Giulio Gatti-Casazza, Gen. Mgr.
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Edward Ziegler, Asst. Gen. Mgr.
Man tenka dirbti kur nėra
liudininku prieš tūlą Jones,
SMULKMENOS
APRIL
akmens kalnų tai taip galiu
UPSALA, ONT.
kuris nuo Muckaus paėmė PUBLIC
Parapija padaryta iš Grafo žius, viduje, po balkiu kabo
HALL—
___ 21, 22, 23
aprašyt kelio darbą, bet ki Čia siučia didelė bedar $500 ir dar nuo kitų $1,000
Tiškevičiaus dvaro.
žibintas, ant sienų paveiks- Kelių darbai ir bedarbė tur kelias eina per akmens bė ir* darbų pasigerinimo1 ir žadėjo Muckaus sūnų iš- DEVINTAS SEZONAS DIDŽIŲ
OPERŲ PERSTATYMO
uolas, ten jau dirbama ki nesimato. Darbininkai ne-į sukt nuo teismo bausmės,
Didelis Išlaužo dvaras lai-stacijos, gale altorius,
Pradėjus
praėjusį
rudenį
Ketvirt. April 21—LAKME
turėdami
pinigų
mėtymui,
1
tokioj
tvarkoj.
Girdėti
iš
kadaise buvo nuosavybė di laike mišių pagroja vargo dirbta dar su didesniu įtembet to negalėjo padaryti,
Pons, Swarthout, Thill, DeLuca
Pinza,_Paltrinieri. Hasselmans
diko grafo Tiškevičiaus. nais — ir ko daugiau rei nadą, darbą nesulaikė ii’ Angliškų laikraščių kad ten norėtų kad viskas dar la-Į nes neturi jokių galimybių
biau atpigtų. Maistas kiek ir tik užsiima apgavystė Penktad. April 22—MANON
keletą
darbininkų
sužeidė
Vėliau jis pateko vyriausy kia?....
žiemai užstojus, priešingai,
atpigo, bet kaip kas ir pa mis lengvatikių. Jonės ka-{ Beri, Gigli, Tibbett, Rothier,
užmušė.
Bada, Cehanovsky. Hasselmans
bei ir ta jį išparceliavo — Aplink bažnyčią yra ap dirba dar su didesniu įtem ir Gal
nei vienoj valstybėj brango.
daise
buvo
Toledo
miesto
šeštad.
po pietų April 23—
dvaro žemė išdalinta beže augęs medžiais šventorius, pimu. Daug darbininkų ga bedarbė nepasiekė tokio di Akronas nuo didmiesčio
TALES OF HOFFMANN
tarybos
nariu.
Jis
už
savo
miams ir savanoriams. Se ir vienoj pusėj aptverti ka-l vo darbo per žiemą tik iš delio laipsnio kaip Kanada. Clevelando ir nuo Erie eže
Bori, Pons, Moore, Swarthout,
Jagel, Tibbett, Rothier, Ludikar
niau buvo dideli, mūriniai pai. Nors nesenai ši para Ontario provincijos. Tiktai Šią žiemą bedarbių skaičius ro kranto randasi tik 36 apgavystes nubaustas 6 mė
Bada, D’Angelo, Cehanovsky,
kalėjimo.
viso ūkio trobesiai.
Gandolli.
Hasselmans
pija įsteigta, tačiau žmonių apie miestą Sudbury darbi pasiekė 700,000. Reikia su mailės į pietus, per tai su nesiais
Muckai yra geri Akrono
Didelės Prienų parapijos palaidota nemažai. Pasta ninkai dirbo po dvi savai prasti kad Kanada, nors sisiekimas netolimas. Kas Lietuviai ir visų mylimi. šeštad. vakare, April 23—
Rosa Ponselle, Carmela Ponselle
dalis priskirta Išlaužai ir tyta ir kryžių. Yra šalę baž tes ir buvo keičiami, o ki žemės plotu yra didesnė už neturi savo automobilio, iki Gaila kad jie panešė tokius
Wakefield, Martinelli, Basiola,
tur
nebuvo
keičiami,
dirbo
Pinza, Gandolfi, Paltrinieri,
Suv. Valstijas, gyventojų šiol važinėdavo elektriškais nuostolius.
taip iš dvaro padaryta pa nyčios ir sodas, dabar išD’Angelo
Seraifn
visą
laiką.
turi
tik
apie
10,000,000,
to

tramvajais,
kurie
ilgus
me

nuomuojamas.
rapija.
Keliautojas.
Visam sezonui tikietų kainos
Apie
Vasario
16 d. daug dėl bedarbių nuošimtis la tus kursavo. Kelionė į Cle$25, $21, $17, $14, $10, $7, $4
Išlaužas stovi prie Kau- Parapijos mūriniame na atleido žmonių iš visų dar
vakaru tikietų kainos
no-Prienų plento. Žemė čia me yra motorinis malūnas. bo punktų, nes gavo įsaky bai didelis. Kanados šiau velandą kaštuodavo $1.10. PA.IIEŠKAU savo švogerį Silves Pavieniu
$7, $6, $5, $4 $3, $2, $1
rinė
dalis
nėra
apgyventa,
Bet
matyt
tramvajų
kom

