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PRANCŪZAI MES BlJžADA GELBĖT UŽČIULYSTĘ SU
LENKIJA
Paryžius. — Francuzijos
seimo rinkimus laimėjus
kairioms partijoms, apsirei
škė nelaukti dalykai.
Socialistų partija, kuri
kontroliuoja seimą, skelbia
kad ji tuoj panaikins Franeuzijos militarišką sąjungą
su Lenkija. Francuzų su
tartis su Lenkija yra slap
ta, taikyta prieš Rusiją ir
Vokietiją, bet ji baigiasi 20
d. Birželio ir Francuzai ža
da ją neatnaujinti.
Lenkija pasijus kaip iš
mestas iš lizdo varniukas.

DARYTIEMS BANKAMS
Su v. Valstijų Federalio
Rezervo ir Iždo viršininkai
pranešė spaudai kad bė
gyje sekančių kelių savai
čių galima bus pagelbėt išliuosuoti iš uždarytų ban
kų paliktus žmonių pinigus.
Bankinė padėtis tiek pa
gerėjo, sako jie, kad perei
tą mėnesį galėjo atsidaryti
12 bankų, o tik šeši kiti
bankai teužsidarė.
Kovo mėnesį užsidarė 45
bankai, o atsidarė 28.

VOL. XVII (17-ti METAI)

LINDBERGHO KŪDIKIS ATRASTASJ4EGYVAS
KŪNAS JAU BUVO SUPUVĘS, PAŽINTAS
TIK IŠ NEKURIU LIKUČIŲ.

Hopewell, N. J. — Gegu atiduoti. Taipgi galėjo bū
žės 12 d. atrastas nužudy ti ir visai pašaliniai gudruo
tas Pulk. Lindbergo kūdi liai kurie-tuo budu pasinau
kis, kuris buvo išvogtas iš dojo ir išviliojo sau $50,000.
namų vakare Kovo 1 d.
Dabar visa vyriausybė
Kūną
atrado
gulintį
bur

visu
smarkumu ėmėsi gau
NORI IŠNAIKINT PI Militaristai šūkauja: ‘Lai
na
į
žemę,
duobėje,
išdalies
dymo
niekšų. Lindberghų
NIGUOČIŲ ĮGYVEN gyvuoja imperatorius! Ša
padengtą
lapais
ir
vėjų
už

tarpininkai
kurie pinigus
lin finansierių oligarchija ir
DINTĄ SISTEMĄ
IR DARBININKŲ ŽINIOS
neštomis
šiukšlėmis.
Atra

išmokėjo
žadėjusiems
kūdi
privilegijuota klasė!’
do negras troko šoferis ne kį gąžinti, dabar tardomi
Fordas užvedė vajų trau Tokio, Japonija. — Ge Jauni Japonai karininkai
toli kelio tarp krūmų, tiktai ir su jų pagalba norima su
kimo darbininkų Į laukų gužės 15 d. atsilankę į Ja išrodo lyg butų kartu im
penkios mylios atstu nuo sekti tuos kurie išviliojo
darbus ir ragina kad kiek ponijos ministerio pirmi perialistai ir komunistai.
SUŠAUDĖ DU LENKU Lindberghų namų. Atra $50,000.
vienas miesto gyventojas ninko Tsuyoši Inukai na Jie pamatė kad tik keli
Varšava. — Lenkų teis dęs mažą lavoną, negras Iki pat lavono suradimo
kur tik galima bandytų už mus,, devyni Japonai kari Japonai — apie šeši žmo
mas rado kaltais du Lenkus sugryžo prie troko ir pasa dienos dar tie patys ar kiti
nės — kontroliuoja visą ša
MEKSIKA IR PERU
siauginti sau daržovių savo ninkai jį nušovė.
špiegavime Rusų naudai ir kė apie tai savo draugui. niekštai varė derybas kūdi
SUSIVAIDIJO
pragyvenimui. Jis užvedė Maištininkai atvažiavo į lies turtą. Tuo nepasikęsNieko nedarę, jie tuoj nu kio “grąžinimui” ir turėjo
20,000 akrų ūki ir duoda premjero namus automobi dami sumanė jų teises ap- Meksika ir Pietų Ameri sušaudė. Viena šokikė ir važiavo ir pranešė policijai. susitikimus jurose laivuose
ten darbo tūkstančiams be liu vakare. Policijantus no mažinti ir pašalinti tą val kos respublika Peru per gi apkaltinta špiegavime ir Kūnas gulėjo tik už 75 su Lindbergho tarpininkais,
darbių. To jo.ukio produk rėjusius sulaikyti juos jie džią kuri juos palaiko.
traukė diplomatinius san- nuteista visam amžiui ka pėdų nuo vietos pro kurią norėdami išvilioti dar dau
tai nesudarys kompeticijos šūviais sužeidė ir pašovė
tikius. Peru vyriausybė iš lėti.
telefono darbininkai vedė giau pinigų. Bet jiems biz
JAPONAI
APLEIDŽIA
kitiems ūkininkams, sako ir sužeidė vieną tarnaitę.
siuntė Meksikos minister}
speciales vielas į Lindberg nį sugadino kūdikio lavono
MANDŽURIJĄ
Fordas. Geriausias užtik Namiškiai girdėdami sumi
iš savo šalies, kaltindama jį APGAVO POLICIJA, AP hų namus tiekimui žinių vi atradimas.
VOGĖ BANKĄ
rinimas nuo bedarbės kokį šimą patarė premjerui pa Tokio. — Divizija Japo gelbėjime komunistams da
sam pasauliui apie tyrinė
Streator, Ill. — Išvilioję jimą ir jieškojimą pagrobitik aš žinau yra žemė, pri- sislėpti. Tuo tarpu išvers nijos kareivių tapo atšauk ryti sukilimus Peruvijoj.
Knyga apie visą šį
vedžioja Fordas. Ji nesu ta durys ir subėgo užpuoli ta atgal į Korėją.
Pastarų kelių savaičių iš mažo miestelio policiją į kų, kada kūdikis buvo iš
atsitikimą
mažėja ir nenyksta k^iip ki kai atkištais revolveriais. Dalis Japonų kareivių li bėgyje komunistai pridarė užmiestį pranešimu kad iš vogtas.
Šiose dienose išėjo didelė
ti dalykai.
Inukai prisiartino prie jų ko gelbėt Mandžurijos ka- visokių riaušių, buvo net tikus nelaimė, plėšikai tuoj
Pribuvo policija ir dakta knyga Anglų kalboje, kuri
riumenęi kovot prieš “ban užgrobę vienatiniu du ka užpuolė banką ir išnešė iš rai, kurie tikrina kad kū
ir pasakė: “Šaukit jeigu išapima įvairias puses ii’ vi
ditus”, kurie veikia prieš rišku laivu, tik laimė kad jo $50,000.
dikis galėjo būti nužudytas sokius gandus ir tyrinėji
Ant gelžkelių Kovo 15 d. drysit!”. Iš devynių revol Japonų įvestą valdžią.
net tą patį vakarą kada iš mus nuo Lindberghų kūdi
dirbo 3,326 darbininkai dau verių pasileido šūviai ir se Viename susirėmime per vyriausybė turėjo nors vie
ną
submariną,
kuriuo
pasi

nas
premjeras
sukrito
ant
giau negu dirbo mėnuo lai
LINDBERGH IR TO vogtas, ir keliu vežant iš kio pagrobimo. Toje kny
eitą
savaitę
užmušta
šim
vijo
ir
grąsindami
laivus
automobilio į tą vietą iš
ko pirm to. Viso tuo laiku grindų. Po šešių valandų tas “banditų” ir aštuoni Ja
nuskandinti privertė komu LIAU BUVO SUVE mestas. Kūnas buvo taip goje pasakyta kad Linddirbo 1,096,540 darbininkų, jis mirė.
berghas padarė klaidą pa
DŽIOJAMAS
ponai.
nistus pasiduoti ir grąžinti
supuvęs kad pažinta tik iš šaukdamas policiją tą patį
bet tai buvo 12,150 mažiau Inukai buvo senas 77 me
laivus.
tų amžiaus • žmogus.
Hopewell, N. J. — Pulk, nekuriu apvalkalų kuriuos vakarą kai susekė kūdikio
negu Sausio 15 d.
SAKO ATRADĘ BABE
Peru
vyriausybė
sušaudė
Jis
yra
antras
Japonijos
Lindbergh, kuris pragarsė kūdikis dėvėjo, iš kaulų su pradingimą, nors pagrobiValdžia tyrinėja klausi
LIO BOKŠTĄ
8
jūreivius
dalyvavusius
lai

premjeras
nušautas
bėgyje
jo visame pasaulyje kaipo dėjimo ir dantų. Galvos kų buvo ypatingai patėmymą šešių valandų darbo ant
Ameriką pasiekė žinios vyno sukilime
pirmutinis nuskridęs į Pa kiaušas buvo sumuštas, kas ta paliktame laiškelyje kad
gelžkelių. Tas duotų darbo pastarų dviejų metų.
kad
Michigan
universiteto
ryžių iš New Yorko be su rodo kad pagrobikai kokiu nuo policijos užtylėtų.
didesniam , skaičiui darbi Kada mirštantis premje ir Clevelando Dailos Muzeninkų ir gelžkelių kompani ras neštas iš namų, sprogo jaus archeologai Mesopota GIMDYMŲ KONTROLĖS stojimo, šį pavasarį tapo nors daiktu smogė kūdikiui
Pagrobikai išnešdami kū
jos išmokėtų $600,000,000 j namuose užtaisyta bomba. mijoje atrado garsų Babe KLAUSIMAS SENATE auka didžiausių niekšų ir į galvą.
dikį paliko raštelį prisegtą
Kita bomba sugadino val
Suv. Valstijų senato tei prigavikų. Už savo užsi Apskrities gydytojas ap prie lango. Bet Lindbergmetus daugiau algų.
diško banko namą. Taipgi lio Bokštą. Likučiai to bok sių komisijai patiekta už tarnautą garbę Lindbergh žiūrėjęs mažą lavoną išda has, kaip tik kūdikio kam
įvyko keli kiti sprogimai. što randasi Akšak mieste, tvirtinti bilius kad nebūtų atkentėjo didžiausius paže vė tokį raportą.
baryje nerado, nieko nežiū
Franklin, O. — Gegužės Tuo pačiu laiku kai pa rytiniam kampe Irako. Iš draudžiama daktarams, li
minimus: jis buvo taip sa “Iš lavono negalima pa rėjęs, kambarį užrakino ir
kaltos
žymės
rodo
kad
tas
12 d. sprogo popieros dirb daryta užpuolimas ant Inu
goninėms, klinikoms ir me- kant už nosies vedžiojamas žint kokios buvo lyties del pranešė apie atsitikimą po
tuvė, kurioje užmušta šeši kai, kitas karininkų buris bokštas yra iš 2000 metų dikalėms organiza ei j o m s
nuo pat pavogimo jų kūdi to kad labai supuvęs. Ne licijai. Tik paskui surasta
darbininkai ir septyni su darė užpuolimus kitose vie prieš Kristų. Dabar yra jo suteikti informacijas kassiranda kairės kojos nuo laiškas ir tuoj žinia paskli
kio.
žeista.
tose ant keturių žymių vy likę tik 50 pėdų aukščio, link gimdymo kontroliavi Nors kūdikis jau buvo kelies žemyn. Nėra kairės do per visą pasaulį kad kū
apačia gi yra 250 pėdų dia
riausybės galvų, tarp jų
mo.
nužudytas, Lindbergho tar rankos pirštų ir dešinės nuo dikis pagrobtas.
metre
(skersai).
Darbas prie Boulder Dani poros imperatoriaus pagel- Toj vietoj kur bokštas To biliaus siūlytojai sako pininkai išmokėjo $50,000 alkūnės. Kūnas parodo il Nors to laiško turinio ne
gą buvimą lauke ir puvimą
(tvenkinio) Kalifornijoj ne bininkų.
randasi jau buvo du mies kad tas tiesioginai paliečia prigavikams New Yorke, kokis butų bėgyje dviejų ar skelbė spaudoje, tikėdami
Po
šaudymų
policija
su

sveikatą,
laimę
ir
tolimesnį
bus sulaikytas ir šią vasa
paduodami pinigus vienose
tuomi išpildyti pagrobikų
tai. Pirmasis, Akšak, su
rą, nežiūrint valdžios pa laikė 13 kariumenės kadetų griuvo. Paskui išaugo ki vystymąsi 25,000,000 mote kapinėse per tvorą. Tie su trijų mėnesių. Šviesus gar reikalavimą, bet pats išda
biniuoti plaukai. Permuštas vimas pagrobimo ir spau
stangų taupyti. Tam tven ir penkis karo laivyno kari tas miestas, vardu Seleucia, rų ir ateitį bei gyvastis 45,- pinigais dingo.
galvos
kiaušas.”
ninkus.
Sako
kad
jie
prikiniui yra paskirta daug
-Dabar tūlas John Curtis,
doje paskelbimas, ta knyga
pradėtas 312 metais prieš 000,000 kūdikiu.
Žinia
apie
tokioje
padė

milijonų dolarių ir prie jo sipažysta prie Inukai nužu Kriš’tu, kurs už 150 mętų
Norfolk,
Va.,
laivų
dirbė

-----------1
sako, visą padėtį sugadino.
dirba daugybė darbininkų. dymo.
jas, prisipažino kad jis irgi tyje surastą kūdikį tėvus Todėl gali būti kad kūdi
SUDEGĖ NAUJAS
sudegė.
Nauju premjeru tapo pa
suvedžiojo Lindberghą su labai sugraužė. Pats Lind- kis galėjo but nužudytas
LAIVAS
skirtas
irgi
senis,
80
metų
berghas pripažino kad ras
Amerikos Legiono ir su
ATRADO 75,000 METŲ
Bombai, Indija. — Afri galvodamas melagingą pa ti kaulai tikrai yra jo kū už kelių dienų ir atvežtas
amžiaus,
Thahaši,
finansų
juo dirbančių organizacijų
SKELETĄ
kos pakraštyje sudegė pui saką buk .jis turėjo susine- dikio. Motinai visai nero į tą vietą ir išmestas, paro^
pastangomis surasti darbų ministeris.
dymui kad niekšai moka iš
Palestinoje šiose dienose kus naujas Francuzų pasa- šimą su kūdikio pagrobidel milijono bedarbių, iki Japonija tikisi fašistų už- atrasta trys suaugusių ske žierinis laivas, pirmą kar kais juroje ir vedė su jais dė ir likučiai buvo sudegin laikyt savo žodį ir atkeršyt
šiol jau surasta darbų del viešpatavimo, nors dedama letai, kurie, anot tyrinėto tą išplaukęs kelionėn. Pra derybas kūdikio atgrąžini- ti ir palaidoti tik vienam tė už nepildymą jų patvarky
757,203. Tačiau ne visi tie didelės pastangos i prie to jų, buvo žmonių gyvenusių nešimai sako kad iš 690 pa- mui, bet. jie reikalavo dar vui dalyvaujant. Motinai mo.
darbai buvo pastovus — neprisileisti. /
sažierių apie 100 žmonių $100,000 daugiau atlygini daktarai įsakė gulėti lovo
tenai 75,000 metų atgal.
gal tik dalis iš jų tedirba, o
mo. Tą dieną kai kūdikio je, ir visai nesakė kokioje SVETIMAS ‘GARDESNIS’
Tai esą skeletai Neander- prigėrė.
GALI BŪTI DIDELĖS
kiti vėl jieško darbo.
lavonas buvo atrastas krū padėtyje lavonas buvo.
Suomija panaikino prohithalių žmonių. Šis atradi
Ji dabar laukia antro kū
PERMAINOS
mas yra' trečias Palestino DEPORTUOJA KOMU muose supuvęs, Curtis buvo
biciją ir šalyje yra užtekti
Kietos anglies per Balan Gegužės 15 d. teroras nė jo Neandert)ialių žmonių li
NISTUS
išsivežęs Lindberghą į juras dikio. Kaip greit motina nai yra savos degtinės, bet
džio mėnesi iš kasyklų iš ra paskutinis ir greit ne kučių.
Halifax, N. S. — Per čia neva pasimatyti su ‘ pagro- atsipeikės iš šios širdgėlos senu papročiu šmugelystė
bus
numalšintas.
Gali
dar
vežta 561,993 tonai daugiau
išsiunčiama Europon desėt- bikais” atgavimui kūdikio. jie žada išvažiuoti į Euro alkoholio į Suomiją varo
negu buvo išvežta Kovo m. pasikeisti ne tik Japonijos RIAUŠĖSE UŽMUŠTA kas komunistų vadų suim Curtis tokia prigavyste pą ir ten laukti užgemant ma. Pravesta griežtas įs
Viso per Balandžio mėnesį vyriausybė, bet ir visos Azi
70 ŽMONIŲ
tų Kanadoje paskirose da norėjo pasipinigauti: tikė antro savo kūdikio.
tatymas šmugelninkus gau
išvežta 4,476,704 tonai, ar jos padėtis, jeigu dabarti Bombai, Indija. — Šioje lyse laike Gegužės 1 apvaik- josi gauti užmokestį iš laik
dyti ir bausti.
ba 231,495 tonai mažiau ne niai militaristai Įsigalės.
Tėvai buvo apgauti
apielinkėje įvyko žiaurios ščiojimo. Jie atrasti kal raščių už savo pasakas ir
gu per tą pat mėnesį 1931 Jau per 12 metų Japoni riaušės Indų su Musulma- tais kurstyme darbininkų iš krutamu paveikslų dir Nors kūdikis jau buvo Nepasisekė. Birželio 13
metais.
joje siaučia skurdas, kuris nais ir bėgyje keturių die nuversti vyriausybę.
bėjų už davimąsi save fo nužudytas, bet kad ilgai jo lakūnas Reichers darė pasi
slėgė žemutinę klasę. Tik nų 70 žmonių užmušta ir
tografuoti. Bet jis nieko nerasta, žiaurus žmogžu kėsinimą perskrist AtlantiSt. Louis, Mo. — Sustrei saujelė turtingųjų turėjo apie 700 sužeista.
Ohio minkštos anglies ka negavo. Kada kūdikis at džiai pasinaudodami proga, ką, bet turėjo nukristi van
kavo 600 unijistų duonos gerai. Jeigu dabartinė vy Indai ir Musulmanai pe sėjų streikas tęsiasi. Gu rasta, Curtis buvo laikomas
patys ar per savo tarpinin denin Airijos pakraštyje, 47
išvežiotojų protestuod a m i riausybė nepadarys permai šasi už savo religiškas pa bernatorius šaukia taiky- policijos priežiūroje ir pa
kus po apie poros mėnesių mylios nuo žemės. Jį iš
prieš numušimą 10 nuošim nų ir pagerinimų, ji ture? žiūras ir vieni kitų labai'msi tarybas, bet darbinin- galiau prisipažino prie sa
laiko išgavo iš Lindberghų gelbėjo pro šalį plaukęs lai
čių nuo algų.
būti nušluota.
neapkenčia.
^kai į jas žiuri šnairai.
vo klastos.,
$50,000 žadėdami kūdikį vas “President Roosevelt”.

