
31, 1933

mažai kas 
itimą apie 
net ar jis 
jis buvo 

usias šios 
ašiai apie 
aš, įsivai- 
šiaip sau 
as.

traukinį 
apie pie- 
de ir įsi- 
tramvajų 
adminis-

apasako- 
cau: ko- 
s ir kas 
i iki da-

alą —

“BUM” LITHUANIAN WEEKLY 
(THE FIFLD)

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yea'?? Subscription Rate:

In the United States..................  $2.00
Canada and Mexico........................... 2.50
Lithuania and other countries..... 3.00

Advertising rates on application.
“D i R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

No. 14 CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, BALAND.-APRIL 7, 1933 KAINA 5c,

Vokiečiai Savo Bėdas NUSKENDO 
AKRON

PRIGĖRĖ 73 KARIŠKI
LAKŪNAI

Suvertė Žydams
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRAŠALINO IŠ VIETŲ ŽYDUS TEISĖJUS IR 
DARĖ KITOKIUS ŽYDU PERSEKIOJIMUS

Balandžio 4 d. rytą, stai
ga užkluptas*audros ir žai
bų, Atlantiko i vandenyj, ne
toli New Jersey pakraščio, 
tapo į vandėnį nublokštas 
ir nuskendo Suv. Valstijų 
kariškas dirižablis ‘Akron’.

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose.................... .. $2.00
Kanadoje ir Meksikoje.................2.50
Lietuvoje ir kitur............................... 3.00
Prenumerata skaitosi'nuo dienos užsirašy-
mo, ne nuo Naujų Metų-, ir mokasi iškaišo.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland. O.

Vol, XVIII (18-ti Metai)

Youngstown, O. — Car
negie plieno išdirbystė pa
didino savo darbus 11 pun
ktų ir pašaukė i darbą tris 
tūkstančius darbininkų. Jie 
tuo tarpu dirbs tik laikinai.

Sakoma kad Balandžio 
mėnesį pradės žymiau ro
dytis pagerėjimas plieno ir 
geležies darbų. Daugiausia 
užsakymų laukiama iš au
tomobilių industrijas.

Alaus išdirbimas taipgi 
pagerins plieno ir geležies 
darbus.

Prasideda išdirbimas vi
sokių dalykų kurie rišasi 
su alaus išplatinimu, taipgi 
daug bus budavojama nau
jų bravorų, kam taipgi bus 
pareikalavimas plieno._

Automobilių per pirmus 
du šių metų mėnesius pada
ryta 236,928 prieš 236,762 
tuo pat laiku pernai.

Chevrolet automobilių iš: 
dirbystė pasiryžus padaryti 
35,000 automobilių Balan
džio mėnesį; Fordų žadama 
padaryti 50,000.

Pritaria trumpinimui va
landų ir dienų. Washing
ton. — Senato teisių komi
tetas užtvirtino bilių rei- 
laujantį įvesti' penkias die
nas darbo į savaitę, po še
šias valandas į dieną. Bi- 
lius turi eiti per Kongresą. 
Jeigu butų priimtas, ineitų 
galėn į 30 dienų ir butų ge
ras tik dvejetui metų laiko.

Pradedant vykdyti Pre
zidento Roosevelto miškų 
darbų projektą, kur bus 
duota darbo del 250,000 vy
rų, tą darbą bandoma su
laikyt kvotomis kožnai val
stijai, kad iš kožnos valsti
jos nebūtų paimta daugiau 
nustatyto skaičiaus.

Apie Liepos 1 dieną miš
kuose jau bus įsteigta sto
vyklos kuriose tilps nuo 
100 iki 200 vyrų. Tokių sto
vyklų bus apie 1,000. Dar
bininkams bus mokama po 
„.9 į mėnesį ir valgis.

Sustreikavo 10,000. Pa
ryžius. — Prieštaraudami 
algų mažinimui, sustreika
vo Citroen automobilių iš- 
dirbystės darbininkai. Vie
niems sustreikavus, turėjo 
sustoti dirbę ir kiti, ir strei
kas palietė 10,000 darbinin
kų.

Dagenham, Anglija. 
Fordo dirbtuvių darbinin
kų streikas pasibaigė po 
trijų dienų. 7,000 darbinin
kų reikalavimas didesnių ai-' 
gų patenkintas.