Taksų nereikia mokėt
gera. Iš pietų ir rytų pu Prie paties plento nese mą kožnam punkte palikti
ten klimatas šaltas ir vei panijai tas neišsimokėjo to trą Scrakauską ir jo sūnų Julių. Iš
pas LYON & HEALY
sės tęsiasi didelės pievos. nai pastatyta mūrinė pra po 80 žmonių. Musų stovy siasi tiktai žvėrys. Viena dėl nuo Balandžio 1 d. ta Kauno ap. Jau 30 metų kaip Ame Parsiduoda
1226 Huron Rd., DABAR
rikoj.
Ilgus
laikus
gyveno
Terre
Per pievas bėga nedidelis džios mokykla.
kloj buvo apie 130 žmonių, tik Ontario provincija, kur po sulaikyta tramvajai, o Haute, Imi. Jie patys arba žinan (Naudoja Knabę Piano išimtinai)
Paštas
ir
vaistinė,
be
to
ir negilus upelis Šventupė,
girdėti ir kitose buvo po su- dabar yra vedamas kelias, kompanija susitarė su au tieji apie juos prašomi atsišaukti.
V. Vasilauskas
kuris pavasarį išsiliejęs ap dar dvi krautuvės ir alaus virš 80, taigi tie atleisti. žemės plotu yra didesnė už tobusų kompanija ir įvedė
Pakilo kai Kiškis su
Akron, Ohio
semia didelius pievų plotus. parduotuvės tai svarbiau Nuo Kovo 1 d. pradėjo duo Vokietiją. Ši provincija yra autobusus tarp Akrono ir 432 Campbell st.
ti
dirbti
tik
po
6
valandas
Toliau iš vakarų pusės juo sios čia įstaigos.
didžiausia Kanadoje. Bet Clevelando. Bet su tuo pa
Šalia plento yra ir Išlau į dieną, o užmokestis ta pa ir jos sulyginamai mažas sididino ir kelionės kaštai: GERA PROGA LIETUVIAMS
duoja miškas.
ti, po 30c į valandą. Taigi, skaičius gyventojų negali dabar atvažiuot į Clevelan- Parsiduoda 8 kambarių namas,
Parapijai dovanota keli žo pieninė.
geriausiam stovyje, dvi virtuves ir
atskaičius
už maistą, dabar
dvi maudynes, geras furnasas, dide
mūriniai dvaro namai ir že Parapijoj nuolat gyvena neuždirba nei po dolari per gerai pragyventi, dauguma dą kaštuoja $1.45.
lotas. Labai pigiai.
turi skursti be darbo. Net Iš šito kompanija padaro lisTaip
mės. Įsteigus parapiją rei vienas kunigas. Jis į Išlau dieną.
pat Nash Sedan, visai kaip
ir žiemos laiku tenka pa daug didesnį pelną, nes bu- naujas, visai pigiai.
kėjo ir bažnyčios. Taigi žą buvo atkeltas iš Prienų
Darbo punktuose dirba
plotas žemės su nameliu,
prekiniais trauki sas apsieina su vienu žmo antDidelis
dideli dvaro rūmai ir buvo ir paskirtas čia klebonu. daug suvažiavusių ūkinin stebėti
Waverly rd., geram stovyje, tik
niais
ir
ant
pasažierinių
gum,
prie
to
nereikia
nei
Kreipiktės tuoj pas
ir savo Nauju Super 78-80
paskirta bažnyčiai ir ten Klebonas, Kun. Gurevičius, kų su arkliais, ir jiems mo garvežių važinėjant netu bėgių tiesti nei prižiūrėti. už $1900.
7621 STAR AVENUE
Octane Rating. Prisipilkit
laikydavo mišias. Dabar tie žmogus neišdidus, sukalba kestis apmažėjo. Dauguma rinčius kur pasidėti ir dar Daug darbininkų per tai Vakarais 6:30 ir sekmad. rytais.
dabar bent kurioje
rūmai nugriauti ir jų vie mas. Jis pasitaiso vežimą, žmonių patys metė darbus bo jieškančius. Matant to netekti darbo kurie ilgus
PONNZOIL
STATION.
Skanus Amerikoniški ir Europiški
toj statoma nauja bažny kartais dirba lauko ir ūkią ir išvažiavo į miestą kada kį važiavimą net šiurpas metus ant tramvajų tarna valgiai.
Klausykit WHK, Sekm. 9:30 vak.
Kainos žemos. Lietuviai
pas mus užeina ir buna patenkinti.
čia. Bus aukštesnė, langai darbus ir nors jau apyse valandas sutrumpino. Tai sukrato kad žmogus turi vo.
The Columbia Refining Co.
UŽKVIEČIAM VISUS.
gi
dabar
pradėjo
atvežti.į
CLEVELAND
didesni, ir bus pastatytas nis tačiau gana veiklus ir
taip vargti, lyg didžiausias —Balandžio 3 d. pas pp.
JAMES
Restaurant
darbą
naujų
darbininkų.
nusikaltėlis.
Mačerauskus ir J. Salaševiaukštas bokštas. Plytos su energingas.
1410 East 66th St.
Nors jau atėjo Kovo mė- čių lankėsi iš Chicagos pp.
naudojamos buvusių dvaro Išlauže dar kol kas nėra Eina kalbos kad dirbs iki
Gegužės
1
d.,
o
paskui
kelio
rūmų ir kitų griaunamų nei vieno žydo, o be jų ir darbus visai nutrauks iki nuo, bet šiaip darbų niekur O. Palionienė ir Bakutienė.
Ofiso
Telefonai
Namu Į
namų. Dabar mišias laiko prekybos. Susisiekimas su rudeniui, o tik rudenį vėl neatsiranda. Girdėti dar ir Poni Palionienė yra pusse XįMAin
1773
KEnmore 4740Wj
dirbtuvės
menkai
dirba.
serė musų kumštininko J.
viename parapijos name. kitais miestais yra geras, pradės dirbti, kad miestai
Vykstantiems Lietuvon
Laukiam
visi
pavasario,
Šarkio, ji yra tvirto subu- .t P. J. KERŠIS |
nes
pro
Išlaužą
eina
plen

Virš durų prikaltas kryturėtų kur bedarbius dėti. bet ką jis parodys niekas davojimo, tvirta ir linksmo £ 1426-8 Standard Trust Bldg. ?
1 ĮSIDĖMĖTINA!
tas į Kauną 20 kilometrų, Darbas čia eina tokioj
KETURIOS NEPAPRASTOS
teisių mokslą Cumber- *
E. 79th ST. GARAGE į Prienus 12 klm. Esant tvarkoj: pirmiau valo, iš nežinom. Pavasarį miestai budo moteris. Malonu su Baigęs
land Universitete ir darbuojas a
mažai
bemaitina
bedarbių,
sitikti
su
tokiom
viešniom.
Teisių ofisu advokatų į
PATARNAVIMAS SUGEDUS
geriems susisiekimo ke kerta mišką, medžius sude todėl jeigu darbai nepage —Simas Muckus lankėsi Ž suCollister,
Stevens ir
ANT KELIO
į KLAIPĖDĄ per Kopenhagą
GENERALIS AUTO TAISYMAS liams, galima tikėtis kad Iš gina, paskui iš ąbiejų,.kelio rės, vėl prasidės bedarbių Lima, O., kur teisme buvo
Kurzenbergcr
Lietuvos piliečiams Pasai .ir
VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ
Vizos DYKAI.
laužo bažnytkaimis išaugs pusių kasa griovius,' kurie gyvenimas be ^pastogių ir
Su visais teisiu reikalais Lietu- A
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 4
1238 East 79th Street
buna nuo pusės iki penkių didžiausiais būriais važinė
į didesnį miesteli.
ENdicott 2887
ž
4- kreipkitės prie musų.
ENdicott 0981
Artojo Sūnūs. pėdų gilumo; kelią pila žvy- jimas prekiniais trukiais.
Otis Tullar, Prop.
Deportavimas ateivių tę
PIRMUTINĖ
siasi visoje Kanadoje, bet
ĮGALIOJIMAI
GEGUŽĖS 14 d.
daug atsiranda tokių kurie
Lietuvis Popieriuotojas ir
reikalingi
Lietuvoje pirki Įl
Maliavotojas.
nenori važiuoti, o kiti labai
laivu
mui, pardavimui, valdymui
džiaugiasi, nes veltui veža.
Nuimti seną popierą nuo
žemių ir kitokio turto.
“UNITED STATES1
sienų su moderniška ma
Bečerninkietis.
LIETUVOS VYČIŲ
šina už prieinamą kainą.
K. S. Karpavičius
RENGIA
ORGANIZACIJOS
Popieriavimo darfbas. šy-

IŠLAUŽAS

KANADOS
NAUJIENOS

AKRONO NAUJIENOS

J. G. Polter

balu
*
IR CARD PARTY
Lietuviu Demokratę Kliubas

Šeštadieny, Balandžio-April 16,1932

Lietuvių Salėje,

NEW PRICES

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

Muzika —J. Luizos Orkestrą

Šį sykį kortuotojai gaus tokios aukštos vertės dovanas
kokių dar niekad niekur nebūta; mat daug atsirado pasilaikančų politikos veikėjų, kurie brangiomis dovano
mis šį vakarą apdovanojo. Todėl užkviečiame narius
ir ne narius šiame vakare dalyvauti — Reng. Komisija.
P.S. Gera orkestrą, skunųs užkandžiai, prie užkandžių
ir geri gėrimai...