darbai

DIRVA

Korespondencijos

KĄ S. L. A. SEIMAS TURĖTŲ
NUTARTI

Gegužės 2n, 1932

DAYTON

dalyvautų kuoskaitlingiau- Pirmas, — visuotinos no pe seimų butų daug prak Naujas ligonbutis. Pilie
sia, nes pelnąs bus sunau minacijos ir balsavimai Pil tiškiau vietoj dviejų.
čių aukomis tapo pabudaK. J. Semaška. votas moderniškas ligonbu
dotas kapų pagražinimui. domos Tarybos narių turė
Lietuviškas kambaris di
Pittsburgietis. tų būti pakeisti; vietoje to
tis vardu Good Samaritan,
džiam universitete. Pitts
kad SLA. Seimas rinktų vi
kuris kainavo $2,000,000.
burgo Lietuviams tenka
sus
valdininkus
į
įvairias
Gegužės 15 d. publikai leis
WATERBURY,
CONN.
Gražus jubilejinis pokilis.
garbė pirmoje vietoje kul Gegužės 15 d. vietos žymus vietas. Ta tvarka jau r yra
ta ligonbutį aplankyti ir
tūros srityje. Čionai bai veikėjas-patriotas p. Petras; įvesta panašiose kitų tautų Kažemėko banko depozi- keli tūkstančiai žmonių per
giama statyti “Mokslo Ka Pivaronas apvaikščiojo sa organizacijose ir Lietuvių toriams. Šiuomi pranešame ėjo tą naują įstaigą. .
tedra’’, milžiniškas univer vo 50 metų amžiaus sukak R.-K. Susivienijime. Kad kad susirinkimas elepozito- Dabar Daytone bus trys
siteto budinkas, kuriame ir tuves. To nuotikio pažymė tas butų sveikas ir naudin rių Kažemekas & Co. ban dideli ligonbučiai: Miami
Poni Tetulė
Lietuviai turės įrengę savo’ jimui šeima surengė “sur- gas dalykas organizacijai ko atsibus 'penktadienio va Valley, St. Elizabeth, ir šis
naujasis,
Good
Samaritan.
Lietuvišką kambarį. Kam praiz*’ pokilį Lietuvių Pilie tai abejonės nėra. Prie to, kare, Gegužės 20 d., nuo
— Aš irgi taip misliau,
barį paskyrė universiteto čių Klubo salėje, kur daly susitaupytų daug iškaščių, 7:30 vai. vakare, Šv. Juo Blogi laikai. Pereitą žie
ale vistiek, misliu sau, ne
valdyba, bet patiems Lietu vavo virš šimto vietos vei nes visuotinas nominacijas zapo parapijos salėje, John mą nekurtos dirbtuvės vei TETULĖ JAU NORI “NE- bažnyčioj taip kalbėt. Pas
viams savo kaštais reikia jį kėjų, draugų ir giminių. ir rinkimus darant nemažai st., Waterbury, Conn. Ma kė pusėtinai gerai. Buvo
kui vyskupas buvo birmaZALEŽNOS” PARA
lonėkite atsinešti bankinę manyta kad atėjus pavasa
įsirengti ir jame turi būti Buvo atsilankius iš Chica- kaštuoja.
vot ir naujoj parapijoj, ale
PIJOS
brolio Domininko žmo
knygutę su savim, nes ki riui darbai dar pagerės. ,
i
atvaizduojama musų Lietu gos
na Bronė su duktere Stella Kitas, dar svarbesnis ir taip nebūsit įleisti Į salę. Bet stojosi priešingai, vie — Sveika, gyva, tetule!} ir ten taip pat keikė ir lie
viška kultūra, kad visais at ir žentu Gapševičiais.
rimtesnis dalykas butų tai
pė eit laukan iš bažnyčios.
Depozitoriu komisija: toj pagerėjimo, žymiai pa Kaip einasi?
žvilgiais tame kambaryje Gerb. Pivaronas aplaikė kad musų pašalinei spau
blogėjo. Net ir tos dirbtu — Vaikeli, viskas gerai. Tada aš sumisliau kad ne
M. K. Krugelis,
matytųsi Lietuviška dva daug pasveikinimų nuo gi dai butų burnos uždarytos,
vės aplėtėjo kurios pirmiau Kur taip būni kad niekad parapijonys blogi, ale baž
J. P. Trečiokas.
nes nebūnant viešų nomina
sia.
nyčios galvos, ir užtai sa
minių ir draugų.
dirbo gerai. Todėl nepa
Tas darbas yra didelis ir Linkėtina jam gyventi il cijų nebūtų apie ką rašyt.
kiau prašysiu tavęs kad pa
tartina iš kitur važiuoti čia nematyt ?
sunkus. Veikėjai kurie pa giausius metus ir dirbti sa Dabar gi pašalinė spauda Jaunimo vakaras nukel darbo jieškoti, nes negau — Visokių užsiėmimų tu rašytum gromatą į Rymą
riu ir laikas taip bėga. O kad išmestų tokį žiaurų ir
siėmė kambario įrengimo vo tautos labui, kaip dar užversta raštais apie SLA. tas į Gegužės 21 d. Conn. site.
Valstijos
Kolegijos
ir
Pro

kodėl tetulė pas mus niekad nežmonišką vyskupą. Mes
Buvęs. valdybos rinkimus, lyg ji
darbo, dirba gerai apgalvo bavosi iki šole.
fesionalų Sąjunga permai Miesto bėdos. Kadangi neateini?
dami, kad tikrai įrengtų
butų SLA. organais.
nė savo planus kas link šo ne visi piliečiai mokesčius — Vaikeli, aš irgi dabar Lietuviai esam geri katali
Tokios viešos agitacijos kių. Buvo paskelbta kad moka tai ir miesto valdžios
vaizdingai ir ryškiai, kad
kai ir norim mirt katali
kiekvienas dalykėlis butų Pittsburgo majoras ras pašalinėje spaudoje ne trk bus šokiai (cabaret dance) aparatas pajuto trukumą labai daug darbo turiu.
kais, o vyskupas varo lauk
tas kaltu. Butler, Pa. — neduoda organizacijai gero
— Na o ką tokio svar iš bažnyčios ir verčia mus
gražus ir reikšmingas.
finansų,
nes
jau
nepajiegia
New
Britaine
Gegužės
14
Pittsburgo miesto majoras
pamest tikėjimą ir Dievą.
Svarbus klausimas yra Kline, Butler apskrities tei bet dar blėdį neša, nes pil d., bet - vietinis komitetas nei pilnai apmokėti miesto baus veiki?.
kapitalas, kadangiai šiais sme atrastas kaltu kartu su na kelionių kur tik nepa nupuolė savo užduotyje ir tarnautojams algas. Moka — Žinai ką, vaikeli, aš Gal kitas vyskupas butų ge
laikais pinigas gauti sunku, buvusiu miesto reikmenų žiūrėsi, kas atšalina nepri turėjo likusieji komiteto tiktai po pusę prigulinčios jau sumisliau kad mums čia resnis, trauktų mus prie
o reikalinga nemaža suma supirkėju, už vienpusišką gulinčius prie organizacijos nariai perimti viską, į savo algos. Bedarbių šelpimas reikia sutveri nezaležną pa- bažnyčios, mokytų kaip su
rankas savaitė prieš, šokius. irgi žymiai sumažinta: duo rajjiją. Gal žinai kokį ge kunigais sugyvent, pabartų
pinigų. Vietos tautietis biz vedimą supirkinėjimų ir iš žmones.
kunigus už perdideli nosių
nierius P. Pivaronas pirmu to pasinaudojimą sau, nors Mano manymu, tas reik Dabar pasamdyti viena da vieną dieną dirbti, atly rą kunigą, užrodyk.
tinis tam svarbiam tikslui yra patvarkymas kad pirm tų seimo delegatams pradė iš puikiausių salių Water ginimą gauna maistu ver — Na o kas tetulei pasi rietimą ir nesiskaitymą su
Kotelyje, Rainbow tės dviejų dolarių. Su di darė: ar jau ir dviejų Lie tais kurie juos maitina. Vi
paaukavo $100. Be to jis perkant butų atsiklausiama ti apgalvoti ir seime pada bury
Room,
del
Gegužės 21 d. ir desne šeima žmogui dar tuviškų parapijų neužten sai kitaip daro protestonai:
pats visa siela pasišventęs kainų iš keleto Įstaigų ir ryti naują patvarkymą.
ten
bus
visas
pokilis. Bus primeta kiek daugiau mai ka, neišsitelpi ir jose?
jų kunigai ir vyskupai net
dirba tam reikalui. Kartu perkama tik iš pigiausia Antras, — dažnumas S. įvairus programas ir grieš sto.
—
Vaikeli,
aš
pasakysiu
parduodančių.
nepažystamą kito tikėjimo
L.
A.
seimų.
Dabar
seimai
su juo, kiek žinoma, labai
geras orkestras.
Šis
skandalas
tęsėsi
jau
tau
tikrą'
teisybę.
Aš
visą
Kaip
skaityti
“
Dirvą
”
be
atsidavusiai darbuojasi ki pora metų ar daugiau. Ka įvyksta kas du metai. Ai
Programą sudarys: Ele vargo. Daugumas nenori savo gyvenimą buvau gers prasčiokėlį priglaudžia, užkviečia Į bažnyčią, raginą
tas geras tautietis J. Gray da išėjo viešumon, majoras ta tvarka turi būti amžina? na Kušliutė-Laurynienė, V.
skirtis su “Dirva”, bet ne
(Grajauskas), Dr. J. Balt savo supirkinėtoją atstatė Ne. Seimų dažnumas gali Nainienė, Florence Bardau- gali sukrapštyti pilnos me katalikė, ale kaip matau tai klausyt jų pamaldų ir but
musų bažnyčios galvos vi
rušaitienė ii’ kiti.
iš vietos, norėdamas pats ma taip patvarkyti kaip at skas, Albina Pilvelis, Mary tinės prenumeratos $2. Bet sai nesirūpina kad mes ka geru krikščioniu. Ale mu
Taigi Pittsburgo Lietu apsivalyti, bet ir jis įkliuvo. rodo geriau. Keičiasi sąly Poscavage. Vakaro vedėja nėra reikalo pilną prenu
sų dvasiškija tai tiesiog
viams ir visai šiai apielin- Jis turi irgi atsistatydinti gos ir organizacija turi pri bus Albertas Pilvelis, šei meratą siųsti: įdėkit tiktai talikais numirtume, ale tik akiplėšos, daugiau nieko.
— Matai, tetule, ką paty
kei tenka . pirmutinė garbė iš majoro vietos, bet laukia sitaikyt prie jų. Prie da mininkės: Nellie Bendler, $1 ir gausit “Dirvą” per pu žiuri savo biznio ir tiek.
įžengti į Amerikos kultūri dar apeliacijos išsprendimo. bartinės SLA. tvarkos, ne Kaye Chaponis ir Aldona sę metų. Paskui vėl pasių- — Matai kai tetulei akys rei, nors visą savo amželį
atsidarys, Į senatvę. O se tikėjai ir už kunigus galvas
nę dirvą tokiu išstatymu
spėjome seimą 1 praleisti, White.
sit dolarį.
Pelnas
šio
vakaro skiria Jeigu neišgalit visai už niau man akis išlupti galė guldei, jiems šimtais pini
musų kultūros ir meno pa
žiūrėk jau kitas ateina.
mas užmokėti mokslą (tui
Fordo automobilių susta Žiūrint arčiau į dalyką tion) kokiam vertingam simokėti tai parašykit laiš jai už pasakymą teisybės. gus klojai. Dabar varo jus
darinių.
Kas išgali privalėtų pri tymo dirbtuvėn pašaukta kuopos neturi progos atsi mokiniui Kauno Universi- ką kad sulaikytų. Šiais lai Bet kam tetulei prireikė iš bažnyčių ne tik klebonas
sidėti su auka, nors po vie apie 1,200 darbininkų. Jie griebti finansiškai, kad ga te. Kitas tikslas šio vaka kais ir laikraščiams sunku, “nezaležnos” parapijos ir bet ir vyskupas. Bet gerai
kunigo? Kodėl neini Į ki kad ir sumanei nerašyt po
ną plytelę-dolarį pridėda dirbs dviem pamainom.
lėtų delegatams kelionės lė ro sutraukti jaunimą pasi skriausti juos/ yra prasižen
tą parapiją jeigu viena ne piežiui laiško, dėlto kad tas
gimas
kultūrai.
mi. Aš pats prisidėsiu sa
šas ir už sugaištamą laike linksminimui kartu, nežiū
patinka? Žinai juk, organi
vo trusu ir visomis išgalė
ipmokėti. Tat į seimus ne rint jų politiškų ar religiji- Margučio koncerto' atbal zuojant naują parapiją rei nieko negelbėtų.
— Aš pamislitlu sau: jei- ,
siai. Kurie buvo apsilankę
mis.
J. K. Milius.
kuopos siunčia save nių pažiūrų.
kės vėl daug pinigų, bet da gu kleboną sunku iš papra
Benton Harbor, Mich. risos
Margučio
koncerto
Gegu

Tikietai
nebus
pardavi

delegatus ir ne visi nori sa
žės 7 d., ir po šiai dienai bar jau ne tie laikai: kitas stos bažnyčios išmest tai
Gėlių iškilmė. Gegužės 7 vo lėšomis važiuoti. Jeigu nėjami prie durų, todėl įsi gerėjasi
ką ten matė ir gir ir norėdamas neturi iš ko bus dar sunkiau išmest vys
Lietuviškų kapinių komi-j j. čia įvyko dešimta meti- važiuoja savo lėšomis tai gykite juos.išanksto iš na
jauni ir suaugę.
prisidėti.
kupą iš katedros. Ale kad
tetas praneša kad Gegužės nė žiedu iškilmė. Išpuošti tik politikieriai ar biznie rių. Įžanga 50c. Galima ti- dėjo,
Atsilyginimui Vanagai — Vaikeli, kaip tas sako, noriu katalike ir mirt .tai
kietus
gaut
pas:
Kaye
Cha