Sulaikė Antrą Boikotą, 
Rengtą Balandžio 

5-tai Dienai/• ______
Berlinas. — Balandžio 1 

d. visoje Vokietijoje buvo 
įvykdytas Žydų boikotavi- 
mo programas — didžiau
sias pasikėsinimas prieš Žy
dus koks pasaulyje buvo 
moderniškais laikais. Boi
kotas baigėsi su dviejų as
menų mirtimi.

Vienas Žydas advokatas 
eidamas pas savo tėvą į 
krautuvę buvo fašisto špie- 
go sulaikytas; jis savo už
puoliką nušovė. Vokiečiai 
tada tą žydą sugriebę nu- 
lynčiavo.

Fašistai (Hitlerio nacio
nalistai socialistai) tą dieną 
visoj Vokietijoj rengė de
monstracijas prieš Žydus 
ir visaip kaip juos smerkė.

Ant Žydiškų krautuvių, 
įstaigų ir visko buvo užli- 
pyta užrašai persergstinti 
Vokiečius “Šalinkis nuo čia, 
čia Žydai” ir tam panašiai. 
Prie Žydiškų krautuvių bu
vo pastatyti špiegai žiūrė
ti kad Vokiečiai į jas neitų. 
Iš visur prašalinta Žydai 
tarnautojai, daktarai, ad
vokatai; iš teismų paleista 
Žydai teisėjai.

Vokietės moterys buvo 
raginamos vest “šventą ka
rą” prieš Žydus, neperkant 
iš jų nieko.

Vokietijoje priskaitoma į 
600,000 Žydų.

Vokiečiai “durnavoja”
Paryžiaus koresponden

tai sako kad Vokiečiai toli 
nukrypo nuo vėžių: jie da
lina sa.vo žmonėms unifor
mas ir medalius, rengia pa
rodas ir sako prakalbas vie
toje duoti duonos. Tuomi 
jie nieko neatsieks.

Depresijos, skolų ir ne- 
dateklių apslėgti, Vokiečiai 
visai nežino ką daro ir ne
žino ko griebtis. Mano pa
taisyt savo blogą padėtį 
kaltindami Žydus.

Nekurie spėja kad vargu 
Hitleris kontroliuoja Vokie
tijos dalykus, sako kad tai 
bus darbas Goeringo, kuris 
skaitomas pavojingesnių už 
Hitlerį.

Sako kad prezidentas von 
Hindenburg, persenęs ir ne
sugebąs greit dalykus su
prasti, buvo apgautas ir pa
vesta diktatūra Hitleriui, 
už kurio pečių stovi kiti at
kaklus Vokiečiai.

Kitas boikotas atšauktas
Paskiausios žinios iš Ber- 

lino skelbia kad rengtas ki

tas boikotas prieš Žydus 
Balandžio 5 d. tapo atšauk
tas. Vokiečiai kitą boiko
tą rengė priversti Žydus su
laikyti kitose šalyse Žydų 
propagandą ir boikotą Vq- 
kietijai.

Boikotą prieš Žydus sako 
privertė sulaikyti Hinden- 
burgas, vice kancleris von 
Papen ir užrubežinių reika
lų ministeris Neurath.

Aptaksuos turtuolius
Visus savo planus šalies 

tvarkymo Hitler su savo pa
dėjėjais laiko paslaptyje ir 
vykdo po biskį, bijodamas 
kad priešai tuo nepasinau
dotų. Tarp kitų dalykų, ža
da aptaksuoti turtuolius su 
tikslu sulaikyti jų pastangas 
sau turtus krauti. Dyka
duoniai turtuoliai turės mo
kėti didelius mokesčius. Vi
si turės stengtis daryti sau 
pragyvenimą darbu.

JAPONIJOS ATSTO
VAS PAS ROOSE- 

VELTĄ
Washington. — Yosuke 

Matsuoka, iškalbus, Ameri
koje mokytas vyras, Japo
nijos atstovas, pribuvo į 
Washingtoną ir turėjo pasi
matymą su Prezidentu Roo- 
seveltu ir valstybės sekreto
rium Hull. Jis Tautų Są
jungoje kovojo už pripaži
nimą Mančukuo valstybės, 
ir paskui išstojo iš Tautų 
Sąjungos kada pritarimo 
negavo. Amerikon atvykęs 
jis sako kad Japonija nori 
Amerikos draugiškumo.

ŠEŠI UŽMUŠTA
Neodesha, Kan. — Kovo 

31 d. pasažieriniu orlaiviu 
skrido 14 basket bolo spor
tininkų. Lėktuvas pradėjo 
gesti ir jie jautė kad turės 
kristi. Lėktuvui nukritus 
šeši asmenys užmušta, kiti 
liko sužeisti ir papasakojo 
apie savo patyrimą nelai
mės ištiktame lėktuve.