Rašykit laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

1229 EAST 74th ST.

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

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

“DIRVA”
L

Kiekvieną Sekmadieni

6835 SUPERIOR^ cAVENUE

Pradžia 7:30 vak.—Įžanga 25c Ypatai

Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

met daug pigesnis ir popiera pigesnė, taigi kurie
norit pagražint savo na
mą kreipkitės tuojau, atliksit darbą už daug pi
giau negu pernai.

ŠvedųAmerikosLinija

YOUNGSTOWN $1 ’ten"J,ir
PITTSBURGH $2 atgal
SHOVEL
ERIE

GRYŽTA
IŠVAŽIUOJA
Pittsburgh 6:00 vakare
IŠ Cleveland ..8:20 ryto Iš
arba 9:30 vak.
IŠ E. 55th St. . . 8:30 ryto Iš Youngstown 7:30 vak.
arba 11:03 vak.
Iš E. 93rd St. . 8:35 ryto

2 Ekskursijos
M

Į LIETUVĄ!

RAILROAD

GEGUŽĖS 28 d.
laivu

“FREDERIK VIII”
AMERIKOS LIETUVIŲ
EKONOMINIO CENTRO
Drauge su laikraščiais
“Am. Lietuviu” ir “Draugu”
Rengiama specialiai del Ame
rikos Lietuvių, prekybininkų ir
pramonininkų.

Rengiamos Lietuvių Laivakorčių
Agentų Sąjungos Amerikoje
IŠ NEW YORK O

TREČIA

Į KLAIPĖDĄ

BIRŽELIO 18 d.
laivu

(Per Goteborgą)

“UNITED STATES”

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE

ANTRA

L. D. S. ir “DARBININKO’
Ekskursijai vadovaus
Kun. J. Skalandis

SYSTEM

V
IŠPARDAVIMAS VAIKŲ SIUTŲ
Į

j
|
j

g. Keliaukite Su Lloyd

Vyrų Broadcloth
parodiniai marškiniai

Athletic Union Suits
50c
79c Vaikų Golf kolinės ... 19c
Puikus šilko kaklaraikš. 25c Vaikų gražus maršk. 48c
Vaikų trumpos kelnaitės 77c
Gražios Rayon kojinės 10c Vaikų 2 kelnėm Siutai $3.95
Broadcloth kelnaitės
25c Vaikų bliuskutės ........ 48c

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

Kampas Giddings Rd.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
6600 SUPERIOR AVE.
*-*-*-*-***«-***-*-« U

' OMX

IIEnderson 6729
>►.»

-1------------------- -------- r t -r * t T -» ■ » ■ ■ ■

LIETUVĄ
Tas Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
TRUMPIAUSIAS KELIAVIMAS
PER JURAS

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

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

NORTH
11LV
AYn
GERMAN L
I SJ
1119 Euclid Ave.

Cleveland, O.

KETVIRTA

LIEPOS 2 d.
Naujais Motorlaiviais

laivu

Kungsholm ir Gripsholm

FREDERIK VIII”

Gegužės 10

ir

Liepos 30

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS
į Klaipėdą
Ten
Ten ir atgal
Trečia Klase $76.00
$126.00
Turistine Kl. $107.00
$176.00

Su pirma ekskursija į Lietuvą
gryžta 'p. C. G. Lukšis, kuris kas
metas Amerikiečiams rodo “Lie
tuvą Paveiksluose’. Kelionėj nu
filmuos visą ekskursiją ir kitą
metą rodys Amerikoj. Norį turė
ti linksmą kelionę j Lietuvą ir
matyti save paveiksluose važiuo
kit Gegužės 10 d. ekskursija.
Prašykit specialio Lietuvių kal
ba cirkuliorio apie ekskursiją.
Informacijų, laivų išplaukimų
ir laivakorčių kreipkitės pas sa
vo agentą arba į:

Swedish American Line

21 State St.

New York, N, Y.

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

Uždarbi
Kėdainia
grindžiama
ir arklių ti
diniui aknu
kės ūkiniu
tuo uždirbt
trą akmeni
tų. Geram
sant, ūkini:
ti per dien;
žami akme
miesteliui j

Brangsta
Kupiškis,
—Kovo mė
mes ūkio pi
kainos. Gn
centneriui,
litai pudui
nes Lietuve
roką linų j
turi. Kaimj
laukdami, t
linus. Jei d;
brangs, jų
visai gerų
Mirė Pre
Šiauliai.—
prof. Povi
turėdamas
Velionis bir
vybės žadin
ninkas. Jis
lėtą veikalų
sudaręs Lie
taip jau ir
šiauš reljefe
mirtį dėl lų
buvo iš visų
kęs ir gyver
Janavičienę,
laidotas Ale
re, privatiš
Paskutinio
palydėti atv
Lietuvos tfiė!
menės ir ve
būrys.—Tsb.
Už mėsą pas
Vaškai, B
bastę čigon:
jus triksus i
nyti. Jie pra
kas mirs. U
gabalą amir
mia”, o jei
ir kokį pusli
tam aųižių i
“perstumia”.
kuris vietoj
sos, čigonui
penos gabala
pritraukė’
dienos ryto,
grąsino čigbi
jis iš tikrųjv
mirtų. Čigon
našavimą at
Gera ateitis
Užventis,
Visi u kinin
produktai la
gę, išskyrus
tabako kilog
čio svaro) kt
litus taip ir
paklausimai
Tobuliam ta
matoma laba
nes daug jo
žarna. Kai ki
kės ūkininką
met didesniu
tabaku užsėl
tais metais
Tsb.

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.

Lietuviai
singą pate
patiškas, i
navimas.
sąžiningiat
lėšos, $150
6621 EDN

7

DIRVA

Balandžio 15, 1932.

Užsienio Lietuviams remti HARTFORD, CONN.
Katalikų Labdarybės
J. J. LAZICKAS
drauija.
JEWELER
— RADIOS
V ajus
Nuteistas
visam
amžiui.
6407
Superior
Ave.
Pradedant
su
Gegužės
1
d.
prasi

Kaunas. — Vasario mėn.
dės metinis vajus narių ir aukų Ka
Balis
Maskaitis,
39
metų,
iš
Prie
E.
66th
Street
pradžioj Kaune įvyko visuo
—■ENdicott 4638—
Burlington, Bal. 8 d. tapo talikų Labdarybės Korporacijai ke
menės
organizacijų
atstovų
turiolikoje
apskričių
priklausančių
į
Popieriaus
fabrikas
Pet