30 d. rengia kapų atlanky-į fliotaį važiavo per Benton riai ir seimai buna vienpu
ponis, Nellie Bendler, Helen čiui už tokį puikų progra dabartinėj tvarkoj ar čia ei sakau gal geriausia bus su
mą su gedulingom pamal- Harb01. ir St Joseph mies- siški.
dom, kūnas laikys Šv. Jur-^
Tarp gražiausių flio. Trys ar keturi metai tar Tareila, K. Stanislovaitie- mą nekurie užsirašo “Mor- si ar ten, vis tas pats.
tveri nezaležną parapiją ir
“D.” Rep. — Na o jeigu gautumėt
nė.
K. S. gutį”, '
gio phihdiios klebonas Kun. i, i
• i •. .
garbint Dievą prie tokio
Z. Vipartas dalyvaujant vi-'
iškaitytas ir musų
naują kleboną, ar butų ki kunigo kuris nepriklauso
sam chorui. Pamaldos b«sJau^lee10
J-.Saeiuno fho- Organizuoja Didelę Kotaip? Ar tada nereiktų “ne vyskupui.
nuo 10:30 ryte, o po pietų j
perstatantis Tabor tar operativę Assosiaciją
zaležnos’’ parapijos?
— Ne mano dalykas, te
ta pačia diena bus piknikas mos golfo vaizdą. J liotas
—
Vaikeli,
aš
tau
pasa

tule,
patardinėt tveri ar neAmšiejaus farmoj, McKees buvo išpuoštas vaisinių me- Carlisle Parry Sterilizer, Ine., korkysiu
viską
nuo
širdies,
tvert
nepriklausomą para
Rocks. Pageidaujama kad džių žiedais.
Matęs. ooracija suorganizuota 1927 metais
komplimentais už taip pa kaip gera katalikė. Aš vi piją, tik galiu pasakyt kad
JAUNIMO KLUBAS
sulyg New Yorko valstijos įstatymų,
TUOJAU REIKALINGA VYRŲ, turi bubi su gera re ruošia Cooperative Ašsosiacijų su Seniau buvo “Dirvoje” vyzdingą sutuokimą didžiu saip galvoja: buvau manius katalikų dvasiškija yra la
putacija, su mažu kapitalu prisidėti prie KOOPERATI- tvėrimui labai plačiais pamatais iš- pranešta jog čia susiorga mos Akrono Lietuvių jau prašyt tavęs kad para bai nekatalikiška ir toli at
dirbystčs, komercinės ir ukininkysVĖS ASSOSIACIJOS ką vadovauja CARLISLE PARRY tės industrijos. Sąryšyje su ta įs nizavo Dainos Choras. Tas nimo. “Ištikrųjų”, sakė p. šytum gromatą popiežiui į silikus nuo to ką Kristus
- STERILIZER, INC., kuri rasis arti New York City: Bu- taiga daugybė žmonių visokiuose vardas buvo duotas tik ant Greigius, “tai puikiausias Rymą, ir kitaip, ale priėjau mokino. Kristus jieškojo ir
Dabar po kelių jaunimo buris ką man teko išvados kad geriausia bus surado vieną avelę kuri bu
davotojai, Maliavotojai, Popieriuotojai, Ūkių darbininkai. laipsniuose galės įsigyti ir darytis greitųjų.
Darbininkai, ir tt„ NUOLATINIS DARBAS, GERAS AT gerų prašyvenima kooperativiu pa susirinkimų jaunimas nuta matyti”. Mat, Klube pri gaunt nezaležną kunigėlį.
vo paklydus, nenorėdamas
LYGINIMAS ir GATAVI NAMAI su mažu šmotu žemės; grindu. Šis sumanymas suteikia ge rė duoti savo organizacijai guli aukštesnes mokyklas
— Ką tetulė kalbi: net kad ji pražūtų, o jūsų vys
puikios progos geriers ir pastoviems žmonė'ms. — Kreip ras progras šimtams rimtų žmonių vardą kuris apimtų sportą, ir kolegijas lankanti vaiki apie laiškus popiežiui. Kas kupas net visą Lietuvių
kurie nori nusistovėti ir gyventi
kitės arba rašykit laišku pridėdami 2c štampą atsakymui sveiką, linksmą ir pasekmingą gy apšvietą, pasilinksmin i m ą nai ir merginos.
tau galvoj darosi?
tautą stumia nuo katalikų
ir gausite visas informacij: s iš
(27)
venimą.
ir muziką, ir užvardinta: Po kelių žodžių eita prie — Nebijok, vaikeli, vis bažnyčios, bolševikuodamas
šis sumanymas vadovaujamas ei
Akrono Lietuvių Jaunimo tvarkymo choro. Peržiurė kas mano galvoje tvarkoj, ir niekindamas musui žmo
lės atsakomingų, pasekmingų ir pa
Law Firm F. Dudlev Kohler, 30 Irving Place
Klubas.
Valdyba palieka jus balsus atsirado apie/ 50 ale kas nors negerai su mu nes.
biznio žmonių ir išdirbėjų
Desk No. L36
New York, N. Y. tyrusių
kurie aktiviai dirba pravedimui šio ta pati: pirmininkas S. A- dainininkų.
Po trumpai sų dvasiškija, užtai aš no — Jeigu aš bučiau vys
dalyko, su pilna legale parama ge lekna, raštininkė B. Daru- praktikai išsiskirstyta iki rėjau kad tu parašytum
kupu aš tankiai klebonus
rai tarptautiniai žinomos Teisių Fir
mainyčiau, ba prie naujo
mos kurią reprezentuoja F. Dudley lytė ir iždininkė p-lė Kriš- sekančio ketvirtadienio, su gromatą Šventam Tėvui.
prižadėjimu susikviesti dar — Na tai papasakok ka kunigo visi parapijonai ge
Kohler, kuris taipgi yra Proctor in čiukaitė.
'Vdmirality ir kuris aktiviai dirba
Klubas jau turi gerą pra lyta tiek jaunimo, nes šiuo
rinąs!, daugiau pinigų duo
I
LIETUVIŲ AMERIKOJE
■ šiame sumanyme, ir pilnai yra au džią: išdirbta įstatai, nu kart ne visi žinojo apie dai me—dalykas?
Vaikeli,
aną
dieną
bu

da,
iš ko daugiau naudos
torizuotas Carlisle Parry Sterilizer
vo senoj parapijoj birma- bažnyčiai, ir tikėjimas ne
■
Didžiausia Lietuvių Organizacija
" Ine., ir taipgi tos Kooperitivės As- tarta mėnesinės mokestys, nų praktiką.
sosiacijos, prižiūrėti visą biznį ir le ir turi gražią Y. W. C. A.
Piano lekcijos. V. Grei vonė tai visi nuėjom pama
I 307 W. 30 Street
New York, N. Y. ■ galius reikalus liečiančius šias orga salę susirinkimams ir dai čius atvažiuoja i Akroną tyt vyskupo. O kai jis pra nustoja tiek daug gerų ka
talikų.
nizacijas. kurie yra skelbiami šiame
! S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, ► laikraštyje.
nų praktikoms.
ketvirtadieniais ir duoda dėjo sakyt pamokslą, keikt — Bet tetulė niekad ne
I
Kolonijose.
Gegužės 12 d. turėta pir Lietuvių vaikams ir mer visus Lietuvius, bolševikais busi vyskupu, tą aš tikrai
Visi finansiniai reikalai sąryšyje
su
Kooperative
Assosiacija
bus
pri

ma
dainavimo lekcija, pir gaitėms piano lekcijas tuoj vadint ir rėkt kad eitų lau žinau, ir savo tvarkos baž
!
Turtas: $1,404,038.14
žiūrimi tvirčiausių bankinių įstaigų
mininkas
S. Alekna persta po mokyklos valandų iki kan iš bažnyčios tie kurie nyčiose niekad nesulauksi.
J
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000.
> kurios yra nariais Bankers Associa
tė
Vincą
Greičių, iš Cleve- 7:30 vai., o paskui mokina nenori klausyt klebono, iš
>
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
tion ir Federal Reserve ir kurios
!
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- > vra po kontrole New Yorko valsti lando, užimti dainų mokini chorą. Todėl jei rastųsi no rodė kad esam kur karčiaJ. ŽEMANTAUSKAS
|! kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis f
mo vietą, kuris, pirm pra- rinčių imti piano lekcijas, moj, o ne bažnyčioj.
į
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- ► jos.
Viešas Notaras
<
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų f
dėsiant mokyti pasakė jau malonėsite atsikreipti lai — Nieko stebėtino, žinai
J
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir L
130
CONGRESS AVE.
Ar jau išrašėt “Dirvą”
nimui trumpą Anglišką kal ke choro praktikos į Y. W. kas senoj parapijoj dedasi,
<
mergaites prie Susivienijimo.
r
WATERBURY, CONN.
saviškiams į Lietuvą? — už
<
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrų aukščiau paduotu r
bą pasveikindamas naujai C. A. Įstaigą ketvirtadienio taigi vyskupas norėjo pa Užrašo “Dirvą”, “Vienybę.” ir
1
antrašu arba i vietinių kuopti valdybas.
C $3.00 metuose pralinksminsi!
užgimusį Klubą gražiais vakarais.
Bitutė. baust klebono priešus.
visą kaimą!
kitus tautinius laikraščius.
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MARGUČIO piknikas įvyks . NORTHSIDE LIETUVIŲ
KOLONIJA
1 “K
šį sekmadienį, Gegužės 22 d.,
' Mi
The Oaks Darže, toj pačioj vie
Jauni Lietuviai Apsivedė.
toj
kur
pernai
buvo.
Vieta
la

ii:.’
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Pavasariui pražydus, North- į,,
bai tinkama piknikams ir pato
gi pasiekt. Pasimatysim “Mar side jaunime pražydo ir meilės , t
Dabar viskas palieka Sei
gučio” piknike!
Tu-lių. žiedai, štai Gegužės 8 d. An- ,)|
“AR Aš TAU, SESE, NESAKIAU?”
mo — aukščiausios įstaigos
.tanas Valeikis apsivedė su p-le., ;
(S. L. A. REIKALE)
— išsprendimui. Jei ir sei Lithuania has long been con uania. The Danes, for the past STUDENTŲ Universiteto Helena Milakniute, abu jauni:.
me rasis diduma viršminė- sidered a “backward” country forty years the chief bacon ex Klubo programas ir šokių va jisai rodos apie 20 m., jaunoji, .
tų
elementų, tai tada bus because farming and forestry porters of Europe, are becom karas įvyks šio šeštadienio va apie 18 m. Juos surišo šv. M?"
Suši vieni j imas š i a n dien susilauks. Iš taip vadina
ne
SLA.
seimas bet pradžia were her chief industries. But ing perturbed, for they see kare, Gegužės 21 d. Lietuvių kolo parapijos klebonas 5 vai!"'''
jau netoli tokios tvarkos mos socialistų klikos Susi Susivienijimo pagrabo.
kokia viešpatauja Chinijo- vienijimas gaus toki patar Nenorint kad SLA. butų Lithuania may well be pleased themselves forced out of the Auditorijoj. Visas jaunimas vakare. Vestuvės buvo labai“1
rengiasi į Auditoriją, į Univer didelės ir smagios, buvo dauį • ’ ■
je. Skirtumas gal tik tame navimą kokį gavo Lietuva palaidotas, sugriautas, bū with her lack of natural re field by a better product.
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neturi armijos, tat prisiei
ševikų, arba vėliau nuo Že sklokininkams suteikti to blems which confront the in tivity in quite amazing. Father, MOTERYS Chicagoj užvedė kelta jaunosios tėvų namuose//,..
na šauktis policijos, kaip ligovskio, kurs “gelbėjo’ kios pat “inosties” kokios dustrial nations today.
perhaps we had better by a kovą prieš prohibiciją nejuo 3341 Evergreen ave.
buvo 26-me seime Cihcagoj. Vilnių nuo raudonosios ar gavo jų vaikeliai bolševikai The apparent niggardliness farm!
Pp. Milakniai puikiai vaišioj
kais. šiais metais manoma su
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of nature may now be consider
jau visiems žinoma, ir nė kais nuo Plečkaitininkų, Sena patarlė sako, “Ko ed a godsend, for just because
rų narių į moterų organizaciją labai panašus į senovės Lietu-,,Į,.l
ra reikalo būti dideliu gal kurie skelbė “demokratiją” kie tėvai tokie ir vaikai”. of her concentration on agri
kovai su prohibiciją. Prie šio vių vestuves. Svečių buvo: pp.j.
darbo veikia ir kelios Lietuvės. Striupai, Vikanai, Masai, Kirs
vočium atspėti kas bus at būdami Lenkų, ir Vokiečių Musų bolševikėliai yra sklo cultural products Lithuania has
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kininkų vaikai.
ChicAgos majoras Cermak iš tukai, Deksniai, Sedjai, Žalai .
been but moderately affected
einančiame seime Pittsbur- bernais.
Jeigu kas mano kad su
ge. Labai galimas daiktas Tie žmones kurie šian social-sklokininkais galima by the present world economic Spring! It’s here, it’s here, leido specialę proklamaciją ir Aleknai, Plaskai, Vaiskiai, Mi- ‘”
kuškai, Spetilai, Petkunai, Mrs. '1“'
kad po Pittsburgo seimo dien lenda per akis į SLA. veikti kaip su džentelme crisis. In fact, diminution in it’s every where! To celebrate gi prieš prohibiciją.
Pashas, Mrs. Strazdas, Valai-^'1’’’
kai kurie galės jaustis la Pild. Tarybą, per metų me nais, turi didelę klaidą. Jie manufacturing activity has its arrival, let’s all be merry
kai,
J. Lakus, Mikas Peters/'',
SLA.
MOTERŲ
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kuopos
bai pralaimėję. Bet kas ne tus yra pasižymėję kaipo yra tokios taktikos kaip ta been almost offset; by increased at the Spring Festival and
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atsitiktų Pittsburgo seime I dolario apaštalai ir neapi- mums Lietuviams žinoma activity in agricultural produc nian
Pokilyje
dalyvavo
“
Dirvos
”
viešbutyje.
Susirinkime
išrin

University
Club
Saturday,
kantos
auklėtojai. Jų obalir kokių politiškų nesusi sis visiems gerai žinomas, “poniutė” kuri aria žemę be tion, chiefly stock breeding.
Since the war Lithuania has May 21, at the Lithuanian Au kta delegatės į SLA. seimą se “Liaudies Tribūnos” duetas: > •
pratimų Susivienijimas su “Lietuvai nei cento”. Jie žagrės.
kančios: L. Gaižaitė ir Mrs. Antanas Stelmokas ir Antanas, r ■
made tremendous increases ip ditorium.
silauks, tas viskas nieko ge buvo ir yra geriausi drau Jeigu ši sugestija nepa stock-breeding — so much so Can you think of any better Sholis.
* Ex. Venckus, taipgi buvo Povilas.
ra nežada organizacijai.
Jonikas (Berlinas), jie kartu
gai visiems tiems kurie bu tinka tai jūsų dalykas, bet that she ranks third among or more appropriate way in
Prie ko Susivienijimas vo ir yra Lietuvos priešais. kuomet pateksit į social- the countries of the world in which to welcome the glorious VIENRANKIS išgelbėjo vai su panelėmis Kirstukas, Milakvedamas tūlų žmonių apie Ar tai šitokie žmonės at sklokininkų malonę, jlo lai the number of pigs per capita. month of May than by gay ką. Robert Ferguson, 45 m., nis, Striupas, kurios irgi yra
tai jau buvo rašyta ir kal gaivins Susivienijimą?! Jie ko nesigailėkit. Tada jus Pig-breeding has been stimula music, frolicing dances, happy vienrankis žmogus, kurs dirba “Dirvos” - “Liaudies Tribūnos” (
nė geriau kaip Vil ted largely by the British de songs, and hearty laughter? Belt Line gelžkelio kompanijo kvarteto narės, visi padainavo 11
bėta apie keturi metai at pradėjo griauti SLA. ir dė jausitės
nius
Pilsudskio
“mielašir- mand for bacon. So many fac That alone spells youth, care je svičmonu, pastebėjo prie 73 daug gražių Lietuviškų daine- . *'
gal. Tiesa, anais laikais ne ka musų lengvatikių jie .su dystėje”. Įsidėmėkite!
tors favor the Lithuanian pig free, joyous youth! Everyone, ir Kostner gatvių skęstantį lių ir Lietuviškai pašoko.
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į
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tiesą sakė. Dabar jau ro ti Liet. Socialistų Sąjunga
MUSŲ
the breed of pigs and to ac experience the happiest, gay vo Lietuyių Vaitekūnų 13 m. Hess, visi Lietuviai.
dos ir aklas gali matyti ir yra geras pavyzdis, ir tie
Pažymėtina kad svečių buvo
quaint the farmers with scien est time, one that will live in vaikas, Lawrence, nuo 6556 So.
kurčias gali girdėti, bet vis nusispicavę politikieriai ku
Fairfield avė. Tas atsitiko Ge net iš Indianos Valstijos, pp.
tific methods of breeding; all your memory forever.
dėlto randasi nemaža ir to rie turi tik vieną gabumą,
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A program that is different, gužės 14 d. po pietų.
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balsuoja už tokius žmones te to kas čia pasakyta.
jam jam kairįjį šoną. Var packing house facilities are pro specialty dances, a pony ballet, randasi Justice Park, Ill. Ka nas, šokius.
kurie nieko gero nežada
Kas dabar daryti?
gšas p. Živatas, maudosi vided by four modern abbatoirs, new song harmonizations, and pinės gražiai sutvarkytos, už Buvo apie 20 muzikantų, mat
Susivienijimui.
ką priklauso kreditas kapinių
pats jaunikis yra muzikantas
Tačiau rimtiems Lietu Pasibaigus SLA. Pild. Ta sklokininkų-cicilikų purvy and a fifth is under construc costumes! What a variety!
direkcijai.
viams nereikia nusiminti — rybos balsavimams,. kurie ne ir didžiuojasi iš to. Tie tion ; the Lithuanian barley-fed Remember the date, Satur Kapų Lankymo Dienoje (De tai ir daug draugų turi muzi
juk silpnapročių visada bu ištikrųjų neturi legalės rei sa, žmogelis nuseno, nusi pigs are more palatable and of day, May 21, at the Lithuanian coration Day) j jas privažiuoja kantų. Jaunieji išvažiavo “me- '
vo. Sena musų patarlė sa kšmės, parodo kad musų politikavo nuo koto net iki a better flavor than the Danish Auditorium. Came early and labai daug žmonių. Reporte daus mėnesiui” pas p. Dilius į
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abejonės kad išsigimėlių ybet ir kitus kvietė balsuoti. būnos” redakcijoje lankėsi p. jo pardavinėti. Pastaru laiku darbuotės scenoje M. Dundulie
Kaip kas gali sakyti kad ra apie tūkstantis balsų, ne sipratimą”.
Tai tikrai plečkaitiškai, ar J. Kriščiūnas, kuris atstovauja bolševikų įtaka sunyko ir užsi nės. Dalyvavo gražus būrelis
“draugai socialistai yra ca- protaujančių apie pusantro
ne ?
.
ir užprenumeruoja “Lietuviš baigė “cirkas”.
svečių.B. K.
cos”, bet taip gali sakyti tik tūkstančio, o prižadais su M. D. Rutkauskas pradė
▼
▼
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Tarp daugelio Lietuvių kapų
ką
Enciklopediją” ir naują An
tas kurs jaučiasi kaip tas viliotų, — kad jie gaus pa jo rašyti pamokslus, tik ne Cicilikai ir sandariečiai
glų-Lietuvių kalbos žodyną. P. ten randasi kapas Dėdės šernoviščiukas iš kiaušinio išsi skolą, morgičius iš SLA., ir suprantama kam tas M. D.
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ne
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“Dirva” Chicagoje:
ta musų socialistėlių siekius tai. P-rie tokių aplinkybių kauskas nuvažiuotų į “seną
ir norus ir kurie patyrė so sklokininkai - socialistai su krajų” tikrai “apšviestų” kad laike rinkimų jis gavo darbuojasi platinimui Lietuviš- TYRINĖJA pieno kainą. Chi
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cialistų akiplėšiškumą, aiš gaudė apie 3,000 balsų. Tai visą Lietuvą savo žvengian tik 345 balsus mažiau už kos Enciklopedijos. Jis gyve cagoje jau keletas savaičių
2437 W 69th Street
kiai sako visiems ko SLA. maža dalelė SLA. narių. čiu skloljininkų socializmu- Gegužį ir Bagočių, tuos per na 917 W. 34 st.
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kaip bandoma tyrinėti pieno
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rašė kad rinkimai nieko ne 2526 balsus.
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So Western ave
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Ketvirtad.
ir
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sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir
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su kurios pagalba bus gali
Laikrodžiai ir Akiniai
ma sklokos gyvybę palaiky Chicagoje rengta “alaus
/
Užtikrinti Elgin laikrodė
ti. Reikia sukt sau lizdas demonstracija”, reikalavi
liai 17 akmenų už pusę
ir traukti į jį savus....
kainos.
Pradedant nuo
mui kad butų pavelyta dirb
$5.00 ir aukščiau.
Persiunčiu ir į kitus miestus.
Sunku suprasti iš kur p. ti ir pardavinėti alų. DeBagočius gavo 3000 balsų! monstracijon kviesta prisi Taipgi taisome laikrodžius žemomis
Akiniai pritaikomi kuoVisi žino kad socialistų, tų dėti ir alaus vežimai, ir tro- kainomis.
tikriausia.
kai.
Bet
pribuvo
tik
vienas
Lietuviškų sklokininkų, yra
nedaugiau kaip tuzinas, to trokas — kiti buvo užimti Kari Nurkat (Nurkaitis)
2137 W. 69 St
Chicago, Ill.
dėl iš kur galėjo priaugti alaus išvežiojimu..... .
▼

privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo

nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
Kaina $2.00.
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Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesi
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. Į
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pasekmingų musų rašytojų,
vartoja paprastą kasdieni
1 ...
nę kalbą, kurią nebando suambrint ir/antroje laidoje,
nors dabar jau 20 metų se
i
nesnis ir visą laiką gyvena
t
nesnis- negu buvo kada savo
ŽMONĖS PRALENKĖ SAVO VADUS
PRISIŲSTA PAMINĖT apysaką rašė, ir gyveno vi
są laiką Lietuvoje, su ma
*------------ -------- -—žais išėmimais, ir yra Lie
Kaip kituose klausimuose Ko “Dėdei” Živatui Reikia? KUPRELIS — parašė Ig
tuvos diplomatinėje tarny
nas
šeinius.
Tai
antra
lai

taip ir prohibicijoje visuo
boje.
Jis nesigriebė perraKada
žmogus
iš
nesusi

da tos gražios apysakos, iš
menė toli pralenkus savo
šyt
knygą
kalbos sudarky
pratimo
iškrypsta,
pameta
leista Lietuvoje 20 metij po
„vadus.
mui,
kaip
daro
kiti jaunes
LIETUVOS GAMTOS
Galutini daviniai “Lite katalikus ar tautininkus ir išleidimo pirmos laidos Ani
už
jį
musų
“
kalbos
žino
nueina
pas
bolševikus,
jis
merikoje
(išleido
“
Vienybė
MUZEJUS
rary Digest” bandomų balr
vai”. Galima numanyti ko
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ten
dirb

Lietuvninkų
”
).
sdvimų prohibicijos klausi
kia “perrašyta” ta apysa , Lietuvos gyviai. Šiame muzejuje su
me parodo kad 73 asmens ti ir visai nesirūpina apie Antra laida “Kuprelio”
ka
butų išėjus jeigu p. Šei- rinkta beveik visa ką turi Lietuvos gamta.
savo
pamestą
srovę.
žymiai sutrumpinta. Kaip
iš kožno 100 balsavo už pa
nius-Jurkunas
butų pave Jame yra gyvūnijos atstovai, su kuriais
Bet
kitaip
yra
su
“
dėde
”
sako, autorius tą savo apy
keitimą prohibicijos įstaty?
dęs
perrašyti
kuriam
musų galima susipažinti pro spintų stiklus. Ne
F.
Živatu,
buvusiu
S.
L.
A.
saką dabar perrašė visai išm o.
dabartinių
kalbos
“
žinovų
” pamatysit ten gyvių stebinančių ryškio
Pastarų kelių mėnesių be prezidentu ir geru tautiniu-, naujo. Tas gerai, nes tan (darkytojų).
mis spalvomis ar keistomis kūno formo
je paskirose šalies daly- ku. Jis dabar, kaip ir dau kiai pats autorius gali ras Šeinius ne tik nesistengia mis. Šiuo laiku muzejus teturi savo krašto
rinkimai gubernatorių, gelis sandariečių, “surado” ti pataisų savo kūrinyje.
pribarstyti į knygą naujo gyvūnijos atstovus. Žvėrys gyveną Lietu
ngreso ir senato atstovų kad socialistai jam yra ar Žymiausia perrašymo pu viškų mažaprasmių iškrai vos giriose ar laukuose, paukščiai'besuką
rodo kad visur laimi tie timesni negu tautininkai. sė yra ta kad pirmoje kny pytų žodžių, bet ir-saugoja- lizdus jos medžiuose — visi jie muzejuje
.irie pasireiškia prieš pro- Gerai, dėde, mes tankis goje Kuprelio vargoninko si nereikalingų įvardinių galima pamatyti. Juk ne kiekvienam ten
tai neginame taip protauti mylimoji vadinama Kazė, ir
ka laimės susitikti miške šerną ar plėšiką
hibiciją.
būdvardžių: Pas jį per vi lūšį, ne kiekvienas matė skriejant debesy
ir
su
socialistais
dirbti.
Lai
ją nuo jo pavilioja Rusas, sus 214 knygos puslapius
Tačiau tie žmonės kurie
skaitosi save visuomenės Perkūnas ‘blagaslovina’ ta- o antroje laidoje ji vadina užeisi vos tik kelis įvardi- se erelį; o muzejuje juos visus gali kiek
Bet jeigu žmogus nori ra- ma Gundė ir išvilioja ją nuo
vienas pamatyti.
vadais, kurie nori nustaty
nius, kur jie būtinai reika
mistą.
jo Lenkas. Nors dalykas
Gyvių rūšys. Yra ten didžiausias ir
ti visuomenės opiniją, prišinėti socialistų laikraščiuo dedasi dar pirm spaudos at lingi. Nemarguoja knygoj gražiausias Lietuvos žvėrių atstovas, brie
simynę laikosi prohibicijos
se lai rašo apie socialistiš- gavimo ir ta pamaina nesu “gražioji”, “geroji”, “pasta dis. Jis dar užsilikęs Lietuvos Nerijoj,
ir net visokiausiais budais
kus dalykus, o ne tautinin daro svarbos, tačiau pakei rasis”, “tolimasis” ir tt., bet Turžėnų girioj ir Žaliojoj girioj. Yra ir
prieštarauja leisti prohibikams “pamokslus” tepa, nes sta lyg taikant šių laikų visur tik “graži”, “gera”, elnias, kuris beveik išnykęs, bet dedama
cijos klausimą visuotinam
”, “tolimas’’ ir tt. pastangų jį apsaugoti nuo visiško išnyki
a: ’ alsavimui. Tuomi jie ne tautininkai žino ko verti musų antipatijai Lenkams. “pastaras
Dar
kas
svarbu tai kad mo. Taip senovėj branginamo stumbro,
socialistų laikraščiai ir tie
* ■
sulaikys visuotino- palinki “perbrendę” “veikėjai”, ku Apysaka yra labai už “Kuprelis” yra retenybė iš deja, muzejuje nėra. Tėra tik jo likučių:
mo prie “šlapiųjų”, bet įsL rie, lyg kokios srutos, bėga imanti, graži, ir yra iš kai originališkų Lietuvių auto kaukuolių, ragų, kurių randama. Y ra mu
mo gyvenimo ir grynai Lie rių apysakų. Lietuvoje da zejuje ir plėšriųjų atstovai — vilkai, lapės,
reižę bando palaikyti savo
ten kur žemuma.
tuviška. Taip ir jautiesi bar visi šaukiasi save “ra ūdrai, šeškai; gražiausias ir žiauriausias
poziciją. Na ir taip dary
Kaip iš socialistų laikraš
dami visada pralaimi labai
esąs
Lietuvoj, toliau lauke šytojais” kurie tik verčia Lietuvos žvėris yra lūšys. Jo kailiai buvo
čių taip ir iš dėdės Živato
stovinčiame
malūne, matai iš kitų kalbų, o retas kuris mėgiamiausi musų kunigaikščių papuoša
skaudžiai.
tautininkai jokių patarimų
ri? Prieš prohibiciją didėjan- nereikalauja ir neskaito ir jauti vasaros laiko oro tepasikėsdna' ką nors savo lai. Dabar jis labai retai sutinkamas.
Rasit čia ir Lietuvišką sabalą-miškinę
judesį: vėjus, perkūniją ir sukurti. Musų literatūra
čio visuomenės nusistaty juos ko nors vertais.
kiaunę,
bebrą, jau dabar turbut visai išny
žaibus, girdi girnų medinių yra biedna savo originaliais
mo jau nesulaikys nei val
kusį.
Žinoma,
neužmiršta ir visų pažysta
ratų ir krumplių veikimą, raštais, bet knyga po kny
džia, nei protestonų bažny
mi
Lietuvos
žvėreliai:
baltas ir pilkas kiščios, nei jokie gengsteriai Neatsikrato'senių. Japo matai miltuotas malūno sie gos varoma iš spaudos vi
niai,
žiurkės,
pelės.'
Bendras
Lietuvoj gykurie norėtų iš prohibicijos nijos nužudytas premjeras nas ir visus padargus, o iš sokį versti raštai, kurių tū
niąi,
viurkės,
petes.
Bendras
Lietuvoj gy
sau biznį daryti.
Inukai buvo 77 metų am langelio, aukštai, su Kup li yra tiesiog beverčiai.
venančių žvėrių rūšių skaičius neprašoka
Reikia tikėti kad šių me žiaus. Jo vieton paskirta reliu žvalgaisi po plačią Nieko Jfero; tautai neduo- penkiasdešimties.
tų Lapkričio mėnesio^Suv. dar senesnisj 80 m. ^žmogus. sritį. >
da, bpki^^nionės kuri nori
Paukščiai. Turtingiausias muzejaus
Valstijų Prezidenfc nrakonr Kode! neduoti progos jau Ignas Šeirtttis, kaip ir ke pragarsėti svetimu darbu.
skyrius
bus paukščių skyrius. Pradedant
greso rinkimai bus paskuti no kraujo žmonėms?
letas1 kitų (sakome keletas) Iki savo kūrybos neparody Lietuvišku
kolibri-nykštuku ir baigiant
nis smūgis prohibicijai.
sime, busime biedni litera ereliu, visi Lietuvos paukščiai surinkti.
tūra.
,
Ančių, žąsų ir kitų vandeninių paukš
Lietuvos
spaustuvės
irgi
čių
keliasdešimts
rūšių: daugybė stibinuoK. A. K. Nerimsta
užverstos leidimu svetimų čių: tilvikų, perkūno oželių, slankų ir ki
Lietuvoje pradėjęs veikti
kurinių, leidėjai mano kad tų; vištiriių: kurapkų, tetervinų, kurtinių.
“Katalikų Akcijos Komite
tik svetimas darbas yra ge Kurtinys seniau dažnas musų miškų gy
tas”, vėliau nuslopintas, pa
ras, o saVų autorių kūryba ventojas, kurkęs dydžio paukštis. Dabar
staru laiku vėl pradėjo gal
neturės rinkos. Be abejo ir jis,, beveik, išnykęs, bet miškų ukiui Lie
vą kelti. Ta slapta katali
p. Šeiniui buvo darbo iki iš tuvoje susitvarkius, turbut, pasiseks jo
nykimą sulaikyti. Plėšriųjų paukščių čia
kų organizacija dabar bu
prašė “Sakalo” bendrovę iš rasit apie 35 rūšis, jų tarpe: erelių, vana
vo vadinama “Laisvės Ko
leisti jo “Kuprelį”, nes jis gų, sakalų, pelėdų. Yra daug genių ir
votojų Sąjunga”. Jos tiks
mat-Lietuvio parašytas. Ta žvirblinių paukščių, kurių mažiausias yra
NIEKAS NEMIELA
las yra kurstyti ramius Lie
“Sakalo” bendrovė noriai nykštukas.
tuvos gyventojus prieš da
Man niekas nemiela
leidžia visokius vertinius ir
Ropliai. Ropliais Lietuva nėra tur
bartinę vyriausybę, kuri,
Ir niekur nerimsta,
šiaip mažos vertės knyge
tinga.
Iš jų’yra gyvatės, žalčiai, buvę lai
mat, esanti “bedieviška” ir
Tik ašaros graudžios
les.
K. 'Š. K.
komi
šventais;
retas Lietuvoj vėžlys su
neduoda kunigams laisvės
Per veidus man krinta....
stambiu
šarvu
ant
nugaros, pasitaiko pie
žmonėms ant sprandu joti.
Man širdis suspausta
ŠIRDYS IR GĖLĖS — tų Lietuvoj, Dzūkijoj. Šių roplių pavyz
Darant kratą rasta atsi
Skausmais begaliniais,
Šių dienų Lietuvių gyveni džius randame muzejuje.
Ilgėjimas sunkus
šaukimų rašytų Kun. Ran
mo apysakos. ’ Parašė Sta
Veržias iš krutinės....
kelės ranka. Be to ši są
sius
Budavas. “Sakalo” fi Varliagyviai. Be to yra varlių eilės gy
Ak
tu
mano
miela
vių, visos Lietuvos žuvų, bestuburių gyvių
junga pradėjo leisti Rygoje
ves leidinys, Kaunas, 1932, — kaip tai kirmėlių, vėžių ir tt.
Gimtine
šalele,
savą laikraštį, “Laisvės Ko
190 pusi. Telpa 10 apysa
Ramink man’ našlaitę
Vabzdžiai. Turtingas Lietuvos vabz
votojas”, kurio vedamasis
kaičių. Lengvos skaityti. džių rinkinys, kurių surinkta ir apibudin
Tolimam
kraštelyj.
straipsnis rašytas Dr. Kar
Nušluostyk nuo veido
ta jau apie 1,000 rūšių.
velio.
Karštas ašarėles,
Tat visų pirma musų muzejus supa
Toj sąjungoj veikėjai yra
A. Vienuolis-Žukauskas
Įkvėpk man linksmumo
žindina žmones su savo krašto gamta. Ir
jauni kunigai. Vietoj gar
Mažą kibirkštėlę.
Nepersenai vienas iš žy tikrai daugelis nežino, muzejaus neatlan
binti Dievą, kaip jie buvo
E. Bendzaitytė.
miausių Lietuvos rašyto jų- kę, kad Lietuvoje esame tiek žvėrių, pauk
išmokinti, tie nepatyrę “tė
beletristų, A. Vienuolis-Žu ščių ar vabzdžių, todėl atėjus tenka jiems
veliai’’ jau išsyk griebiasi
kauskas šventė dvejopą sa stebėtis.
GĖLIŲ RASOS
politikos ir kurstymo žmo
Kitų kraštų gyvūnijos mažai Lietuvos
vo jubilejų: 50 metų gyve
Raustanti padangė spinduliais nušvito,
muzejus
turi. Mat, tokiems dalykams įsi
nių. Eina tardymai. Dau
nimo sukaktuves ir 25 me
Ir sidabro rasos nuo gėlių nukrito;
gyti
reiktų
daug lėšų ir daugelio metų
gelis “tėvelių” gaus para
tų literatinio darbo sukak
Nuo gėlelių krito, krito ir lašėjo
darbo.
gauti ko j ieško.
tuves. Jis yra garsaus po
Kai saulė motutė į jas pažiurėjo.
Pradžia ir čia padaryta. Šiais metais
eto Vyskupo A. Baranaus muzejus praturtės daugeliu pietų Ameri
O kas gi tos rasos gėlių sidabrinės,
ko giminietis ir nuolatos kos gyvūnijos atstovų. Suruošta 1931 m.
Reiks Degtukus Patiems
Krintančios po kojų ant žemės krutinės?
gyvendamas
Anykščiuose vasarą didelio Lietuvos laikraščio “Musų
Darytis?....
Tai gėlių gražiųjų ašaros ugninės,
globoja
seną
jo
namelį-mu- Rytojus” ekspedicija į Braziliją, atvežė
. Į rasas pavirtę mirga lyg perlinės.
Kaip Lietuvos laikraščiai
ziejėlį.
daug brangios medegos. Ir Lietuvos mu
rašo, Švedų degtukų tins
Tai gėlužės verkia saulę atsiminę
zejuje plasnos egzotiški paukščiai, ir tro
tąs negali išmokėti sutar
Kada nakties ūkas apgaubęs mėlynę
pikų žvėrys bus kaimynystėje su šaltosios
Apie Prof. Voldemarą
Slankioja gamtoje lyg mirties šešėlis,
tos paskolos. Jeigu tai]) tai
Lietuvos žvėrimis.Ir jis Įbaugina tas tas gražutes gėles.
Iš Kauno eina gandai kad
Lietuvai reiks pačiai deg
tukus dirbdintis ir jieškoti
Prof. Voldemaras nori va
Bet kada išvysta vėl saulę išryto
MUZEJAUS ISTORIJA
žiuoti į Berliną ir ten tar
jiems rinkos pasaulyje.
Ir,mato’kad dienos dar jų nesunyko,
Kokį didelį darbą muzejus nuveikė,
Jos vėl ašarotas aky teles kelia
tis su leidėjais išleidimui jo galima bus suprasti tik žvilgterėjus į jo is
Nesenai Lietuvos spauda
Kad jas nubraukytų motina saulelė.
parašytos knygos apie Lie toriją. Jau dešimt metų kaip muzejus vei
plačiai rašė kad Švedų ga
Į
tuvos-Lenkijos konfliktą.
minami Lietuvoje degtukai
Ir tada saulute jas karštai bučiuoja,
kia prie Vytauto Didžiojo Universiteto
ft'
Prof. Voldemaras laukia Gamtos-Matematikos fakulteto. Prieš tai,
buvo labai prastos rūšies.
Vėl gyvybės jausmą j jas įliepsnoja,
teismo Vyr. Tribunole del nuo 1919 metų jis veikė prie Gamtos tyri
Ir vėl gėlės šypsos, galveles linguoja,
Gal tai jau buvo Kreugero
Prie savęs jaunimą meilingai vilioja.
primetamų jam prisisavin mo stoties, su kuria kartu tais pat metais
finansinės mašinerijos li
tu Danišku kronų.
buvo įsteigtas.
gos simptomai.....
Jonas Morkūnas.