BEREIKALINGAS 
SPĖLIOJIMAS

Dr. Sharat K. Roy, Chi- 
cagos gamtos istorijos mu- 
zejaus narys, sako kad mu
sų žemės amžius apitikriai 
yra 1,460,000,000 metų — 
keli milijonai metų šian ar 
ten. Jis tą spėjimą remia 
ant radio aktiviškų elemen
tų. Bet tai gal bereikalin
gas spėliojimas, nes kožnas 
mokslininkas kuris tik no
ri nustatyti žemės amžių 
paduoda visai kitokias skai
tlines.

Su juo žuvo 73 kariški la
kūnai. Išsigelbėjo tiktai ke
turi vyrai, kurie apipasako
jo tragediją.

Nuskendo 15 aukštų ka
rininkų, kiti i iaip lakūnai.

Dirižablyje iuvo ir vienas 
Lietuvis lakur as, Juozas J. 
Zinkus iš Sta 

Kitas balion 
į pagalbą “Ak 
nukrito į van< 
prigėrė 2 laku

“Akron” buVo užbaigtas 
rudenį 1931 m', ir buvo di
džiausias kariškas lėktuvas. 
Ši tragedija alėmė Ameri
kai ūpą daugiau tokius di
rižablius budaVoti. Ameri

nford, Conn, 
is, vykdamas 
•onui”, taipgi 
enį ir su juo 

inai.

ka pasibudavojo tris tokius 
oro milžinus ir dviejų jau 
neteko. “Akron” kaštavo 
$3,000,000. ,

ANGLIJA PIKTINASI SO
VIETŲ PASIELGIMU
Londonas. — Iš priežas

ties sovietų vyriausybės su
ėmimo ir įkalinimo keturių 
Anglijos piliečių Maskvoje, 
ir atsisakymo juos paliuo- 
suoti, Anglijos vyriausybė 
pasiryžo sutraukyti preky
bos sutartį su Rusija.

Anglija atšaukė savo am
basadorių iš Maskvos pasi
tarimui apie dalykų padėtį.

Prie keturių laikomų už
darytų kalėjime, dar kiti 
du Anglai inžinieriai šau
kiami prieš sovietų teismą.

Sovietų vyriausybė sako 
susekus tuos Anglus “mili- 
tariškame ir ekonomiškame 
špiegavime, kyšininkystėje 
ir sabotaže”. Už tokius nu
sižengimus skirta mirties 
bausmė. Kaltina juos no
rėjime suardyti elektros 
stotį netoli Maskvos. Su 
tais Anglais suimta 25 Ru
sai.

GREITAI PERVARYTAS 
NUTARIMAS

Washington. — Atstovų 
Bute staiga ir be jokių ap
kalbėjimų tapo perleistas 
bilius skiriantis kriminales 
bausmes už paskelbimą ko
kių nors valdiškų paslaptų 
dokumentų kurie pakenktų 
šios šalies interesams.

PRADĖJO ŠVENTĄ 
METĄ

Vatikano miestas. — Ba
landžio 1 d. Popiežius Pius 
atidarė Šv. Petro duris ir
įvesdino Šventą Metą, pa
minėjimui 1900 metų nuo 
Kristaus mirties ir prisike-
limo. Popiežius išvertė tas 
tam tikras duris, užmūry
tas ir laikomas tokiems tik
slams, užgaudamas plytas 
auksiniu kuju. Toms iškil
mėms į Vatikaną suvažiavo

MacDONALD ATVA
ŽIUOS AMERIKON
Washington. — Preziden

tas Roosevelt gavo žinią 
kad šį mėnesį rengiasi at
silankyt pas jį Anglijos 
premjeras MacDonald pasi
tarimui pasaulinės taikos 
klausimais. Premjeras ža
da išplaukti iš Anglijos Ba
landžio 15 d. Gryš Balan
džio 29 d.

Prez. Roosevelt MacDo- 
naldo atsilankymą ’laiko la
bai reikšmingu ir tik pa
geidauja kad jis atvažiuo
tų kaip pasiryžęs.

AUDROJE ŽUVO 68 
ŽMONĖS

Kovo 31 dieną keturias 
pietines valstijas perėjo di
delė vėtra, kurios kelyje li
ko daug griuvėsių ir žuvo 
68 žmonės. Texas valstijo
je žuvo 20; Mississippi — 
38; Louisiana — 9; Arkan
sas — 1.