Kiaušiniauja rekolekcijoms
nuteistas visam amžiui ka- Clevelando Dioceziją, kaip skelbia
Uždarbiauja akmenim.
rašiūnuose, kurį stato Šve pasitarimas, kuriame įkur lėjiman už nužudymą Jo Vysk.
Joseph Schrembs, Clevelando
JEIGU SERGI
Kėdainiai.-—Vasarą bus Rietavas, Telšių aps.— dų degtukų monopolio val ta užsienio Lietuviams seph Kapinos, iš W. Hart
vyskupas.
PARAŠYK KAS KENKIA.
grindžiama keletas gatvių Klebonas vedė senai visur dyba, jau baigiamas statyti remti draugija. Jos pirmi ford. Maskaitis prieš save Laiške i klebonus vyskupas nu
ir arklių turgavietė. Grin Lietuvoje atgyvenusį pap ir dabar eina mašinų mon ninku išrinktas advok. R. jokių tikrų liudininkų netu rodo kokioje rimtoje finansinėje pa Mes parduodam visokias žoles ir
šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir
diniui akmenis veža apylin rotį — maršalgų kiaušiniaSkipitis, o sekret. K. K. Ka- rėjo, todėl apkaltintas ir dėtyje atsidūrė ta korporacija ir kitų šalių. Aprašymas prisiučiatažas.
Fabrikas
pradės
kad
reikalinga
urna
pagalba
aprūpi

kės ūkininkai ir pusėtinai vimą ir lašiniavimą. Jau
mas dovana:, tik įdėkit 2c štampą.
sakaitis. Tuo tarpu draugija nuteistas sulyg aplinkybių
tuo uždirba. Už kubini me antri metai bažnyčios “mar- veikti apie vidurį vasaros. dar jokio realaus darbo ne įrodžiusių jo kaltę toje žu- nimui jos globoje esančių labdarin J. J. KAZELL BOTANICAL CO.
gų
įstaigų.
trą akmenų moka 10—12 li šalgos ’ lanko kaimus ir Kaip teko iš Švedų konsulo
108a W. Broadway, Dept. P.
dystėje. Jam buvo reika Šio meto vajaus obalsis bus, “KožSO. BOSTON, MASS.
tų. Geram rogių keliui e- renka iš ūkininkų kiauši patirti, fabrikas gamins vi parodė.
nas
kiekvienos
parapijos
narys
yra
laujama baumės už pirmo
sant, ūkininkai gali uždirb nius, lašinių ir sviesti gaba sų rūšių popierį koks tik
Labdarybės Korporacijos”,
laipsnio žudystę, bet del Katalikų
ir bus stengiamasi iš kiekvieno ka
ti per dieną 20—25 lit. Ve lėlius kuriais klebonas mai dabas yra Lietuvos rinkoje.
stokos liudininkų jis išsisu taliko išgauti auką arba prirašyti jį
Taiso Alytaus tiltą
žami akmenys ir Švėkšnos tinsiąs svetinius kunigus, at Tačiau pirmiausia gamina
ko nuo mirties bausmės ir kaipo rėmėją.
važiavusius pas jį trim — mas laikraštinis popierius,
miesteliui grįsti.—Tsb.
Alytus.—Pereitais metais gavo antro laipsnio baus 1931 metais ta korporacija turė
keturiom dienom Į rekolek kurio dabar daugiausia su plaukią Nemunu ledai apga
(THOMAS)
jo suvirš 45,000 narių aukavusių
cijas. Iš tokios “rinkliavos” naudojama, apie 1,100 tonų dino tiltą. Ledų buvo smar mę, amžiną kalėjimą.
laike pernykščio vajaus.
Kapinos buvo darbinin
Brangsta linai ir javai. ūkininkai tik šypsosi. Jie
Lietuvis Dentistas
per metus. Charakteringa kiai apdaryti ledlaužiai. Da kas, su Maskaičiu dirbęs.
1304 East 68th St.
mano
kad
klebonas
valdyda

Kupiškis, Panevėžio aps.
PARSIDUODA
kad Latvijoj tokio papie- bar šis tiltas taisomas. Ligi Jis tapo sudaužytas ir pa
Kampas
Superior Avenue
mas
100
hektarų
ūkį
nesu

—Kovo mėnesį visiems že
DRY CLEANING BIZNIS
riaus per metus sunaudoja pavasirio norima jis tiek pa degta ta budelė kurioje la Gerai
išdirbta vieta per 12 me
(Virš Lietuvių Banko)
mės ūkio produktams pakilo bankrutuos jei pavalgydins
taisyti, kad nuo beeinančių vonas paliktas. Maskaitis tų. Kreipkitės greitai:
kainos. Grūdams 2—3 litai kelias dienas savo svečius.— ma per 2500 tonų. Popie ledų negręstų jam pavojus yra
Tel. ENdicott 1378
vedęs, paliko žmoną.
C. F. PETRAITIS
riaus kaina nebus didesnė
centneriui, o linams net 6 Tsb.
sugriūti
—
Tsb.
6702
Superior
Ave.
Cleveland,
O.
Rep.
už dabartinę rinkos kainą,
litai pudui (16 kil.) Šiauri
tačiau
apsaugoti
nuo
užsie

nės Lietuvos ūkininkai ge
Daug miško pirko.
nio konkurencijos fabriko
roką linų pluošto atsargą
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
turi. Kainų pakilimo 1 be Šiauliai.—Rudenio audros sėkmingą veikimą bus pra
laukdami, turi, kelių metų yra daug medžių miškuose šoma vyriausybės pakelti
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)
linus. Jei dar kiek linai pa išvertę ir prilaužę. Juos te muitą už Įvežimą popierį.
brangs, jų laukimas duos ko parduoti ūkininkams Kadangi fabrikas savo įren
kaip miško medžiagą. Šymet gimu galės pagaminti žy
visai gerų vaisių.—Tsb.
buvo daug daugiau kaip ku miai daugiau popieriaus ne
riais praėjusiais metais tam
Mirė Prof. Matulionis reikalui skiriamos medžia gu vietos rinkai reikalinga,
tad norima sutvarkyti kad
Šiauliai.—Kovo 15 d. Mirė gos, bet ūkininkai ją visą bent 10 nuošimčių pagamin
prof. Povilas Matulionis, išpirko. Kai kur net truko. to popieriaus butų parduo
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
turėdamas 72 m. amžiaus. Nors ir sunkus pinigišku
Velionis buvo Įžymus lietu atžvilgiu Lietuvoje metai, ta vietos rinkoje, o kitas už
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai
vybės žadintojas ir moksli bet ūkininkai apsirūpina sienyje.
ninkas. Jis yra parašęs ke miško medžiaga statybos ir Fabrikas stengiamasi įletą veikalų apie miškų ūkį, kitiems ūkio reikalams.— rengti pagal paskutinius
technikos renkalavimus vi
sudaręs Lietuvos žemėlapį, Tsb.
soj Europoj. Esą, sunkiau
taip jau ir Lietuvos pavir
PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
šiaus reljefo žemlapį. Prieš
sia bus tiktai su fabriko
mirtį dėl ligos ir senatvės Atidaryta didelė skerdykla. darbininkais — specialistais
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
buvo iš visų darbų pasitrau Kybartai, Vilkaviškio ap. kurių Lietuvoje tuo tarpu
ti negalime. Prašome šitą įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.
kęs ir gyveno pas dukterį p. — Kovo 15 d. atidaryta tėra labai maža.
“L.U.”
Janavičienę. Kovo 17 d. pa ką tik pastatyta didelė sker
(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)
laidotas Aleksandrijos dva dykla. Prieš tai mieste sker
Baisios buvo pūgos.
re, privatiškuose kapuose. dyklos nebuvo, patys mėsi
Paskutinio poilsio vieton ninkai gyvulius skersdavo. Kaunas.—Kovo 13—15 d.
palydėti atvyko iš įvairių1 Dabar bus lengva sužiūrėti visoj Lietuvoj’ siautę nepa
* • Jų
Lietuvos yietų gausus visuo mėsos sveikumo ir hygienos. prastai smarkios sniego pū
menės ir valdžios atstovų Be to, ši skerdykla miestui gos. Užpustyta keliai ir so
būrys.—Tsb.
duos nemažai pajamų.— dybos. Kai kur supustyta
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
Tsb.
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
snego putiniai sulig trobų
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant — $2.00
didumo. Lėlių kaime ūkinin
Už mėsą pasako kada mirsi.
kai, negalėdami sniego atsi
Vaškai, Biržų aps.—Atsi Vietoj karčiamų—mokyklos kąsti iškarto, išsikasė tune
bastę čigonai vartoja nau Prienai, Mariampolės aps. li, kuriuo susisiekė vien su
jus triksus ūkininkams mo- —Baudžiavos laikais šioje kitais ir su “visu pasauliu”.
nyti. Jie pradėjo spėti kada apielinkėje, beveik kiekvie Daug buvo užpustyta keliu
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos,
Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga,
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
kas mirs. Už didesnį mėsos nam kaime buvę karčiamos. beeinančių autobusų ir šiaip
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
kortų,
ir
delno.
414
pusi
............................................................
$2.00
gabalą “mirtį toliau nustu Dabar, pasak senų žmonių, vežimų. Pūgos siautimo die
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė
mia”, o jei kas prie mėsos
nomis traukiniai vėlavosi
knyga, 392 pusi.............................................................................. $2.00
vietoj
buvusių
karčiamų,
iš