.Dienos. Klausimais

(Tą

Manote muzejus gavo palikimą iš
prieškarinių Lietuvos muzejų? Deja, taip
nėra. Visa kas buvo seniau rinkta, į mu
sų muzejų nepateko. Išskyrus menką Vil
niaus muzejų, prieš karą visoj Lietuvoj ki
tų panašių įstaigų nebuvo. Tad gamtos
muzejui nebuvo iš ko paveldėti muzejinio
turto.
Okupacijos metu gamtos rinkiniai bu
vo gabenami Vokiečių į Vokietiją, kaip ir
kiti Lietuvos turtai. Lietuvos dvarininkų
prieškariniai gamtos rinkiniai yra žinomi
trys. Didžiausias buvo turtingo dvarinin
ko Tyzenhauzo, žymaus mokslininko ir
Lietuvos gamtos žinovo. , Jis buvo surin
kęs didžiausį viso pasaulio paukščių rinki
nį. Šį rinkinį padovanojo Vilniaus Uni
versitetui. 1831 metais Universitetui už
sidarius, dalis rinkinio pateko į Vilniaus
muzejų, dalis buvo išvežta į Rusiją.
Antras rinkinys priklausė Ellederiui,
jo buvo surinkta dauguma Suvalkijos pau
kščių ir drugių. Šis rinkinys, karui prasi
dėjus, išvežtas į Lenkiją. Trečias, gana
didelis rinkinys, surinktas Ivanauskų Vil
niaus krašte, Lebiodkos dvare, pateko į
musų muzejų ir davė muzejui pradžią.
Muzejaus bustas. Muzejus yra pato
gioj patalpoj, užima Universiteto rūmuose
didelę salę. Rinkiniai sudėti naujausiais
pavyzdžiais įtaisytose spintose vien iš ge
ležies ir stiklo, sandariai uždaromose, kad
j vidų nepatektų dulkių ir kenksmingų gy
vių. Pažymėtina tas kad visos iškamšos
yra daromos čia pat, muzejaus tarnauto
ju.
Muzejaus tikslas. Gamtos muzejus
nėra koks archivas, kur surinkta medega
tetrunyja, jo pagalba stengiamasi populia
rinti mokslą, supažindinti žiurovus-lankytojus su Lietuvos gamta ir įkvėpti jos mei
lę. Tuo tikslu apsilankančioms mokykloms
ir šiaip ekskursijoms teikiami paaiškini
mai.
Kad geriau butų suprantama kiekvie
no gyvio gyvenimo būdas, muzejuje atvai
zduojama jis tokioj aplinkoj kokioj gyve
na. Yra paukščių grupių kurios naturalumu neatsilieka nuo geriausio pasaulyje
muzejaus “British Museum” Londone pa
vyzdžių.
Žmogus pažindamas geriau gamtą,
gyvius ir suprasdamas jos reikšmę, sąmo
ningai stengiasi ją apsaugoti, be .reikalo
nenaikinti. Tokią gamtos apsaugos idėją
platina Lietuvos gamtos muzejus. Žmo
nių susidomėjimas muzejum vis labiau di
dinasi, nes lankytojų skaičius daugėja.
Toks gražus tvarkymas ir užlaikymas
muzejaus yra didelis nuopelnas jo įkūrėjo
ir vedėjo Prof. T. Ivanausko.
—Tsb.

. S A P A L .XY K A S
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi
suose namuose.
Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant,
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS
, ŽEMEAPIAI
30c

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.
Kaina:

vietiniams po 25c.

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt■ kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų' šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
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PER TVORA

PASIDAIRIUS

(Tąsa iš-pereito numerio)

TREČIA DALIS

KLAJŪNAS

I
Skaudus Patyrimas
ABAR pažiūrėkim kaip Merkys par
vyko j savo gimtinį kampelį. Tik,
su apgaila reikia pasakyti, tas ką
jis patyrė padarė j j klajūnu ilgiems lai
kams ir privertė apleisti savo šalį su dides
ne širdgėla....
Artinosi Irmino karavanas prie Viiniaus, kur, tas mažas garsus pirklys tikė
josi daug prekių parduoti. Merkys gi ti
kėjosi įvykdyt sau pavojingą sumanymą,
nors apie tai niekam neužsiminė. Svarbu
jam buvo išlaikyt paslaptis apie save, kad
nesusektų jo tie kuriems jis buvo išdavi
ku, todėl niekam nei iš savo pirklio abazo
vyrų neprasitarė kad jis paeina iš Lietu
vos. Vienok, kadangi jo kalba nedavė jam
pasislėpti už Ruso ar Mozūro, musų vaiki
nas turėjo prisipažinti jog paeina iš šio
krašto, taigi ir atmesdavo kaip kam pora
sausų žodžių, “nuo Mintaujos”.
Griežtai valdomoje Lietuvoje esant ir
turint apsaugą Lietuvos valdovų, Irminui
palydovų mažiau reikėjo, todėl Merkys iš
siprašė savo darbdavio leisti jį keliauti “į
Mintaują”, pasimatyti su savo tėvais, ža
dėdamas trumpiausiu laiku sugryžti. Ir
minas sutiko jj atleisti, ir “Keršis”, kuriuo
vardu jis Irmino karavane buvo žinomas,
vienoje kryžkelėje dingo ir nusiskubino
sau žinomais keliais.
Svetimuose rūbuose ir nepanašus į ka
riauninką, Merkys vėjo greitumu lėkė sa
vo arkliu Trakų linkui. Tik nejojo didžiuo
ju keliu, kad nesutiktų ką iš Keistučio žmo
nių, bet aplinkiniais šuntakiais, kuriuos vi
sus jis gerai žinojo. Prijojęs nuošalų Gal
vės ežero krantą, niekeno nelankomoj vie
toj, girioje, tarp medžių pasistiebęs, ant
arklio sėdėdamas, norėjo ištolo pamatyti
saloje savo mylimąją. Į pilį joti nebuvo
nei minties, todėl nors veik visą dieną pra
stovėjo, Nerytės nei karto į pavandenį iš
einant nematė. Užeinant nakčiai, kreipė
si į vieną toje girios dalyje gyvenusį savo
pažystamą žmogų' prašyti nakvynės. Tas
žmogelis, pamatęs ir pažinęs Merkį, iškart
labai nudžiugo, bet tuoj jo džiaugsmas iš
virto į rūpestį, nes atsiminė apie jį viską,
jog jis papildė išdavystę prieš Keistutį ir
jog Trakų valdovas jam keršto jieško. Patėmijęs šeimininką susimąsčiusį,' Merkys
taip pat susirūpino kad jis neišduotų jo.
Girios gyventojas suprato kad jo svečias
atsirado pas jį vogtinai, taigi nors, gailėjo
vaikino, bet rūpinosi ir savo kailiu ir ma
nė ar kartais ne geriau butų jį išdavus ir
gavus kokį atlyginimą....
Merkys, sumanus kariauninkas, gerai
tą numatė savo pažystamo akyse, todėl ir
gražumu ir rastumu jį valdė iki patirs ko
norėjo patirti. Pirmiausia, supylė žmoge
liui saujon dikčiai sidabrinių, pridėjo ke
letą mažaverčių blizgučių, kurie jį labai
džiugino, ir jis pradėjo ramiau su Merkiu
kalbėti. Užeinanti naktis šeimininkui su
mažino rūpestį, nes žinojo kad iki kitos

dienos pas jį niekas iš artimų žmonių neužeis ir nepamatys jo svečio, o svečias an
ksti rytą turės šalintis, ne kitaip. Apsi
saugojimui savęs, Merkys tą naktį neuž
migo, ir kadangi naktis buvo visai trumpa,
jiedu prašnekėjo apie musų bastūnui rei
kalingą dalyką. Išsyk Merkys manė pra
šyti šį žmogų nusiirti prie pilies ir kaip
nors susisiekus su Nery te atvežti ją pas jį
pasimatyti; manė pats irtis į salą, bet tas
buvo pavojinga ir negalima. Vienok visos
nabago svajonės baigėsi niekais ir liūdnai
kada patyrė iš savo šeimininko kas su jo
mylimąją nutiko, Žmogelis dabar jau ži
nojo kad Merkys atvyko čia ne kaipo Tra
kų priešas, bet kaipo “mergos užkerėtas”
vyriškis, kurs savo mylimąją pamatyt gei
dė. Gabaus rodydamas savo svečiui sąjausmo, ar ištikro ar daugiau pinigų no
rėdamas, labai švelniai apsakė jam apie
Nerytę labai nemalonias žinias.
Nerytė, pasakojo Merkiui jis, buvo
jau ištekėjus už kito, ir štai kaip buvo.
Kada Keistutis užėmė Vilnių, ir Mer
kys paliuosavo ir pabėgo su Jaunučiu, už
tai jis Keistučio akyse liko didžiausiu ne
naudėliu, vertu didelio atkeršto. Vilniuje
dalykus sutvarkius ir pargryžus į Trakus,
Keistutis visą įvykį išpasakojo Birutai, ku
ri nuo savęs apie Merkio pasielgimą apsa
kė Nerytei. Mergaitė apsipylė ašaromis,
nes suprato kad netenka savo mylimojo,
ir ėmė net klejoti. Dar baisiau jai pasida
rė kada žinojo jog Keistutis pažadėjo jam
kerštą, kas reiškė nužudymą, o jeigu gy
vas bus, niekados negali gryžti į savo tė
viškę.
Nabagė ko iš galvos neišėjo, ką maty
dama Biruta griebėsi jai gelbėti, ir visaip
prišnekėdama koks negeras ir išdavikas
jis buvo, kurs nėra vertas tokiai gerai mer
gaitei kaip ji mylėti, ramino, guodė ir patardinėjo ištekėti už kito, kas pagelbės jai
užmiršti meilę ir Merkį,
Neverk, užmiršk jį, nes jis pats ta
vęs nemylėjo kaip pridera. Jis tik atjoda
vo tave meilintis ir viliodavo tave. Matai
pati, neklausė tavęs nors kalbinai padėti
Keistučiu!, už ką butų gavęs gerą atlygi
nimą, ir tave paėmęs laimingai gyvenęs,
Bet jam vėjai rūpėjo, ir vėjais nuėjo. Jei
gu butų tave mylėjęs, nebūtų taip pada
ręs, ... — kalbėjo jai Biruta, kuri irgi lai
kė Merkį išdaviku, niekuo daugiau.
Verkė mergaitė ir kankinosi, žudytis
ir skandintis norėjo, bet laikui bėgant, ge
roje globoje Birutos, palengva pradėjo su
prasti savo beviltę, ir pradėjo rengtis pri
imti naują savo likimą.
Nors negalėjo išrauti sau iš krutinės
meilės prie Merkio, bet diena po dienos la
biau ir labiau pradėjo tikėti kad Merkys
noromis ją apleido, nes turėjo visas pro
gas ją paimti, bet visai ką kitą padarė.
Galiaus pradėjo tikėti kad jis nėra jos ver
tas, ir, Birutos paraginama, išėjo už kito:
ją paėmė į Kernavę kunigaikščio Mantvydo karvedis Vaineika, ir ten nabagė, suvilta, suklaidinta, pradėjo savo nuobodų
gyvenimą, turėdama užmiršti ant visados
savo gražią meilę su Merkiu, ir visas sva
jones kokias jiedu abu supynė, palaidojo
Galvės ežere, apleisdama Trakų pilį.

Ei, cicilikai, jau jums vėl
laikas paskelbt kad Lietu
va parsiduoda Lenkams.
Jau kelios dienos kaip
apie tai nerašėt.
Su Pagarba.

MANO MERGELĖ
Žydi sodai ir darželiai,
Šviečia skaisti saulelė,
Bet gražesnė už tą viską
Yra mano mergelė.
Kai saulelė ji šypsoj as,
Meilę akstiną manyj,
Smagu, smagu ją pažinus,
Ją nešioju sau širdyj.
Kaip rytelis ji linksmutė,
Skaidri kaip giedri diena,
Kai saulėleidis žavinga,
Kai naktis slapčių pilna.
Ji žavėja ir kerėja
Mane jauną taip gražiai,
Užtai širdį aš paskyriau
Ant visad tik jai vienai.
Pasiilgstu/jos veidelio .
Kai tiktai jos nematau,
Ir skambių josios žodelių
Prie kurių taip pripratau,
Nieko, nieko nenorėčiau
Iš pasaulinės dalios,
Tik ją vieną kad turėčiau,
Geidžiu tiktai jos vienos.
Adonis.

Musų bolševikėliai džiau
giasi kad Amerikos Kon
grese kalbama apie pripa
žinimą sovietų rojaus.
Kam džiaugtis iš to jei
gu pakampiais rėkaujat ša
lin Amerikos kapitalizmas!
Palaukit iki čia bus sovie
tai, tada nereiks smerkti Aną dieną Pranas Stiktuos kurie Rusijos rojų pri lioraitis pranešė savo trijų
pažins.
metų dukrelei kad ji susi
laukė broliuko. Mergaitė
A. Norkaitienė, 78 m. any nudžiugus sako:
žiaus, > pasiskaičius aname — Uuu, tai gėlai, as apie
num. gerb. Spragilo pa tai pasakysiu mamai....
sikalbėjimą* su gerb. Petru
Pirmas grafofonas
apie dantų griežimą ir ką
darys tie kurie dantų netu Edisonas išrado daugybę
ri, nuėjus pas Dr. Tamoški- įvairių mašinų, tarp jų te
tį susidėjo dantis kad tu lefoną ir grafofoną;
rėtų kuo gi’iežt “paskutinio Vieną kartą jo paklausė:
— Ar tai tamista pada
Sūdo Dienoje”.
rėt pirmą kalbančią mašiną
iš geležies?
Ateina svarbus ‘bilijušas’ — Ne, — nusijuokė gar— tuoj sueis metinės su .sus išradėjas, — pirmą kal
kaktuvės nuo to. kai Vitai- bančią mašiną padarė daug
tis nenuvažiavo į Lietuvą. anksčiau, ne iš geležies bet
iš vyro šonkaulio....
Neužmirškite švęsti!

KALENDORIUS ' 1932

1932

Gegužčs-May
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

22
23
24
25
26
27
28

Julija. Aldona, Eigis, Rimtenis
Deziderijus. Kymantas, Tautvyda
Sekminės, Joana Afr. Voverė, Vilimat^as
Grigaliaus VII pop. Milusa, Agis
Pilypas Nor. Algimantas, Malonė, žydrė
Bėda kun. Vyrgaudas, Radvylė
\
Augustinas vysk. Augis, Biržė

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriai.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedelia; Pirmadienis—Panedelis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketyergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis1—Subata.

Šio periodo ženklas yra:
i

DVYNAI arba GEMINI

Nuo Gegužės 21 iki Birželio 20

\

šiame periode gimę asmens skaitosi Gemini-Dvynų ženklo asmens. Vyriškiai gimę po
šiuo ženklu yra mokslingi, gabus, mylinti me
ną ir mokslą; linksmi, meilus ir nepastovus;
mėgstanti flirtuoti. Jų protiškas gabumas paakstina kitus prie gerų darbų. Jei gaus sau at
sakančią žmoną, gimusią po tuo pat ženklu, bus
laimingi ir susilauks daugiau mergaičių negu
vaikų.
Moteriškos yra meilios, lipšnios, atviros ir
viliojančios vyrus, bet pačios turi nuo jų ser
gėtis jaunuose metuose. Myli muziką bei šiaip
viską gražaus.

**
Kauno karčiamoj
Svečias, išeidamas visai
girtutėlis su trims draugais
klausia tarno:
. — Na, kiek aš esu skolin
gas?
— Du šimtu trisdešimts
litų ir 50 centų.
— Kaip tai: mes tik ke
turi, o tokia didelė sąskai-

ta?
— Tamista užmiršai tuos
penkis kurie po stalu guli.
—Vyras kuriam moteris
sėdi ant sprando, paprastai
neturi galvos.
—Atsargumas dažnai bu
na pavėlavęs svečias.

Ar Užsitrauki?

Kodėl kiti
cigaretai tyli
šiuo svarbiu
klausimu?
R užsitrauki dūmą? Septyni iš kiekvienos
dešimties žmonių*žino, jog užsitraukia.
Kiti trys užsitraukia nežinodami. Kiekvienas
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu laiku
įkvepia dūmų dalį, kuriuos ištraukia iš
cigareto.
,

A

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike drįso
šį svarbų klausimą iškelti . . . dėl to, kad tūli
nešvarumai, kurie slepiasi kiekviename, net
puikiausio ir lengviausio tabako lape,
pašalinami Luckies valymo procesu. Luckies
tą procesą įvedė. Tik Luckies jį ir turi.

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink - jog virš
20.000 gydytojų kuriems buvo duota išbandyti
Luckies, pamatuodami savo nuomones savo
pačių rūkymo patyrimu, pareiškė, kad
Luckies mažiau erzina gerklę negu kiti
cigaretai.
Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki!
Todėl būk atsargus. Apsaugok savo jautrias
gleives!