SOVIETAI PERSERGS- 
TI VOKIETIJĄ

Maskva. — Sovietų, laik
raščiai rašo kad Vokietija 
privalo susilaikyti persekio
jus komunistus ir sovietų 
piliečius, nes Rusija galinti 
sulaikyti savo prekybą su 
Vokietija. Per pora metų 
sovietai pirko iš Vokieti
jos labai daug: 1932 m. už 
$162,205,000, 1931 m. — už 
$205,347,000.

Sovietų pirkimas iš Ame
rikos sumažėjo nuo $114,- 
457,000 1931 m. iki $15,832,- 
000 1932 m. Tą patį sako 
gali padaryt ir Vokietijai.

FRANCUZIJA NESU
DURIA BIUDŽETO

Paryžius.' — Prancūzija 
turi deficito $208,520,000 ir 
nežino iš kur tą trukumą 
gauti. Visai nustojo vilties 
suvesti 1933 metų biudžeto 
galus. Gal turės padidinti 
taksus, o tas ne į gerą.

IR MORGAN ŠAUŠIAMAS 
TARDYMUI

Milijonierius Morgan ir 
jo banko 19 dalininkų ga
vo senato komiteto praneši
mą būti gatavais pašauki
mui klausinėjimams apie jų 
bankinį veikimą, ar jie yra 
tikri, rimti bankieriai ar 
tik spekuliantai.

Visokios spekuliacijos hu- 
puldo šalies biznio eigą ir 
sukelia bankų, krizius.

BUS PAKARTA
Phoenix, Ariz. — Ruth 

Judd, kuri Spalių mėnesį, 
1931 metais nužudė dvi sa
vo drauges ir supjausčius 
jų lavonus, sudėjus į skry
nią pasiuntė į kitą miestą 
ir buvo susekta tame dar-
be, turės atmokėti savo gy
vastimi: ji bus pakarta Ba
landžio 21 d. Ji nuteista

ir suėjo tūkstančiai žmonių, jimą.

jau senai, bet dar šiose die
nose buvo paduota prašy
mas palikti ją gyvą, kalėji
me iki gyvos galvos, bet val
stijos kalėjimo taryba atsi
sakė suteikti jai pasigailė-

ROOSEVELT RŪPINASI SKU
BIA PAGALBA ŪKIAMS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt skubiai dirba 
ant sumanymo palengvinti 
Amerikos ūkininkams sko
lų naštą bilijonu dolarių. 
Tą savo sumanymą patie
kė Kongresui išsvarstyti.

Jo sumanymas apima ap- 
keitimą dabar turimų sko
lų ant ūkių į naujus pasko
lų! certifikatus su žymiai 
mažesniais nuošimčiais.

Prezidentas nori numa
žinti nuošimtį už paskolas 
nuo 6 ir 7 iki 414%.

Prezidentas pasitiki kad 
bėgyje dešimties dienų busi 
kas nors išspręsta Kongre
se ūkininkų pagalbos klau
simu. Nori kad pirm pra
sidėjimo pavasario sėjos 
ūkininkai gautų kokį nors 
užtikrinimą savo likimo.

Gerai apdirbęs ūkininkų 
pagalbos projektą, Prezi
dentas rūpinasi tokiu pat 
budu suteikti pagalbą ma
žiems namų savininkams 
kurie neša tokią pat naštą 
kaip ir ūkininkai.

MUSSOLINIO TAI
KOS PLANAS

Paryžius. — Paskelbta 
Italijos " premjero Mussoli- 
nio Europos taikos planas 
iš šešių punktų. Jis yra:

1. Keturių valstybių su
sitarimas. taikai: Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Vo
kietijos.

2. Priėmimas principo 
peržiūrėjimo sutarčių sulyg 
tautų sąjungos pagrindo, 
“visuotino susipratimo ir 
vienybės” dvasioje.

3. Anglija, Prancūzija ir 
Italija — jeigu nebūtų gali
ma prieiti pilno nusiginkla
vimo (kuriuo Vokietija ga
lėtų atsiekti susilyginimą 
su kitomis valstybėmis) — 
turi pasižadėti laipsnišką 
įvykdymą lygybės Vokieti
jos, Austrijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos.

4. Tos keturios valstybės 
turi prisilaikyt bendros ak
cijos pasauliniuose dalykuo
se.

5. Turi įvykdyti susitari
mą dešimčiai metų, kuomet 
jis vėl gali automatiškai at
sinaujinti jeigu nebus at
mestas.

5. Savo susitarimą užre- 
korduoti tautų sąjungoje.

Prancūzija sako sutinka 
su šiuo Mussolinio pasiūly
mu. Viskas daugiausia pri
klauso nuo Prancūzų.