ir kokį puslitį prideda, tam
net ligi 12 vai. Skapiškio—
dygo
mokyklos.
Seniausia
tam avižių ir per 100 metų
Suvainiškio ruože traukinių
“perstumia”. Tik vienam, čia mokykla bus šiauliškių. judėjimas keliom dienom
Paveiksluota, didelė 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu
kuris vietoj kiaulienos mė Ji įsikūrė dar prieš didįjį buvo nutrukęs. Tokios Si
žmogaus ant žemes nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
Geografija arba žemes aprašyma — didele 459 pusi, knyga, pir
sos, čigonui kaž kokios sti- karą.
biriškos pūgos seniai Lietu
niau parsidavė net po $4............................................................ $2.00
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar .............................$2.00
penos gabalą įgrūdo, “mirti
voje nėra buvę.—Tsb. ,
pritraukė’ ligi sekančios
Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
dienos ryto. Tačiau šis pa Atmena prietarų laikus.
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. .300
grasino čig'onę pakart jeigu Dabužiai, Ukmergės aps.
Didžiausia ir Gražiausia
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
jis iš tikrųjų taip greit nu —Čia yra keletas labai se LIETUVIŠKA VALGYKLA
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų senomirtų. Čigonė pabūgus pra nų žmonių, tiek senų kad
__
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi
6824 Superior Ave.
našavimą atsiėmė.—Tsb.
apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
nei jie patys, nei kiti jų tik Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; Už A UDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.
ro amžiaus susekti negali.
1310
Russell
Road
Gera ateitis tabakininkystei Iš pasakojamų įvykių, ku
Užventis, Šiaulių aps.— riuos jie atsimena, spren Soeciale kaina šį Mėnesį
Visi ūkininkų pagaminti džiant, jie bus toli šimtą Cinavimas, Suliejimas, Stogų
produktai labai buvo nupi- metų pragyvenę. Be kitų
tiesimas — Furnasai
Aprašymas apie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą,
arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — su daugeliu paveiks
gę, išskyrus tabaką. Gero pasakojamų dalykų, sakosi Apskaitliavimą noriai duodam.
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3........... $2.00
tabako kilogramui (pustre atmeną, kaip senovėj vėžio Bowman Sheet Metal &
sveikatos ir hygienos. 339 pusi................................................. $2.00
čio svaro) kaip mokėjo 4—5 ligą gydydavę. Serganti esą
Furnace Co.
litus taip ir temoka. Be to,i apvilkdavę visokiais skar
4704 Hough Ave.
paklausimai kasmet didėja. malais, ir, kaip kokią baiEnd. 0550
TobuJiam tabako ūkini nu dyklą įkinkę arklio pakin
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
---laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus....................... $2.00
matoma labai gera ateitis, iais, paleisdavę. Įkinkytasai
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.................................. $1.25
FURNASŲ ir
Prie šios knygos duodasi “VIENUOLYNO SLAPTYBĖS” arba
nes daug jo iš užsienio Įve
KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ
eilių knygelės “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”
žama. kai kurie šios apylin turėdavo atbulas joti apžer
BOILERIU
kės ūkininkai ruošiasi šy gęs kačergą. Jei kas susiti
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ
TAISYMAS
H
met didesnius plotus žemės kęs jo išsigąsdavo, tai ge
Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus
VISOKIŲ
IŠDIRBIMŲ
i;
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: j tėvus, vaikus, į merginas, Į
tabaku užsėti kaip perei rai — liga, praeidavo, o jei
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................ $2.00
tais metais buvo užsėję.— ne, tai visas “maskaradas”
Musų kainos visiškai
)
Seniau
buvuio
garsaus Kun. VI. Dembskio knyga — 183 p. $1.00
niekais nueidavęs.
Tsb.
(žemos.
:■

IŠ LIETUVOS

®

JAU PASTATYTA
»
POPIERIAUS
FABRIKAS

Or. S. T. Tamošaitis

$2 Vertės Kum Dovanai
GAUS VIENA SIĮJ KNYGŲ DOVANAI!

KASI Vytautas Didysis

ŽMONIJOS ISTORIJA

“kTštonis

Juros Merga
ETHNOLOGUA

ISTORIJA ABELNA

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH

JAKUBS

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

I

5825 SUPERIOR AVE.
HEnd. 2551

FLORA

Floral Shoppe
1203 EAST 79TH ST.
ENdicott 2191
Gėles vestuvėms, laidotuvėms
ir visokiems atsitikimams.
Taip pat gėlės puoduose
tinkamos dovanoti
atminčiai.
— Kainos prieinamiausios —

PAŽVELGUS ATGAL
KANKINTOJAI

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

IR

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

Užsisakant “Dirvą” siuskit pinigus ir aiškiai ęązyinėkit norimų knygų vaidus. 6820 s.Jperior Avenue

Cleveland, Ohio

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

DIRVA
.

I

Kas Girdėt Clevelande-ApteUnkese !
I

“DIRVA”, 6820 Superior Ave—ENdicott 4486—Atdara vakarais
» J |

_

** » n ■ ■ T ■ T m ■ « • w ■ ■ “ ■ " ■

"° • w ■ ♦ •• •

• ••

******** 1 ■ ■ ■ t » »

T ~ T!

j
_

1

Balandžio 15, 1932

LIETUVOS ATSTATYMO Bvės šėrininkai suneša į “Dirvą”i
savo naujus antrašus daugybė
mis. Matyt kiekvienas norėtų
atgauti bent dalį pinigų kurių
dar Bendrovėje esama.
“Dirvos” redaktorius gavo iš
dabartinio Bendrovės vedėjo p.
A. B. Strimaičio pranešimą, ku
riame -paminima jog turto esa
ma apie $100,000. Taigi, geras
laikas rūpintis jo išdalinimu šė-|
rininkams.