^Wlt’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga - prie! knitėįimus - prie! kotulĮ

O. K. AMERIKA
C«pr . IMI.
Th- Amtrhin
Toba.-ro Co.

ATSUK LUČKY/ STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modemišku minučių su pasaulio
įrriausiais šokių'orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio,
•
‘
ir Šeštadienio inkarą, per N.B.C. Radio tinklą.
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PASVALYS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Progresingas miestas su
žymia mokslo įstaiga.
Pasvalio miestas yra vie
nas iš didžiausių Biržų apsPasyalys stovi labai gražioj
vietoj, ir visų pusių apsup
tas upių ir ežerų, žodžiu
gamtos nenuskriaustas. Pa
svalys plačiai žinomas savo
garsiu sieros, šaltiniu ir ku
rortu. Bet spaudoje Pasva
lys mažai kur figūruoja. At
rodo kad nebūtų čia visai
inteligentų ir plunksną val
dančių žmonių.
Tačiau pasižvalgius po ši
siaurės Lietuvos miestą įgaunama visai,kitoniškas ispudis.
Pirmoje vietoje krenta i
akis aukštesnioji komercijos
mokyklą, su nemažu kadru
mokytojų, kuri yra išleidusi
nemažą skaičių savo auk
lėtinių. Iš jų išėjo daug bu
halterių, koperatininkų, te
chnikų, mokytojų, studentų
ir kitų profesijų žmonių.
Pasvaliečiams ji yra mokslo
židinys. Šymet manoma pra-

S Dr. S. T. Tamošaitis J
į

, (THOMAS)

Į

J
Į

Lietuvis Dantistas
1304 East 68th St

I
į

f Kampas Superior Avenue 1
I
(Virš Lietuviu Banko)
t

I

Tel. ENdicott 1378

į

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.
Popieriuotojas ir Maliavotojas
Taipgi atnaujinu senas grindis.
Nuimti nuo sienų senas popieras su
vėliausios mados Įrankiais greitai" ir
gerai. Neišduokit darbo kitiems be
mano šiųmetinio apkainavimo. Dar
ba darom ant išmokėjimo — duokit
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

dėti statyti didelius ir erd
vus rumus tai mokyklai. Be
to čia yra keletas pradžios
mokyklų.
Pasvaliečiai žmonės ka
ringi, todėl jiems sutaikinti
yrą taikos teisėjo kamara,
policijos nuovada, ir dabo
klė. Be to turime centralini
paštą, valsčiaus valdybą, no
taro kontorą; teismo ant
stoli; keletą bankų, 3 gydy
tojus, 2 vaistines, tris kny
gynus; vieną kino teatrą,
daugybę krautuvių, keletą
kepyklų, valgyklų, ir vieš
bučių, ir visą eilę viešų ir
slaptų smulkių.
Sunku ir viską suminėti
kas Pasvalyje yra, žodžiu
Pasvalys beveik apskrities
miestas.
Be to, Pasvalys, kiekvieną
ketvirtadieni' pasmirsta be
konais, kurių čia daugybę
pristati i geležinkelio sto
ties punktą.
Šymet bus baigta Įrengti
nauja didelė mtiro geležin
kelio stotis, ir tokia pat di
dumo baigiama klebonija.
Šią vasarą Pasvalyj bus
statomas velioniui Petrui
Vileišiui paminklais. Aukos
gausiai plaukia, nes velionis
yra kilęs ir gimęs Pasvalio
parapijoje, Medinių km., 5
kl. nuo Pasvalio miesto.
Prie rinkos aikštės yra
keletas senų prastų lūšnų,
kurios tam tikros komisijos
pripažintos nugriauti, jų
vietoj numatyta pastatyti
mūriniai ’ namai; norima
miesto vaizdą tobulinti bei
grąžinti. Dauguma gatvių
išgrįsta, kitos negrįstos sa
kia savo eilės, šaligatviai
vo eilės laukia; šaligatviai
Pasvaliečiai yra dideli
laikraščių mėgėjai,, ir jų kas
savaitę ateina keletas tūk
stančių egzempliorių.—“D.”
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ŠIAUDINIU SKRYBĖLIŲ DIENOS

=

Jau Atėjo!

|

=
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Mes jau turim išstatę puikių šiaudinių skrybėlių jūsų
pasirinkimui — visokių pavyzdžių ir spalvų — vyrams
ir vaikinams. Ateikit pasirinkti vasarai.
Naujos, žemos kainos po $1.00 — $1.45 — $1.95 — $2.45

=
=
=

THE KRAMER & REICH CO.

|

=

Gegužės 20, ^932

DIRVA

Kampas Giddings Rd.

7002-04 Superior Ave.

=

SUDBURY, ONT.
Kaip praėjo pirma Gegu
žės. Nors jau senai praėjo
ta diena bet gaila praleisti
nepaminėjus apie ją. Prieš
pirmą Gegužės musų darbi
ninkų “gelbėtojai” be palio
vos salėse mitingavo ir ki
to nebuvo girdėt kaip tik
“draugai, kovokim, kraują
liękim, iškovosime laisvę”.
Bet sulaukus pirmos Gegu
žės visai kas kita pasirodė.
Musų vadai kurie pirmiau
vien tik kovą skelbė, visai
kitaip elgėsi kur reikėjo
kovoti. Susirinkus į Memorian parką kokiam 500
burini, ir suėjus apie 7000
pašalinių žiūrėtojų, kalbė
tojai net verkdami pradėjo
kurstyt darbininkus kovoti
jeigu kas nors priešinsis jų
demonstracijai. Pabaigę
savo “pamokslus”, vadai
pasiėmę kėdės ant kurių
užlipę skerečiojosi, suėjo Į
artimiausį namą pasislėpti,
o' eiliniai pradėjo žygiuoti,
nešdami iškabas su viso
kiai obalsiais. Vos tik pa
ėjus šimtą žingsnių gatvė
je, prasidėjo tikra kova:
miesto gyventojai, piktin
damiesi jų obalsiais, pradė
jo jų iškabas plėšyt ir pra
sidėjo peštynė ir akmenais
mėtymasi. Pribuvo dau
giau policijos ir prasidėjo
gaudymas peštukų. Kurie
nenorėjo pasiduoti gavo ap
daužyti. Keturi sužeista,
18 areštuota. •
Užbaigus tą “demonstra
ciją” policija nuvyko Į Finų
ir Ukrainų sales, kurios bu
vo išpuošta raudonai ir iš
marginta įvairiais atsišau
kimais, viską nuplėšė, be to
paėmė rastus dokumentus,
ir skubiai nuvyko į Finų re

dakciją areštavo redakto
rių ir kitą asmenį. Juos su
ėmus policija pranešė kad
deportuos Europon Gegu
žės 4 d. Prieš išeinant trau
kiniui susirinko stotin apie
500 kovotojų ir norėjo at
imti savo vadus iš policijos.
Pamačius buri žmonių, po
licija susodino areštantus į
automobilį ir išsigabeno j
kitą gelžkelio stotį, iš ten
traukinis išgabeno juos į
laivų prieplauką Halifax.
Kovotojai, laukę iki 12 v.
nakties, nieko nesulaukę,
suprato kad yra apgautu ir
išsiskirstė kas sau.
Ant rytojaus visi rinkosi
j sales ir nutarė atimti tuos
18 areštuotų demonstrantų
kada jie bus pastatyti teis
mui. Policija tą sužinojus
teismą atkėlė ant toliau ir
vėl viskas vęltui. Dabar ko
votojai ]'au aprimo.
Tai mat kaip musų rau
donieji vadai veikia: sukir
šina darbininkus ir tie ka
lėjimuose vargsta, o jie gė
dos neturėdami šaukia kad
mažai kovoja. Jie gi ko
voja kur per langus žiūrė
dami kaip policija daužo
nekaltų darbininkų galvas.
Po šitos dienos daug dar
bininkų paleido nuo darbų
kasyklose ir kitur, o kurie
dar dirba tai ateinant į dar
bą krečiama jų maisto dė
žutės kad neturėtų atsine
šę kokių atsišaukimų ir tt.

Garnys veikia. Pavasa
riui atėjus garnys atnešė
Juškų šeimynai dukrelę.
Linkėtina geram tautiečiui
užaugint gerą Lietuvaitę, o
mes iš savo prisės linkime
jai geros sveikatos. Tai pir
ma garnio dovana Lietuvai
tė šiame mieste.
Gryžta Lietuvon. Mainerys J. Paškevičius apleidžia
Sudbury ir važiuoja į Lie
tuvą su Amerikos Lietuvių
rengiama ekskursija. Ma

no apsistoti kelioms die
noms pas dėdę Bostone.
Linkėtina geram draugui
gero pasisekimo kelionėje
ir laimingai gyventi gimti
niame krašte.' Jis buvo ge
ros širdies žmogus ir daug
kam pagelbėdavo sunkiose
gyvenimo valandosi.
Darbai. Kasyklose dar
bai visai sustojo. Žmonės
šimtais važinėja prekiniais
vagonais jieškodami darbų.
Lietuviams nepatartina čia
važiuoti, nes darbų nėra, o
pragyvenimas brangus.
Jurgis.

TORONTO, ONT.
Nusižudė Lietuviai. Bal.
15 d. rasta kambaryje .nu
sižudęs K. Brazauskas. Nu
sižudė sakoma del meilės:
jis buk tai įsimylėjo į vie
ną moterį ir meilė privedė
jį prie nusižudymo. Buvo
34 m. amžiaus. Priklausė
prie Liet. Sūnų ir Dukterų
draugystės, kuri ir apsirū
pino laidotuvėmis.
Balandžio 20 d. S. Ledas
nuėjęs į krautuvę nusipirko
medžioklinį šautuvą ir par
sinešęs namon juomi kam
baryje nusišovė. Parėjus
iš darbo žmona rado jį ne
gyvą, galvos smegenys bu
vo net ant sienų ištaškyti.
Jis nusižudė, kaip paniš
ki ir jo palikto laiško, dėl
to kad turėjo nepagydomą
širdies ligą, o prie to buk
jo žmonelė su kitais meilu
žiais gyvenus; trečia prie
žastis, tai kad negalėjo ra
miai dirbti komunizmo la
bui, nes jis buvo karštaš ko
munistas, o čia komunistai
persekiojami. Laiške pata
rė jo kūną sudeginti, o lai
dotuvėms kad butų groja
ma Maskvos himnai. Bet
valdžia neleido tų ceremo
nijų daryti, kaip visus taip
ir jį į žemę apkasė. S. Le
das buvo uolus “Laisvės” ir

PERSIGERIA KIAURAI
“Vilnies’’ korespondentas ir
nusižudydamas savo testa
mente paliko po $5 “dalios”
Forms a Better
tiem laikraščiam.
Piston Seal
Ir šis prigulėjo prie drau
gijos, kuri jį palaidojo.
Nors laikai sunkus visa
me pasaulyje, bedarbė sle
Reduces (’ranlccasc
gia ir darbininkai dejuoją,
Dilution
bet negirdėt tiek savižudys- Nes jis dvigubai-Valytas Nelaukit
rytojaus—Pirkit jo šiandien.
čių kaip tarp komunistų.
Klausykit WHK sekmadieniais
Menki iš jų didvyriai kad
Nuo 8:30 vakare
kitiems pataria kovot, o pa The Columbia Refining Co.
tys žudosi.
Lietuvis.
CLEVELAND, OH10

“Vaikai Labiausia
—TĄ MĖGSTA...”

“n 4ŪSŲ VAIKAI labiau mėgsta važinėti
Charles Coaches negu kokia kita transportacija”, mums pasakoja vienos Bažnytines
Mokyklos vedėjas kuri naudojosi šiuo patarna
vimu savo metiniam piknikams er kelis metus.

“Visa mokykla gali nuvažiuot ir gryžt kartu.’
. . . Tėvai taip pat geriau linkę prie Charter
Coaches del didesnio saugumo ir patogumo.

. . . Jeigu rengiat pikniką, pasiteiraukit apie
musų Charter Coach Service . . . Nenusigąs
kit kad gal daug kaštuos . . . padalinus lygiai
tarp narių, kaštai bus mažesni negu privatiška transportacija . . . Tik pašaukit MAin 9500
ir paklauskit apie Charter Coach Service.

tne
CLEVELAND RAILWAY CO

Vykstantiems Lietuvon
ĮSIDĖMĖTINA!
KETURIOS NEPAPRASTOS

Kiekvienuose Namuose Turėkit
Elektriškus Refrigeratorius

į KLAIPĖDĄ per Kopenhagą
Lietuvos piliečiams Pasai ir
Vizos DYKAI.

Kadangi jis sutaupys jums darbą, laiką ir nuovargį;

-■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Holland=America Line

2 Didelės EKSKURSIJOS

Jis tokiu budu pagelbės jums sumažinti jūsų maisto iškaščius per vasarą;

į LIETU VA
« r

Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Jis yra maloniai visapusiai gražus, švarus ir patogus už
laikyti namuose.

GEGUŽĖS 21 Dieną ir LIEPOS 16 Dieną
Sėdant j laivą išvakaro

' Į

KLAIPĖDA

Patariame Apsilankyti

(Per Rotterdam)

Elektriškų Refrigeratorių Parodą

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

Informacijų kreipkitės Į:
J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y.
AMBROSE, V. W.
178 Kerry St., Newark, N. J.
“AM. LIETUVIO” Agentūra
14 Vernon St.
Worcester, Mass.
P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St.
Chicago.
P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St. Montello, Mass.
“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,©.
K. MAKAREVIČIUS
62 Jackson St. Ansonia, Conn.
P. MOLIS
*
1730—24 St. Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago
RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct
K. SIDABRAS
342 W. B’way, S. Boston, Mass.
V. M. STULPINAS
3400 S. Emerald Av. Chicago, Ill.
A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.
J. J. URBSZO
187 Oak St. Lawrence, Mass.
A. VA RAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa.
J. VASILIAUSKAS
814 Bank St.' Waterbury, Ct
“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.
VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP
4559 S. Paulina St.,
Chicago

Apex

Daugybė Modelių Pasirinkimui
\
■
v
Bohn
Copeland
’’’
Frigidaire
General Electric
-r
Kelvinator Majestic
’’’
Westinghouse

, Sintautai, Šakių
Šymet čia daug bu1
mų. Kiekviena šeit
senu papročiu 'savo
narį kuoiškilmingiai
doti, bet tai dabar i
kaštuoja. Laidotuvės
nigo dalyvavimu ;
100 ir daugiau liti).:
moka ir stebisi ka
krizės metais visa at'
skyrus “kelionę į a
šaulį”.—Tsb.

TREČIA

BIRŽELIO 18 d.
laivu

“UNITED STATES”

FRANCK’S
CIKORIJOS
Į KAVĄ JŪSŲ
VERDULYJ
IR PASIGERĖKIT

EXCHANGE BUILDING
IR ONTARIO

1 STAS AUKŠTAS
CHerry 253 5

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

YOUNG
PITTS!

KETVIRTA

SWSM „
Iš Cleveli
1/ Iš E. 55th

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

FLUSHING. N V

Tikieta
Informacijų kl;

ERIE

RAI

Dedama visos pastangos padaryti kelionę atmintina ir pilna
įvairumų ir malonumų tiems
kurie dalyvaus ekskursijose.

Adolpas

Laivakorčių kreipkitės prie sa
vo agento ant

Lietuviai reikale kr.
singą patarnavimą,
patiškas, mandagus,
ravimas. Vežimai.
sąžiningiausios, ž;
lėšos, $150.00 ir aul

Scandinavian American
Line
HEINR FRANCK SONS i«.

Iš E. 93r<

laivu

“FREDERIK VIII”

b

THE ELECTRICAL LEAGUE

Kieky

LIEPOS 2 d.

KAVA
KAIP KAD
GEROSE SENOS E
DIENOSE

Inėjimas Veltui......................... Nieko Nesiūloma Pirkti
Atdara šiokiomis Dienomis 9 iki 9 . Informacijos veltui

BUILDERS
PROSPECT

Ruošiasi išpirkti Di
dirkos buveii
Naujamiestis, Ša
-Dr. V. Kudirkos
kįui statyti draugi]
išpirkti ir tą name
me Dr. V. Kudirka
ir kūrė. Dabar šitas
priklauso- Vokiete
jame yra įtaisiusi
parduotuvę.—Tsb.
Brangi į aną pasauli

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

Jis duos progos šeimininkei pagaminti daugybę naujų ir
skanių šaltų valgių ir šaldytų prieskonių;

Daug norinčių a
būti.
Šiauliai. — Ka
kariškos aviacijos
steigta aviatoriai!
kla. Šitą, mokyklą
lės būti kariškos
puskarininkiais,
jon priimami tik v
klasių moksleiviai
20 metų amžiaus. ]
priėmimą, labai da
čių atsirado, bet di
nių privalumų, ku
lingi aviacijoje, ne
giausia atsirado
Šiauliuose pareišk
•viacijos mokykloje
29 jaunuoliai, bet
mis sveikatą, priimi
-Tsb.

GEGUŽĖS 28 d.

“FREDERIK VIII”

Jis pats pagamins jums ledo kiek tik jums reikalinga va
saros laike namuose;

Lietuvos firmos
tos Londono p:
Londone idealių
rodoj (The Ideal 1
hibition) dalyvavt
gaminiais ir keli
viškos firmos. Kai
tuviškų firmų išst
ponatai buvo i
aukštesniais pažyi
aukso medaliais.r.
žiniomis, Grand
aukso medaliais
Kostui Petrikui iš
baldus, Margeliui
gui iš Jurbarko i
ir gramafonų dėž
riui iš Radviliškit
broliams Toboriš
Vilkaviškio už sėn
jų, fy-uk, Mišuner:
mergės — už odą
skini iš Kauno mišką valymą ir !
nui iš Kauno už
(tie du pastarieji
aukso medalius).