PERKA VALDŽIOS 
PASKOLĄ

Washington. — Šiose die
nose valdžios iždas išleido 
$100,000,000 sumoje 91 die
nos paskolos notas. Atsira
do norinčių jas pirkti net 
už $383,565,000. Piliečiai ir 
bankieriai dabar randa ge
riausiu investmentu pirkti 
valdžios paskolos lakštus.

JAPONAI PALENGVA 
UŽDARO MANČUKUO 

DURIS KITIEMS
Tokio, Japonija. — Kitų 

šalių biznio firmų atstovai 
pradeda aiškiai matyti kaip 
Japonija palengva uždaro 
“atviras duris” į Mančukuo 
kitų šalių bizniams. Nors 
Japonai sako kad kalbos a- 
pie tą uždarymą yra tiktai 
propaganda prieš Japoniją, 
tačiau Japonija aiškiai pa
ti viena rengiasi Mančukuo 
ribose naudotis. (Manču
kuo tapo padaryta iš Man- 
džurijos).

LIETUVIAI IR PA
SAULINĖ PARODA’
Amerikos Lietuviai daly

vaus Chicagos Pasaulinėje 
Parodoje ir rengs iškilmin
gą “Lietuvių Dieną” Liepos 
16, kaip praneša Parodos 
Lietuvių sekcija.

Lietuviai nutarė paviljo
no nestatyti, bet kaip ii' ki
tos tautos, pav. Vokiečiai, 
Čekai ir kt., parengs mar
gas, vaizdingas iškilmes pa
skirtoje dienoje, kuriose at
vaizduos Lietuvių tautos 
ypatybes, liaudies dainas, 
liaudies' šokius, muziką ir 
papročius.

Į tas iškilmes kurios bus 
surengtos “Lietuvių Dieną” 
Parodos Mokslo Rūmuose, 
ineis jungtinis Chicagos ir 
apielinkės Lietuvių chorų 
dainavimas, tautiniai Lietu
vių šokiai, gyvi paveikslai 
vaizduojanti Lietuvą šimtas 
metų atgal ir Lietuvą da
bartiniu laiku; taipgi ineis 
solistai, Amerikos ir Lietu
vos valdžios atstovų ir A- 
merikos Lietuvių veikėjų 
kalbos ir “Lietuvių Dienos 
Karalaitės” vainikavimas.

(Nuo Redakcijos: Apie 
“karalaitę” skaitykite mu
sų editorialą 4-me pusi.)

Be “Lietuvių Dienos” Pa
rodos, Lietuvių Sekcija su
rengs Lietuvių parodą nuo
šaliai nuo Pasaulinės Paro
dos, kurioje išstatys ekspo
natus liečiančius Lietuvos ir 
Amerikos Lietuvių kultūri
nį ir ekonominį progresą. 
Taipgi leis specialį Pasauli
nės Parodos propagandinį 
albumą, kuriame Anglų kal
boje patieks informacijų a- 
pie Lietuvą ir Amerikos 
Lietuvius. Albumas bus pla
tinamas dykai tarp Paro
dos ir Lietuvių Dienos šven
čių dalyvių.

Į Pasaulinės Parodos Lie
tuvių sekciją, apart įvairių 
komisijų, ineina: Pr. Mas- 
tauskas — pirm.; J. P. Var- 
kala, Dr. J. J. Poška, J. Mic- 
keliunas — vice pirminin
kai; A. Vaivada — sekr.; 
Adv. A. A. Šlakis — iždi
ninkas; B. Bytautienė ir S. 
Sakalienė — iždo globėjos.

Visi komiteto nariai yra 
Chicagos Lietuviai.