The onlj
Publisl

Ohio I

IŠVAŽIUOJA LIETUVON.
PILIEČIŲ DEMOKRA- LANKĖSI KUN. J. HALATrečiadienį, Bal. 20 d., išva
BURDA. Antradienį aplankė
žiuoja Lietuvon dvi Clevelan- ____ TŲ ŽINIAI
“Dirvos” redakciją buvęs Cledietės laivu “Europa” — tai pp.
velando Lietuvių klebonas Kun.
Adelė Dapkunienė su apie po
Mės Lietuviai skaitomos Cle J. Halaburda, kurio vietą dabar
ros metų amžiaus dukrele, ir velande ir Cuyahoga apskrities užima Kun. Vilkutaitis.
Metropolitan Opera
ribose tarpe 15,000 ir 20.000
Jadviga Crouse.
Kun. Halaburda atvyko šeš
Jodvi vyksta į Lietuvą apsi dūšių. Tame skaičiuje tikimės tadienį, čia viešėjo pas naujos Ketvirlad. Bal. 21 — ‘LAKME’
lankyti ir gryš vasaros pabai kad 50 nuoš. yra šios šalies pi parapijos kleboną Kun. Karu- Pcnktad., Bal. 22 — ‘MANON’
goje. -Visus kelionei dokumen liečiai, ir kaipo darbo žmonės žiškį ir atlaikė sumą bei pasa šešt. p° pietį), Bal. 23 —
tus ir laivakortes joms išrūpi ar bent nedidžturčiai neturėtu kė pamokslą. Patyrę kad bus
‘TALES OF HOFFMANN’
me būti kuo kitu kaip tik DE naujoj parapijoj Kun. Halabur šešt. vakare, Bal. 23 —
no “Dirvos” agentūra.
MOKRATAIS.
Peni Dapkunienė važiuoja į
da, į bažnyčią apsilankė daug
‘LA G1OCONDA’
Bet iš to skaičiaus labai daug vietos Lietuvių jo pažystamų.
Panevėžį, kur gyvena jos tėvai,
o p. Crouse į Babtų parapiją. kas savo pilietybės teisių visai
Kun. Halaburda dabar gyve Puikiausias šio meto nuotikis, me
Jcdvi abi atvažiavo į Ameri nenaudojame iš priežasties ne na ir' klebonauja Great Mea tinė pavasarinė iškilmė Metropoli
ką po karo, čia ištekėjo, dabar veiklumo, nepaisymo, apsileidi- dows, N. J., mažame miestely tan Opera Company iš New Yorko
j mo ir dar kitokių sumetimų. je, Romos Katalikų parapijoje, prasidės Clevelando didelėj miesto
sumanė aplankyti Lietuvą.
Clevelandą apleidžia pirma Taip yra ne tik su suaugusiais kuri susideda iš sulenkėjusių auditorijoj ketvirtadienio vak., Ba
ateiviais iš Lietuvos, bet ir su ir sujudėjusių Lietuvių ir pa landžio 21, su malonia Lily Pons,
dienį, Bal. 18 d.
Linkime laimingos kelionės. čia gimusiais ir augusiais jau čių tų tautų žmonių kurie ten Francuziškoų operoj, ‘Lakme’,
nikaičiais ir panelėmis.
gyvena. Pasakojo kad nors bu Penktadienio vakare, Lucrezįa BoKodėl gi musų Lietuviai yra vo paleista apie jį gandai buk ri ir Beniamino Gigli dainuos ope
EKSKURSANTŲ Į Lietuvą
eilės didėja. Jau yra susirašę tokie rambus reikalingoj poli jau pametęs kunigystę, apsive roj ‘Manon’.
apie 30 Clevelandiečių ir Ohio tikoj? Juk šioje šalyje, ypatin dęs, ar neprigulmingiems ku šeštadienį, ‘Visos Ohio Dienoj’, po
Lietuvių važiuojančių šį pava gai šiuo momentu, politika yra nigaująs, tas nėra teisybė, ką pietų bus pastatyta ‘Tales of Hoff-1
sarį į Lietuvą.
Kreipkitės ir tiek svarbi ir reikalinga kaip patvirtino ir jo atlaikymas mi inann’ su Pons, Bori, Grace Moore,
jus kurie norit važiuoti apsigy duona ir sviestas ant stalo. To šių naujoj parapijoj.
Lawrenee Tibbett ir Frederick Jadėl visiems reiktų susidomėti
Kun. Halaburda papasakojo gel.
venti arba tik apsilankyti.
Šeštadienio vakare bus paskutinė
Norintiems gryžti perimtai ir kelti savo teisės balsus. Jei apie savo senus vaidus su Clegaunami Clevelande, ‘ todėl nėra gu mes neturčiai DEMOKRA velandiečiais, kurie buvo prieš opera “La Gioconda” su Ponselle
jokio rupesnio. Viskas pagelb- TAI visi išvien stotume ir bntu- jį sukilę. Sakė, jam Clevelan- seserimis ir didžbalsiu Giovanni
stima atlikti “Dirvos” Agentū ine anksčiau stovėję tai šioje das patiko ir norėjo čia gyven Martinelli.
pilnoje gerybių šalyje šiandien ti, bet kada atsirado priešų ir Toks operų parinkimas niekad ne
roje.
nereikėtų
dejuoti del pono Hoo- nesusipratimų, galėjo gražumu buvo pastatytas niekur kitur paeiKadangi ekskursantai važiuo
apleisti parapiją ir išeiti. Kuo liu, kur dalyvautų didžiausios Met
ja paskirais laikais tai jų var vero gerbūvio (prosperity).
Praeitą
Vasario
16
dieną,
su