ANTRA

laivu ,

Jis užlaikys jūsų maisto dalykus nuo surugimo ir suge
dimo šiltame ore;

Gegužės 20, 1932

27 Whitehall St.
New York City
248 Washington St. Boston, Mass.
130 No. LaSalle St.
Chicago, Hl.

ADę
LIETU

6621 EDNA AVE.

I, 1932

DIRVA

Gegužės 20, 1932

C. & B. Line Numato
Pernai visoje Lietuvoje Dideli Sezoną Ežerais
Gimimai Lietuvoje

$ IS LIETUVOS s
is—Nelaukit
šiandien.
nūdieniais
are

ning Co.
HIO

Lietuvon
'INA!
APKASTOS

Kopenhagą
is Pasai ir
KAI.

A.

28 d.

< VIII”
AETUVIŲ
CENTRO
ikraščiais
r “Draugu”
ai del Ameekybininkų ir

A

Lietuvos firmos apdovano Tauragėj statys tris fabri
tos Londono parodoj.
kus.
Londone idealių namų pa Tauragėje be esančios
rodoj (The Ideal Home Ex “Maisto” skerdyklos busią
hibition) dalyvavo su savo statomi dar keli fabrikai.
gaminiais ir kelios Lietu Šį pavasarį busią pradėti
viškos firmos. Kai kurie lie statyti geležies apdirbimo ir
tuviškų firmų išstatyti eks stiklo fabrikai. Geležies ap
ponatai buvo apdovanoti dirbimo fabriką statysiąs
aukštesniais pažymėjimai ir buvęs didelis miškų pirklys
aukso medaliais. Turimomis p. Gitkinas. Tame fabrike
žiniomis, Grand Prize ir busią apdirbami Lietuvai
aukso medaliais priteisti: reikalingi geležies dirbiniai,
Kostui Petrikui iš Kauno už pav., vinys, krosnims dure
baldus, Margeliui ir Finber- lės ir kt.
gui iš Jurbarko už baldus Stiklo fabriką norinti
ir gramafonų dėžes, Gleze- statyti kokia tai akcinė ben
riui iš Radviliškio už odą. drovė. Mat, Tauragės apy
broliams Toboriškiams iš linkėje yra daug smėlio, ku
Vilkaviškio už sėmenų alie rį galima busią sunaudoti BUFFALO MUTUAL
jų, Kįruk, Mišuneriui iš Uk stiklo pramonei.
LIFE INSURANCE
mergės — už odą, Keidan- O iš jų trečiasis, kiek gan
COMPANY
skiui iš Kauno — už che dai teisingi, audimo fabri
mišką valymą ir Bleichma- kas. Tuo budu Tauragėj bu
of Buffalo, New York
nui iš Kauno už biskvitus tu keturi didesni fabrikai.
persikėlė i
• “D.”
(tie du pastarieji gavo tik
aukso medalius).
11-tą Aukštą, Fidelity Bldg.
«
“D. N.” Kariuomenė šelpia nepasiIšrašo gyvasties apdraudą
turinčius.
vyrų, moterų ir vaikų, nuo
Daug norinčių aviatoriais Alytus.—Nors ir ne per
1 iki 60 metų amžiaus.
•
i
būti.
daugiausia, bet yra mieste Kainos visai žemos ir poli
Šiauliai. — Kaune, prie biednuomenės, kuriai sun
cies neša dividendus.
kariškos aviacijos yra į- ku verstis žiemą. Jos būvi Kaip vyriausis ofisas taip
steigta aviatoriams moky lengvina savivaldybės įstai ir Cleveland Agentūros ve
kla. Šitą, mokyklą baigę ga gos, teikdamos įvairaus pa dėjai suteiks jums manda
gų patarnavimą. •
lės būti kariškos aviacijos vidalo pašalpų ir paramų,
puskarininkiais.
Mokytis padeda ir kariuomenė. Jos
jon priimami tik vyresniųjų kępykla ■ nepasiturintiems Informacijų kreipkitės ar
ba rašykite:
klasių moksleiviai, sulaukę pardavinėja duoną po 25
20 metų amžiaus. Paskelbus centus kilogramą, arba per
JOSEPH R. GAYSON,
priėmimą, labai daug norin pus pigiau kaip privatinėse.
General Agent
čių atsirado, bet del specifi
—Tsb.
nių privalumų, kurie reika
llth Floo/, Fidelity Bldg.
. Cleveland, O.
lingi aviacijoje, ne per dau
Mažai veikia krizis į
giausia atsirado tinkamų.
Phone: CHerry 1191
statybą
Šiauliuose pareiškė noro a- Utena. — Šymet mieste
'viacijos mokykloje mokytis bus statoma 10 naujų namų.
29 jaunuoliai, bet patikri Iš jų bus 2 dideli mūriniai, Sergantiems Skilviu, Vi
nus sveikata, priimta tik 11. o visi kiti mediniai. Prie
duriais ir šiaip
—Tsb.
statybos gaus darbo apie
Nors gal naudojot daugel visokių
150 žmonių.—Tsb.
gyduolių, bei gydytojų, o niekas ne
Ruošiasi išpirkti Dr. V. Ku
pagelbėjo. Galit pamėginti šj, kas
pigiai atsieis.
Kitur ' kur sudėjus
dirkos buveinę.
Žemės Sausinimas.
kad ir daug iškaščių, ir negavus pa
Naujamiestis, Šakių aps.
galbos, labai tankiai atsitinka kad
—Dr. V. Kudirkos pamin Žemės sausinimo darbui pataikai ant didelės pagalbos ir palabai pigiai.
klui statyti draugija nutarė šymet yra paskirta 400,000 sveiksti
Mes turime knygelę ir jų tamistai
litų.
Drenažo
darbai
jau
išpirkti ir tą namelį kuria
pasiųsime, tiktai parašykit laiškeli
prisiysdami antrašų, o mes pasaky
me Dr. V. Kudirka gyveno pradedami. Drenažo dar sime
kaip ja galima gauti. Ta kny
ir kūrė. Dabar šitas namelis bams paskirti 15 technikų gelė pasakys kaip laikyti sveikatų
kaip apsirgus gydytis, kaip
priklauso- Vokietei, kuri išvyko. Šymet drenažo dar sveikam,
pasveikti nuo ligų kaip tai: Skilvio
jame yra įtaisiusi mėsos bai bus atlikti 50 ūkiuose. nemalimo, gumbo, atsirūgimų, išpū
skausmo po duobuke, ramatų
parduotuvę.—Tsb.
“D.” timo,
ir sausgėlų ir daugiau ligų, čia nė

Brangi j aną pasaulį kelionė
Sintautai, Šakių aps. —
Šymet čia daug buvo miri
mų. Kiekviena šeima nori
senu papročiu savo mirusį
narį kuoiškilmingiau palai
doti, bet tai dabar nepigiai
kaštuoja. Laidotuvės su ku
nigo dalyvavimu atsieina
100 ir daugiau litų. Žmonės
moka ir stebisi kad šiais
krizės metais visa atpigo iš
skyrus “kelionę į aną pa
saulį”.—Tsb.
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1 O ° ROSEDALE
į Hl Dr? Cleaning Co.J
tf C. F. PETRAITIS,
HEnd. 7906
t
Prop. |
t

6702 Superior Ave., |

MRS. MARY LAAS
MI LLI NE RY
1309 ADDISON RD.
Corner Superior,, avė.

Hats from $1.88 and up.
Clean Goods.
Come to us and help the neighbor
hood.

Kiekvieną Sekmadieni

STATES”
YRBININKO”
vadovaus
kalandis

:ta
2 d. -

K VIII”
a
ių laikraščiai
UJIENOS’
YBfi’

stangos padaitina ir pilna
onumų tiems
ekskursijose.

kites prie sa-

American
e
New York City
Boston, Mass.
Chicago, III.

buvo 686 dvynių gimimai.
Gimė 1372 — 701 berniukas
ir 671 mergaitė. Po tris
vaikus pagimdė 7 moterys.
Bendrai tokių daugiavaisių
gimė 1,393 kūdikiai.
Pavainikių skaičius Lie
tuvoje vis po truputį didė
ja. 1931 m. pavainikiai gi
mė 4,477 vaikai; 1930 m. —
4,282; 1929 — 3,978. Pa
vainikiai 1931 m. buvo taip:
2,279 berniukai ir 2,198
mergaitės. >
Daugiausia pavai niki ų
gimsta Klaipėdos krašte.
Mažiausias nuošimtis pa
vainikių gimė Biržų ir Sei
nų apskrityse.
“L.U.”

PITTSBURGH
SHipS*l

ERE

$2

ten ir
atgal
ten ir
atgal

GRYŽTA
IŠVAŽIUOJA
Iš Cleveland ..8:20 ryto Iš Pittsburgh 1:00 vakare
arba 8:30 vak.
Iš E. 55th St. . .8:29 ryto Iš Youngstown 5:35 vak.
arba 9:59 vak.
Iš E. 93rd St. . .8:34 ryto

VAŽINĖJIMAS, KAMBARIAI IR
AUTOMOBILIŲ PERVEŽIMAS
PIGIAUSIA NEGU KADA
NORS BUVO

ERIE

RAILROAD

SYSTEM

ADOLPH

JAKUBS

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. Kairios
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos
lėšos, $150.00 ir aukštyn.
Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE.
CLEVELAND, O.

One Way

Saturday and Sunday only ... $3.00 one way;
$5.00 round trip. Any car only $3.75
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pior ♦ Cleveland, Ohio,'
Ask your Local Tourist or
Ticket Anettt for new C&B
Line Folder, including Free
Auto lilab and details on
our All-Expense Trips.

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!
Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, kadangi knygos duodama tik naujiems. Bet
kurie seni skaitytojai užrašys NAUJĄ skaityotją, tiems knygos bus duodamos lygiai kaip ir naujai užsirašantiems.)

KANADOS Lietuviams: Kurie norit gauti šias dovanas privalot mokėti pilną prenumeratą — $2.50. Už nupigintą
(del bedarbės) kainą $2.00, naujai užsirašantiems jokių dovanų neduodame. Prašome tą įsitėmyti išvengimui nesu
sipratimu su Administracija. Prenumeratą reikia siųsti money orderiais, nes Kanados Solaris neturi pilnos vertės) .

istorija

Vytautas Didysis

1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams j žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautų ir Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.
Paskirai perkant — 82.00

(Knygas mažesnes vertes negu $2 galit pasirinkti kelias sudarymui pilnos $2 vertes)
Namų Daktaras
Nandinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti..................... $2.00

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą', ir rašytojų, Dr.
šliupo buvusį draugų. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. ..50c

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Francužų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
mas. Didelė knyga, 432 pusi.......................................................... $2.00

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
Svarbus .veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 264 pusi. . ........................... 1.00

Meile ir Daile
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
ga turėti kiekvienam. 206' pusi...................................................... $1.00

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

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

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

Žinynas — visokių Įdomybių Knyga
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos,
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
z patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė
knyga, 392 pusi................................................................................. $2.00

Sidabrinis Kryželis

J. G. Polter

Arba Dailydė iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
kinimo. Kiekvienam patiks. 169 pusi.............................................. 75c

Lietuvis Popieriuotojas ir
Maliavotojas.
Nirimu seną popierą nuo
sienų su moderniška ma
šina už prieinamą kainą.
Popieriavimo darbas šy
met daug pigesnis ir popiera pigesnė, taigi kurie
norit pagražint savo na
mą kreipkitės tuojau, atliksit darbą už daug pi
giau negu pernai.

Marija Bočkareva

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

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

Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo kariumenėję kaip vyras. 295 pusi.......................................................... l«00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai? Šioje knygoje
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais.
184 pusi...............$1.00

Kandidas
Garsaus Francuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį
kurs pasaulyje j ieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi....... $1.00

Tautos Vainikas — Eilių Knyga
Gražus įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) .............................. 50c

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

t
į

jJ

Lietuvių Prateviai 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

Pažvelgus Atgal
Gražus sociąlogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimų, labai naudinga knyga. 356 pusi..................................... $1.25

Juros Merga

t1426-8 Standard Trust Bldg. X

J.

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

Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluotai 300
pusi. Paraše K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno__
ves karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi
apie nežinomą Mergą atvykusią'iš juros ir užkariavusia Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ši KNYGA DUODASI TIK POP1EROS VIRŠELIAIS; Už AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

į P. J. KERŠIS |

Į
Collister, Stevens ir
į
Kurzenberger
X Su visais teisių reikalais Lietu-b viai, Slavai, Lenkai ir Rusai
J kreipkitės prie musų.

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

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyveninio, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi.................................................................. L00

•5»,i***«*I**2^J»^***'* *!••****■••5**F*************4******"*** >***********,i
J Ofiso
Telefonai
Namų į
IM Ain 1773
KEnmore 4710W?

1
T

=:

Gyvenimo Mokykla
Knyga pakelianti dvasių ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi. ................................... 2.00

ENdicott 0981

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

ra kur visko aprašyti, prisiųskit 2c
ir savo antrašų, gausite pilnų paaiš
kinimų. čia tik pasakysiu kad yra
receptai gyduolių ir kokį valgį val
gyti jeigu kokia liga kas serga.
Knygelėj rasite apie daugelį ligų.
Vaistus ir gyduoles galima pirkti iš
vaistinių pagal tos knygeles, arba
ir nuo manęs.
Rašykit greit, nes atidėliojimai’ la
bai sunku atitaisyti. Siųskit pas:
DR. JOHN V. ZAKEVICH
I’. O. Box 5
A
Taylor, Pa.

T
T Baigęs teisių mokslų CumberJ land Universitete ir darbuojas
į su Teisių ofisu advokatų

.
J?

$2 Vertės Knygų Dovanai

1410 East 66th St.

LIETUVIS GRABORIUS

NIAGARA FALLS

K. STONIS

JAMES Restaurant

Adclpas Jakubauskas

/

Važiuojantieji atostogams iš visų
šalies dailų rengiasi pasinaudoti ne
brangia kelione Erie Ežeru šių va
sarų; visos aplinkybes rodo kad bus
daug keleivių ir prekių pervežimo,
sako Mr. P. J. Swartz, General Ma
nager iš The Cleveland and Buffalo
Transit Company.
Mr. Swartz nurodinėja kad, pra
dėjus visisems linkti prie ekonomi
jos, daugybe organizacijų ir pavie
nių žmonių kurie pirmiau nekreipė
domės į ežerų transportacijų, šių va
sarų j tai atsižvelgia delei nepapra
stai žemų kainų.
Pereitų metų keliaujanti publika
parodė didelio susidomėjimo musų
Visų Lėšų Apmokėta Kelione Didžių
jų Ežerų Distrikte, Niagara Falls
Didžiausia ir Gražiausia
ir Rytine Kanada, pradedant nuo
CIevelando ir Buffalo, ir užtrun LIETUVIŠKA
VALGYKLA
kant dvi iki dešimfs dienų, šymet
tokios kelionės bus vėl surengtos,
6824
Superior
Ave
tik žymiai numažintomis kainomis.
Taipgi
užlaikau
savą
niėsinyčią
Tas viskas bus vedama šalip mu
sų paprasto laivų patarnavimo tarp
1310 Russell Road
CIevelando ir Buffalo, Cleveland ir

1229 EAST 74th ST.
Tikietai geri tiktai koduose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

Port Stanley, Kanadoj, ir CIevelan nam gražių iliustruotų knygelę kas pilnas informacijas apie naujas žedo, Cedar Point ir Put in-Bay, popu- tik pareikalaus, su aprašymu įdo- j mas kainas bei išplaukimų ir sugryliariškų punktų per daugybę metų. mių punktų prie C. & B. kelių, ir'žinių laika.
Tūkstančiai žmonių kas vasara pa
tiria kokių įvairių vaizdų galima
matyti, kokio smagumo yra važinė
jant ežerais C. & B. laivais.
Keliones lėšos yra visiškai žemos
šių vasara. Iš CIevelando į Buffalo
paveizdan kaštuoja tik $3.75 į vienų
pusę, $6.50 į abu galu. šeštadie
niais-sekmadieniais galima aplanky
ti Niagara Falls mokant tik $4.25
only
Rd. Trip
į abu galu, arba tarp CIevelando ir
between CLEVELAND and BUFFALO
Buffalo tik už $3.75. Vienos die
nos ekskursijos iš Cleveland į Cedar
point ir atgal šymet kaštuoja tik
Autos, any size, carried for only $3.75
$1.00, o į Put-in-Bay ir atgal tik
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)
$1.25. Smagi kelionė į Port Stan
Why
drive
when you can put your car aboard
ley, Kanadoj, j vienų pusę $3, į abi
for less than the cost of oil and gas?
puti $5.00. Prie to, didžiausia nau
jiena yra tai naujos automobilių
More restful.. . cheaper . . . and saves a day.
pergabenimo kainos, iš CIevelando
Steamers each way, every night, leaving
ir Buffalo arba Port Stanley, tik
at 9:00 P.M., May 15ch to November 1st
tai $3.75!
Cleveland and Pt. Stanley, Canada, Division
The C. & B. Line, East 9th SL
Pier, Cleveland, noriai prisius kožJuly 1st to September 5th inclusive on Friday,

<
|
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Užsisakant “Dirvą” siuskit pinigus ir aiškiai pažymėki! norimų knygų vardus. 682() Saperior Avenue

"V j'V ”

Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kup onus 1932 metų už pilną jų vertę)
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MOTERŲ VAJUS AT- Apie “Dirvos” Pirmą
ŠAUKIMUI PROHIGegužinę
KIČUOS
Į kurį miesto kraštą nepasi

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ;

Moterą Organizacija Nacionalei
Prohibieijos Reformai pradėjo milži
nišką vajų — Prohibieijos Atšauki
mo Savaitę per visą šią šalį, kuo
met Mrs. Charles H. Sabin, naciouale, ir Mrs. Archibald B. Roosevelt,
kampanijos pirmininkės, per radio
□įsišaukė į visos šalies piliečius Au
kauti, Rašytis ir Balsuoti Atšauki
mui 18to Priedo.
Kalbėdama per radio Columbia
System tinklą, Mrs. Sabin pareiškė
I kad motetyš prohibieijos priešinin
kės laiko už garbę vadintis Wets
(šlapios) ir ragino visas dėvėti žen
klelį parodantį jog kovoji prieš tą
netikusį įstatymą, ragino balsuoti
už Šlapius kandidatus ir didinti Sla
piųjų eiles.
Mrs. Roosevelt pranešė kad pra
sidėjo vajus per 42 valstijos kurio
se įsisteigė šios organizacijos sky
riai, visur dirbama sutraukti į ko
votojų eiles milijonus narių, kad buj tų galima pasekniingiau platinti šlai pią kampaniją tose valstijose kurios
tas lauks pasažierių, ir juo | pačios nusibalsavo, sausai.
Lietuviai bus vežami Į Klai Ohio valstijoje tūkstančiai motepėdą, vietoj kaip iki šiolei rų rašosi į šią organizaciją dirbtu
krautuvėse, koteliuose ir gat
mažiukais laivukais. Visi vėse,
vėse. Kitos moterys platina atsi
šitie pagerinimai daroma šaukimus ir visaip kitaip dirba ir
patenkinimui Lietuvių ke renka lėšas darbo varymui pirmyn,
Mrs. Amasa Stone Mather, val
leivių, kad Lietuviai važiuo sako
stijos pirmihinkė.
tų per savo vieninteli uostą Moterys organizuojasi ir rengia
si atėjus rudenio rinkimams eiti į
Klaipėdą.
Dar turit gana laiko iš balsavimų budeles ir agituoti kad
visi balsuoti} prieš prohibiciją ir už
sirengti, todėl kurie norit kandidatus kurie yra šlapi.
smagiai ir greitai parva- Partijos raginamos priimti savo
žinoti Lietuvon, kreipkitės Į 1932 metų programan Prohibieijos
Atšaukimo platformą.