met jo priešai pradėjo dirbti ropolitan žvaigždės tokioj salėj ko
dai bus “Dirvoje” skelbiami tik
musų Lietuvių Demokratų ak- už jo pečių, sako, tada ir jis pa kių turime Clevelande, kad sumuša
išvažiuojant.
Naudokitės dabar atpiginto tivišku prisidėjimu, tapo išva tyręs pradėjo rodyti savo ir ne visus pasaulinius rekordus operos
mis laivakorčių kainomis — ke lyta miesto valdyba išrenkant užsileido. Clevelande jis klebo lankytojų skaičiumi.
lionė į Lietuvą ir atgal kaštuo majorą kur s tvirtai stovi ir navo per 12 metų, bet kadan Šis yra devintas metinis operų se
gi buvo turėjęs vaidus su vys zonas Metropolitan atsilankymo ir
ja tik $126. Nelaukit atpin stovės už neturčius.
Dabar prieš mus stovi dar kupu, už tai, sako, ir vyskupas taip pat išrodo bus pasekmingas ir
gant daugiau, nes eina kalbos
kad perdaug atpiginta ir gali svarbesnis reikalas — tai no prieš jį ėjo ir padėjo iš Lietu gal dar pasekmingesnis už visus pirminuoti ir išrinkti neturčių pu vių parapijos prašalinti.
mesnius.
būti vėl pabranginta.
sės žmones į viršūnes Cuyaho
Sako, kada jau jo priešinin Tikietai šioms operoms partiduoga apskrities, Ohio valstijos, ir kai buvo įtūžę iki aukščiausio da iškalno pas Lyon and Healy’s,
CUYAHOGA apskrities iždi Suvienytų Valstijų. Gi tam at laipsnio, atsilankę pas vyskupą 122G Huron road, ir galima bus jų
ninko knygose surasta apie pu siekti reikia daug jiegų ir dar gavo laišką, kuriame vyskupas gauti kiekvieną perstatymo vakarą
se milijono dolarių nedateklių. bo. Todėl šiuomi ir kviečiame rašė kad Kun. Halaburda dau- ten pat miesto auditorijoje.
Valstijos kontrolierius atėmė iš visus piliečius Lietuvius Demo giau nėra šv. Jurgio parapijos
iždininko knygas ir veda tyri kratus į talką.
klebonu, bet tą laišką Lietuviš
nėjimus.
Kas rėkia daryti kad būtume kai bažnyčioje išversdami pasa
Delei to kilo didelis politiš gerais darbininkais sekantiems kė kad vyspupas praneša jog
kas skandalas.
nominavimams ir rinkimams? jis nėra daugiau kunigu, kas
1. Jeigu turi pirmas pilie
jį labai užpykino, todėl ir įvy
APSIVEDĖ. Balandžio 9 d. tybės popieras skubėk paduoti ko tas ką daugelis dar gerai at
SLA. 362 kp. balsavimuose
suėjo į porą p-lė Magdė Karu- prašymą del antrų, o sulaukęs simena.
Apleidęs Clevelandą, Kun. .>. SLA. Pild. Tafrybcs pirmenybes
žiutė, trečia duktė Juožo Karu rudens rinkimų busi piliečiu.
2. Jei esi pilietis ir du pas
Halaburda vėliau apsilankė Lie paėmė: J. J. Bačiunas, A. Mi
žos, nuo 10720 Garfield avė., su
kutiniu
kartu ar dar niekad ne tuvoje.
kalauskas, V. M. Čekanauskas.
Henry Nolte, Jr. Jie įsisteigė
IABAR atėjo jums proga parvažiuoti Į LIETUVĄ pigiausia kaina
Nors jau apžiięs, bet gerai J. Tareila, J. Januškevičius, S.
savo namus 10116 Aetna road. balsavai, nueik į City Hali, že
mutiniam aukšte, į Board of išrodo ir pilnas energijos. Jis Mockus, Dr. Bronušas.
kokia kada buvo nuo pat karo laikų. Laivakortės tapo atpigin
Election ir užsiregistruok, kar
toliau darbuojasi Lietuvių
Pažymėtina kad p. Gegužis
SMAGUS JAUNUOLIŲ va tu nusinešant ir savo pilietybės ir
tarpe,
ką
parodo
jo
sekantis
negavo
nei
vieno
balso.
Kor.
karas. Sekmadienį, SLA. 14 ir popieras arba registracijos kor
tos visais geriausiais laivais. Kreipkitės Į “DIRVOS” AGENTŪRĄ in
žygis:
jaunuolių 339-ta kuopos suren tą.
Apsilankęs Clevelande jis iš
NAUJOS PARAPIJOS komi formacijų apie kainas, taipgi apie reikalingus kelionei dokumentus.
gė puikų vakarą. Pastango
čia gimiai sulaukę ' 21 metų
mis jaunuolių kuopos narių su irgi turi užsiregistruoti; jiems važiavo į Chicajją baigimui ta tetas turėjo susirinkimą Balan
vaidinta komedija “Bajoras popierų nereikia, tik reikia pa rybų perkėlimui dalies Kazi- džio 1, klebonijoje. Apkalbė
KAM leisti pinigus dykai, gyvenant Amerikoj, kuomet nedirbat ir
Gaidys”, kuri atlikta geriausia sakyt kad esi čiagimis (native). mieriečių Seserų iš Chicagos į jus parapijos reikalus prieita
Pennsylvaniją.
Ten
yra
nupir