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

PAGREITINTA KELIONE LIETUVON

Ekskursija i Lietuvą Bir
želio 1 dieną bus gabenama
iš New Yorko Cunard Li
nijos ekspresiniu dideliu
laivu “Mauretania’’, vietoje
“Lancastria”.
‘Mauretania’ per eilę me
tų turėjo . greiturpo rekor
dą, ir nauji Vokiški laivai
tik keliomis valandomis tą
ijekordą pralenkė.
“Mauretania” yra dusyk
didesnis už ‘Lancastria” ir
tuo didžiuoju laivu važiuo

jant bus sutrumpinta kelio
nė trejetu dienų.
Šis keleiviams pagerini
mas padaryta pastangomis
Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos.
Kuriems nepatiko “Lan
castria”, nes išrodė mažas
laivas, dabar gali rengtis ir
keliauti milžinu greitu lai
vu, “Mauretania”.
“Mauretania’’ veš Lietu
vius iki Anglijos, iš ten visi persės j “Lancastria”, ku- “Dirvos” Agentūrą tuojau.

IŠVAŽIUOJA LIETUVON su
“Dirvos” Ohio Ekskursija šie:

Didelis Ukrainiečių Per
statymas Music Hall

Antanas Gurckas
Bronius Rickevičius,
Antanas Malinskas
Antanas Sliesoraitis,
Kazys Milkintas,
Povilas Ječius,
Bronė Kliorikaitienė
Jonas Vasiliauskas,
Agota Kibildienė,
Agota Kibildžiutė, .
Pranas Samuolis,
■Uršulė Samuolienė,
Anastazija Samuolytė,
Kazys Samuolis,
Viktoras Samuolis.

šį sekmadienį, Gegužės 22 d.,
Ukrainų Komitetas Paminėji
mui Jurgio Washingtono dvie
jų šimtų metų sukaktuvių ren
gia dideles iškilmes miesto au
ditorijos Muzikalėj Salėj, nuo
3 vai. po pietų. Programą su
darys bendrai Alexander Ko
shetz, pasaulyje žinomas Uk
rainų Choro vedėjas, ii- Vasile
Avar menko, pragarsėjęs tvėrė
jas Ukrainų liaudies baleto. Du
skirtingi programai bus vienu
perstatymu, parodymui pilniau
Keleivių išleistuvės bus iš tos sia kiek galima sutrauką Uk
pat stoties iš kurios visada iš rainų liaudies meno.
važiuoja “Dirvos” ekskursantai; Prof. Koshetz yra žinomas
— iš Erie Depot, East 55th st. Amerikoje nuo savo kelionės
aiti Broadway. Kaip paprastai, su Ukrainų Tautiniu Choru per
ten bus susirinkę daugybė iš Suv. Valstijas 1922-1926 met.
lydėtoji]. Kurie turit laiko at- Kritikai vienbalsiai sutiko jog
silankykit, 3:30 vai. po pietų, Prof. Koshetz yra nesulygina
Gcgužės-May 31 d., išlydėti sa mas gabumais ir valdo savo
chorą kaip vargoninkas valdo
vo draugus ir pažystamus.
Ekskursantus iki laivo New vargonus. Po savo kelionės.
Yorkan palydės pats “Dirvos” Prof. Koshetz, kaipo autorite
tas liaudies dainų, pašventė lai
redaktorius Karpavičius.
ką studijavimui liaudies muzi
kos. Jurgio Washingtono su
LANKĖSI Chicagietės. Ge kaktuvėse Prof. Koshetz pasi
gužės 17 d. apsilankė “Dirvos” ryžo vėl pasirodyti su nauju
redakcijoje Chicagietė, žinomo Ukrainiečių Choru ir su visa
biznieriaus D. Pivaruno žmona, nauju programų.
Bronė Pivarunienė su dukteria
Vasile Avramenko prilygsta
Stella Pivarunaite-Gapševičiene Aleksandrui Koshetz savo Ukir žentu Romanu. Jie gryžta rainietišku Liaudies Baletu. Jis
iš Pittsburgo, kur lankėsi pas buvo pasekmingai perstatytas
Petrą Pivaruną, kuriam buvo Europoj, Kanadoj, ir Suvieny
surengta 50 m. amžiaus sukak tose Valstijose.
Avramenkos
tuvių iškilmė.
Ukrainų Baletas perstato seri
ją Ukrainų tautiškų šokių, me
GARNYS atlankė Dr. ir po no, kultūros, ir garsią istorinę
nią Tamošaičius, palikdamas praeitį.
jiems gražia Lietuvaitę. Dr.
Suv. Valstijose Avramenko
Kamešis suteikė labai gerą pa sutiko tokį pat parėmimą ir pa
tarnavimą prie gimdymo. Mo garbą kaip ir kitose šalyse. Ne
tina ir dukrelė sveikos ir links nuilstamomis pastangomis jis
mos.
suorganizavo Ukrainų baleto
mokyklas įvairiuose miestuose
Kalbinkit savo draugus skai Amerikoje ir su savo menu pa
tyti “Dirvą” — joje telpa sirodė žymiausiose Amerikos
daugiausia gražių skaitymų. publikose.

Gegužės 20, 1932

Jo programas pritaikytas pa
gerbimui Jurgio Washingtono
šiame mieste.
DIDELIS KONCERTAS, šį
sekmadienį, Gegužes 22 d., Lie
tuvių salėje įvyksta muziko B.
Nekrašo koncertas. Tokio dar
Clevelande niekad nebuvo. B.
Nekrašas padainuos daug sma
gių juokingų dainelių, taipgi
pirmą kartą sudainuos “Volgos
Laivininko” dainą scenoje su
choro pritarimu. . Chorai pri
rengti kuopuikiausia; bus vy
rų kvartetas, kuris nustebins
visus; taipgi bus viena jauna
dainininkė, kuri šiame koncer
te pasirodys. Bus daug gra
žios muzikos, gabių pianisčių,
armonikų, ir tt. Koncertas at
sibus nežiūrint ar bus karšta
ar šalta, taigi nepabijokit atsi
lankyti, palikę į šalį kitokius
išėjimus.
Koncertas prasidės 6 vai. va
kare; po programo šokiai.
Visi be pažiūrų skirtumo da
lyvaukite šiame koncerte. Už
prašo Rengimo Komisija.

Gera Vertė, už Auksą
Brangesnė
Priežasčių delei labai pigiai par
siduoda apie 100 akrų farma, gera
žemi) geri keliai, miškas, geri budinkai, apie 10 raguočių, arkliai,
kiaulės, vištos. Yra užsėta rugiais,
kviečiais, dobilais, avižom, bulvėm.
40 mailių nuo didmiesčio Clevelando. Yra dirbamos mašinos. Netu
rint visų pinigų imsiu morgičių su
lengvu išmokėjjmu. Kaipo dalį pa
imsiu mainais lotą ar ką kitą. Be
darbes miestuose, ant farmos bado
nekęsi, prieš bosą nedrebėsi.
Kreipkitės ypatiškai ar per laišką
dienomis ar vakarais antrašu:
D. J. KLIKAS
1340 Russell Road
Cleveland, O.
PIGIAI PARSIDUODA
Lietuvoje parsiduoda ūkis su gy
vuliais ir visais įrengimais arba be
gyvulių. ‘ 17 hektarų žemės pirmos
rūšies; naujas gyvenamas namas.
Pardavirilo priežastis nesutikimas
gyvenime žmonos su vyru.
Antrašas:
JONAS SLAMAS,
Šapkaičių dvaras,
Gruzdžių vai.
Šiaulių apsk.
Lithuania.

Prie to bus gera muzika, salė dovaną.
Apie, tai daug nekalbėsiu, t'.k
išdidinta šokiams.
Be to viso, bus įvairių žaislų tiek patarčiau kad merginos
turi pradėti registruotis kurios
ir laimėjimų.
Kitas “Dirvos" piknikas toje nori kont: ste dalyvauti.
suksi visur kalba apie “Dirvos”
1. Priduokit savo vardą, pa
išvažiavimą, kuris atsibus kitą vietoje bus sekmadienį. Birže
vardę , antrašą ir fotografiją
sekmadięnį, Gegužės 29 dieną il lio 19 dieną.
gai per naktį, Andersono far
Prie progos noriu tarti žodį “Dirvos” Redakcijom
2. Turi būti tikra Lietuvai
moj, ant Green Road. Teko at kaslink šio meto rinkimą Lie
lankyti draugus Collinwoode, ir tuvaičių gražuolių, kas atsibus tė, Amerikoje ar Lietuvoje gi
ten daugumas kalba ir rengiasi taipgi Andersono farmoj, Lie mus, ir netekėjus 'mergina.
3. Gali konteste dalyvauti ir
važiuoti į “Dirvos” pikniką.
pos 4 d. (pirmadienį).' Ko ne
artimų
miestų Lietuvaitės, nes
Tam yra priežastys, nes pir visuose didmiesčiuose Lietuviai
ma, į “Dirvos” piknikus visada turi išrinkę vieną gražiausią turi progą laimėti Ohio Gra
suvažiuoja žmonių iš plačių savo merginą kaipo gražuolę. žiausios Lietuvaitės garbę.
Jonas Jarus.
apielinkių ir net iš tolimesnių Mes Clevelande to dar neturėmiestų, kurie sueina savo pa įjom, o visi žinom kad Clevelan
VASAROS metu, turint rei
žystamus ir draugus, kuriuos de yra nemažas skaičius dailių
kitaip nesueisi. O antra, visi : Lietuvaičių, iš kurių manau ne kalų “Dirvos” administracijoje
žino kad Andersono farma yra bus sunku išrinkti gražiausioji stengkitės atsilankyti dieną ar
gera išvažiavimams vieta: ten Ur apvainikuoti Clevelando Lie ba vakare prieš 7 valandą, nes
nuvažiavęs jautiesi kaip namie. tuvių Gražuole. Laimėjusi gaus 1 po 7 valandos bus uždaryta.

£į) PIKNIKAS SU ŠOKIAIS II?
ĮVAIRIAIS PAMARGINIMAIS
RENGIA “DIRVOS” BENDROVE

B

Sekmadienį Gegužes-May 29d.
VISIEMS GERAI ŽIN OMOJE VIETOJE

Andersono Farmoj “ “Z’A. “LY
ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 25c. Vaikams dykai. Atvežkit juos
Prasidės nuo 9 vai. ryto ir tęsis per dieną naktį, iki visiems atsibos.
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REITAS PAŠIGELBEJIMAS IŠGELBĖJO MANO AKIS

Mallet Creek, O.

Važiuojat Lietuvon? Rašykites į “Dirvos” Ekskursiją.

Green Road, į pietus nuo Euclid Ave.
pradedant su
GEGUŽĖS-MAY 21
per visą Vasarą

bus smagios

Kviečia
Savininkai.

Advertii

6820 Super)
No. 22

DAI
IR DARBI

Vėl pasiui
liakasių sril
— Tęsiantis
gliakasiams
kasyklų savi
prašė guber
sti miliciją,
vyrų su kul
saugojimui
vybės.
Kasyklų s
nose įvyko
mų kurie til
gadinti kas
kur dirba s
Kasyklų
metė guben
mą taikytis
Lorain, C
Rocks, Pa.,
dirbtuvės g.
.padaryti 8,0'
nių dūdų va
Mesopotamij
ją i pajūrį,bus išvežioji
šaulį. Meso
dideli aliejai
rių išvystyn
suėmimui i
paskirta net
Clevelande
Co. gavo ui
lyti desėtką
šių trokų i:
dūdų visame
te.

Užgriuvo,
Čili, Pietų Ar
sant kalnuose
je vietoje užg
uždarė išeigą
kų. Po trijų
jie tapo išgeli

Kas subatvakarį

Atvažiuokit anksti į
vakarą, pasivaikščiot
po gražų sodną, pas
kui prasidės šokiai ir
tęsis iki vėlumai. Vi
si gali atsilankyti ku
riems tik laikas pave
lija, ir būti kiek ilgai
nori. Geras orkestras.
ĮŽANGA
VISIEMS
NEMOKAMAI

Year
In the Unite
Canada and
Lithuania an

Braddock, i
Thompson pi
gavo užsakyn
likti paims 1
kų.

ANDERSON KARMOJ

LIETUVIŠKOS
VAKARUŠKOS

Ohio Liti

Detroit. —
mobilių išdir
no savo prodi
išdirba po 35(
į dieną, iš jų
8 cilinderių ti
Birželio m(
dirbti po ,450
į dieną.

JEWELER — RADIOS

Prie E. 66th Street
—ENdicott 4638—

(
The only Li
Published 1

Pirmutinis Šio Sezono Išvažiavimas

Juozas ir Ona Ramanauskai, Mal
let CreeJ<, O., savo ukėje gražiame
sodne atidarys šokiams salę. Pir
mas atidarymas bus šeštadienį, Ge
gužes 28 d., nuo 9 vai. vakare iki
3 vai. ryto. Užkviečia jaunuomenę
Shspard ir Urbšaitis
ir ragina neatsilikti suaugusias: čia
1024 E. 77 St. ir 1427 E. 92 St. puikiai praleisit laiką: yra gražus
POPIERIUOJAM NAMUS
upelis, galima žuvauti, taipgi lošti
kortomis, pakvėpuoti tyru oru prie
ir maliavojam viduj ir iš lauko.
obelinių medžių. Nei Ado
Darbas atsakantis ir kainos priei puikių
namos. Reikale kreipkitės į mus mas su Jieva rojuje neturėjo tokio
arba telefonuokit:
(23) sodno kaip šis. Tai yra tikras Lie
tuviškas sodnas, šokiams gros pui
IIEnderson 2113
kus orkestras. Malonėkit atslankyti.
J. ir O. Ramanauskai.
Iš Clevelando važiuoti Route 42,
J. J. LAZICKAS
iki Mallet Creek, Ohio.
(23)

6407 Superior Ave.

w

Prof. Alexander Koshetz ir jo Ukrainiečių Choras. Šis garsus
chorvedis Ukrainiečių Tautinio Choro, su kuriuo du kartu aplanke
Europą ir uv. Valstijas, dabar lanko šią šalį sąryšyje su paminėji
mu Jurgio Washingtono sukaktuvių, su nauju Ukrainiečių Choru.

MUSIC HALL
Sekmadienį, GEGUŽĖS-MAY 22, nuo 3 p. p.
'
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Paminėjimui Jurgio Washingtono Sukaktuvių
Tikietai: 75c. iki $2.50 — parsiduoda ten pat Box Office

Street, Cuyahoga Falls, rašo mums
Mrs. M. A. Yoter, 2181 Schubert
sekančiai: “Aš norėjau atidaryti
didelę bonką amnionijos kuri neti
kėtai tiško man j akis. Tuoj telefonavau daktarui, kuris patarė ką da
ryt iki jis atvyks. Vėliau jis pasa
kė man kad tik tokia greita pagal
ba išgelbėjo mano regėjimą.”
Ir
vėl telefonas pasirodė savo vertin-

gurnu nelaimingam atsitikime, h'
vėl jis parodė kaip labai reikalingas
turėti namuose.
Nors atsitikimai
kaip šis gal daugiau nepasitaikys
niekur, bet-reikia būti prisirengus.
Taigi ar jūsų telefonas prišaukia
greitą pagalbą nelaimingame atsiti
kime ar atlieka tik paprastą kasdie
nini pasitariiavimą, ar galit apsiei
ti be jo? Kaštuoja tiktai dešimtu
kas j dieną.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

Pietų Afril
mės sudrėbėju
sykloj užgriu
ninku 6,000 pi

153 Už
Bombai. —
vaitės Musuli
su Indais vise
ir 1,700 suži
monai vietom
padegė Indų i
darni jiems išl