prie
tvarkos
parapijos
vakaruo

kiek kada Lietuvių salėje ma
Registracijos biuras atdaras
Lietuvoje, kaip žinoma, viskas labai pigu.
tyta vaidinant, nes visi mokė kasdien nuo 8 ryto iki 4 po pie kta nauja tam tinkama vieta se, kurie atsibuna kas sekma pragyvenimas labai brangus?
jo savo roles. Lošimas ėjo la tų ; šeštadieniais iki 12 dieną. su 203 margais žemės, su bu- dienį, išskyrus adventą ir ga
bai sklandžiai, ir publika galė Balandžio 18 ir 19 d. bus atda dinkais, ir užvadinta šv. Juo vėnią. Nutarta neįleisti į šo Parvažiavę metams ar porai, pigiai pragyvensit, o kada laikai Amerikoj
jo suprasti visus žodžius. Iki ras iki 9 vai. vakare, kuomet zapo Villa. Chicagoj Kazimie- kius tokių asmenų kurie bus
Laivakortės geros ant ilgo laiko.
šiol kiek vaidinimų buvo dau bus paskutinė valanda užsire rietės jau nesutelpa. Iš nau nutėmyti nepriderančiai apsiei pagerės galėsit sugryžt.
giausia nukentėjo del artistų gistravimui del Gegužės 10 d. jos įstaigos bus aprūpinta Lie ną, taip pat sutvarkyta suva
nemokėjimo savo rolių. Publi nominacijų. Patartina nelauk tuvių parapijinės mokyklos ry žiuojančių Į bažnyčią ir į paren
RENGKITĖS ir važiuokit Lietuvon su viena iš “DIRVOS” EKS
ka eina tik paremti organiza ti paskutinių dienų, bet eiti tuose mokytojomis. Toliau bus gimus automobilių palikimo vie
įsteigta
mergaičių
akademija.
ta. Bus prašoma visų prisilai KURSIJŲ! Smagiausias keliavimas! Proga sutaupyt pinigų!
ciją, o ne pasigerėti vaidinimu. užsireigstruoti tuojau.
Ta nauja įstaiga bus atida kyti šio naujo parėdymo.
Kaip šiame vakare pasirodė,
3. Privalai užsiregistruoti
Clevelando ir apielinkės Lie
geriausia yra duoti veikalų ro pats, vyras, moteris ir visi su ryta jau trumpu laiku, sakė
tuviai parapijos rėmėjai prašo
les jauniems, pilniems energi ėję 21 metus šeimynos nariai. Kun. Halaburda.
Kaslink išmetimo ar praša- mi atsilankyti antradienio va
jos ir norintiems vaidinti. Jie Paraginki! užsiregistruoti kai
padarys veikalą žingeidžių pub mynus, gimines ir pažystamus, linimo klebonų iš parapijos, ša karais pasikortuoti, pasišokti ir
likai ir publika norės lankytis, tada tik busi tikras demokra ke Kun. Halaburda, geriausias linksmai praleisti vakarą para
nes žinos kad matys ką gero. tas, darantis sau ir kitiems ge vaistas yra sulaikyti mokėjimą pijos salėje.
mokesčių keletui mėnesiu....
Vasaros laiku, bažnyčios sod
Bajoro Gaidžio rolėje vaidi rą.
ne atsibus parengimai kas sek-!
no Jonas Ūselis; Gailienės —
4. Jeigu del užsiregistravimo
Elena Grigiutė; jų dukters — butų jums koks nepatogumas
MOTERŲ RATELIS turėjo madienį, panašus į piknikus.) Šią vasarą “Dirva” rengia VISOS OHIO VALSTIJOS LIETUVIŲ Eks
Izabelė Uselienė; tarno — Ch. ar bent kokia kliūtis kas sulai smagų šeimynišką vakarą Ba Vietos yra užtektinai ir graži, kursiją, sąryšyje su Spaudos ir Laivakorčių Agentų Ekskursijomis —
Raznatauskas; Stasio — Pet kytų nuo registracijos, praneš- landžio 2 d. Lietuvių salėje. o atsitikime lietaus visada yra
ras Ūselis; Lapės — Juozas Ba- kit Lietuvių Piliečių Demokra Tokie vakarėliai yra labai pa- nuosava salė.
Naujas vargoninkas B. Net
barskas; Meškučio — A. šmi- tų Klubo valdybai ar bent na of'rtini. nes dalyvauja draugin
gelskis; Kleckio — J. Verbyla; riui, o jums bus suteikta pagal gi artimi žmonės ir juose pa krašas darbuojasi sudarymui
jo sunaus — W. Auksoraitis; ba ir aprūpinimas.
miršti visus sunkius kasdieni skaitlingo choro, todėl mėgs
tantieji dainuoti ir giedoti pra
Šmuilos — J. Armonas.
nio gyvenimo vargus.
5. Sulaukus Gegužės 10 d.,
A. Dubauskas.
Didžiausias kreditas veikalo balsavimo budelės bus atdaros
Viršuje salėje buvo šokiai, o šomi prisidėti.
(Be persėdimo iš New Yorko Į Klaipėdą)
pasekmingumui priklauso jau balsavimui nuo 6:30 ryto iki apačioje kortavimas; kortavu
PEREITĄ sekmadienį naujos
nuoliams. Jonas Ūselis taip ko 6:30 vakare, ir be jokio atidė sieji buvo apdovanoti gražio
Ekskursantus į laivą palydės pats “Dirvos” Red. Karpavičius.
miškai ir nuosekliai vaidino Ba liojimo kiekvienas privalot at- mis dovanomis, šokiams gro parapijos salėje buvo įspūdin
gas vakaras. Gražiai suvaidin
joro Gaidžio rolę kad geriau ir I likti savo pilietišką priedermę. jo Al Šukio orkestras.
tikras artistas neatliktų.
šeimininkėmis šio vakaro bu ta komedija, Kun. J. Halabur
I Nuėję į budelę pasakysit savo
Abu broliai Ūseliai prisidėjo i vardą ir pavardę ir pasakykit vo pp. Mišeikienė, Praškevičie- da pasakė įdomią kalbą, prijuo
prie padarymo vakaro pasek kad esat Demokratų Partijos, nė, Grigienė, Baltrukonienė su kindamas savo senus pažysta Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba galės važiuot tik vėliau vasarą, ga
mingu, ir visi jaunuoliai savo tuomet gausit Demokratų ba daugeliu savo Ratelio narių kai mus.
Koncertinę dalį išpildė Br. li rengtis su viena iš sekančių ekskursijų puikiausiais laivais:
pastangomis sutraukė jaunimą lotą. Už ką balsuoti ir už ką po pagelbininkėmis.
j vakarą, kuris davė ir pelno. Į ne paaiškinsime vėliau.
Prisišokus ir prisikortavus, Nekrašas, ir gal pirmą kartą
teko girdėti jį
Prieš pradėsiant programą,
vėliau visiems buvo patiekta Clevelandiečiams
“Kungsholm” — Gegužės 10 d. per Švediją
6. Visi Lietuviai piliečiai
taip
gerai
dainuojant.
Mat, iš
svočias iš Brooklyno, D. Klinga Demokratai ir iki šiol buvę Re- skanus užkandis.
važiavęs
iš
Clevelando
įis
tu

“Statendam” — Gegužės 21 d. per Holandiją
pasakė agitativę prakalbą už publikonai rašykites prie Lie
Moterų Ratelis iš seniau yra
Susivienijimą. Po vaidinimo tuvių Demokratų Klubo Cuya aukavęs Lietuvių Kultūriniam rėjo gerklės operaciją, kas pa
“Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną
p-lė Florence Aleknaitė pasakė hoga County. Įstojimo mokes Darželiui ir dabar, kada ren taisė jo balsą ir išėjo ant gero.
Poni
Vaičiūnienė
buvo
progrą“Frederik VIII” —’ Liepos 2 d. per Kopenhagą
gražią deklamaciją, ir pabaigoj tis tik 25c metams. Susirinki giamasi prie Darželio atidary
P. J. žirnis trumpai paagitavo mai buna Lietuvių salėje kas mo ir reikia pinigų, Ratelietės mo vedėja. Kun. Karužiškis
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
už SLA.
Narė. mėnesį, ir sekantis bus Ralan- sumanė vėl paremti pinigiškai. taip pat papasakojo įvairių anekdotų.
Seselės
Salaševičiu“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
Tapo nutarta rengti card par tės padainavo po’rą dainelių,
džio 28 d., nuo 7:30 vak.
“SHOWER”. Antradienio va
Toliau, atvykę iš kitų valsti tes ir jų pelną skirti Darželiui. p. Luizai akompanuojant.
“
Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną
kare, Bal. 12 d., p-lės Adelės jų, ypatingai iš Pennsylvani- Pirma tokia card party kiek ži
Taip
pat
publika
buvo
išva

Pečkaičiutės draugės surengėj jos, Lietuviai bijo registruotis, noma bus Gegužės 1 d., p. Vil ginta dainuoti ir gražiai sudai
jai “shower party” p. Skrip- nes mat Pennsylvanijoje kaip činskų namuose. Antra card navo kelias dainas, vargoninKELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą °®
kauskienės namuose, 5915 Dib tik pilietis užsiregistruoja tuoj party bus p. Šimkūnų namuose, kui Nekrašui vadovaujant. Sa
ble avė. Dalyvavo virš 50 mer reikia mokėt taksus. Tokių mo trečia — Baltrukonių, ir tt.
lė buvo pilna.
Rep.
Pola.
ginu ir moterų. P-lė Pečkai- kesčių pas mus Ohio valstijoje
čiutė gavo daugybę puikių do nėra, ir todėl turime registruo
RENGIA koncertą. B. Nek Kreipkitės informacijų j:
vanu su linkėjimais jai ir jos' tis ir balsuoti kad ponai Repurašas rengia savo koncertą Ge
Važiuojat Lietuvon? Rašy gužės 22 d. Lietuvių salėje. Ki
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
busimam vyrui. Jie apsives blikonai tokių mokesčių neįves
Gegužės pradžioje.
Buvus. tų.
Demokratas. kites į “Dirvos” Ekskursiją. tų prašoma tą dieną nerengti, j
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