Smarkus lietus išplovė la
bai daug javų laukų Ameri
koje, del to grudai pradėjo 
brangti. Sako derlius busiąs 
100,000,000 buš. mažesnis.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
Lietuvių Kambarys ir Mu

sų Jaunolių Darbas.
Mes čia turime komitetą 

įrengimui Lietuvių Kamba
rio Pittsburgo Universite
te. Bet musų čia gimę jau
nuoliai parodo didžiausią 
energiją ir patriotizmą dar
buodamiesi to Kambario 
fondui pinigų kėlime. Jie 
gauna ir didelę paramą iš 
visuomenės. Pav. Pittsbur- 
ge yra Lietuvių Ratelis su
sidedąs iš keleto Lietuvai
čių. Jos sumanė surengti 
vakarėlį Kambario fondo 
naudai, pasitarę su fondo 
komiteto pirmininku. Va
sario 22 d. įvyko jų balius 
ir Ratelis padarė tam tiks
lui pelno daugiau negu ku
ri kita paskira draugija. 
Tas Ratelis žada ir toliau 
darbuotis. Ratelio narės 
yra šios: pirmininkė C. Mi- 
kelionaitė, A. Alukonaitė, 
L. Akstinaitė, J. Dansevi- 
čiutė, J. Lukošiūtė, F. Le
kavičiūtė, H. Sabonaitė, S. 
Sabonaitė. P. Pivaronas.

PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

Varžytinės del alaus kon
troliavimo. Harrisburg, Pa. 
— Valstijos seime kilo to
kių varžytinių ir nesusi- 
sipratimų už kontroliavimą 
alaus biznio Pennsylvanijoj 
kad, anot “sausųjų”, tuomi 
padaryta gėda visiems rim
tiems piliečiams ir pačiai 
valstijai. Sakoma kad gu
bernatorius ir valstijos sei
mo atstovai neatsižiuri į 
patį reikalą ir įstatymų pa
tvarkymus, bet varinėja sa
vo ypatiškas ambicijas ir 
politiškas tąsynes. Guber
natorius stato visokias pai
niavas, siūlydamas tuščius 
ir nepraktiškus budus, ku
rie tiktai sumaišytų ir taip 
netvarkią padėtį.

Del smulkių politiškų var
žytinių, nors Bal. 7 d. vals
tijoje alus plauks kaip van
duo, bet nebus jokio sutvar
kymo ir iš o nebus jokių in- 
eigų valstijai ir miestams.

DAYTON

Bereikalingas priekaištas 
jaunuoliams. “Tėvynės” nr. 
10 koks tai M. A. rašo apie 
jaunuolių netvarkingą pa
garsinimą savo parengimo. 
Gal ir buvo viena-kita klai
da, bet yra daug daugiau 
didesnių klaidų kokias da
ro suagę žmonės, kurie tu
rėtų būti pabarami. Bet 
M. A. to turbūt nemato ir 
per spaudą nekritikuoja.

Reiktų pamesti del tokių 
priekabių spaudoje vietą 
užimti. Jaunuoliai sako ga
vo pigiau skelbimus pada
lyti, ir norėdami daugiau 
pelno sukelti, ir atidavė pla
katus svetimtaučiams. Jei 
savi butų padarę už tiek 
pat tai butu davę saviems.

S. T.

Merginų streikas. Union
town, Pa. — Sustreikavo 
merginos darbininkės Ber
kowitz marškinių siuvyklo
je. Kovo 31 d. jos susirin
ko ryte prie dirbtuvės ir 
bandė sulaikyti nuo ėjimo 
darbą kitas. Ištiko net tą
symų už plaukų. Merginos 
sustreikavo del to kad siu
vyklos savininkai numušė 
jums užmokestį tiek kad ki
tos į dieną uždirba vos pc 
25c ir 50c.

WILKES BARRE, PA

Kline atsistatydino ir už
simokėjo pabaudą. Buvęs 
smarkus politikierius, mies
to majoras Kline pereitą 
savaitę galtinai atsistaty
dino iš majoro vietos, teis
mo atrastas kaltu išnaudo
jime miesto iždo, ir užsi
mokėjo $5,000 teismo pri
skirtą bausmę. Jis išsisu
ka nuo 6 mėnesių kalėjimo 
bausmės tik su ta sąlyga 
kad be jokių tolimesnių pa
stangų išsisukinėti, pasi
traukia iš majoro vietos;

Balandžio 12 d. miesto 
taryba užtvirtins tarybos 
pirmininką Herron veikian
čiu majoru iki kitų rinki
mų.

MIRĖ “BIEDNAS ’ SU 
$67,000 BANKUOSE

Findlay, O. — Čia mirė 
72 m. senis ‘Judy’ Favre, 
kuris gyveno skarmaluose 
ir paliko savo draugams net 
$67,000 pinigų.

Jis paėjo iš biednų. Buvo 
atrastas Clevelande gatvė
je kada buvo mažas vaiku
tis, paduotas į našlaičių 
prieglaudą ir užaugintas. 
Užaugęs, gavo darbą puo
dininkystės darbuose, gerai 
uždirbo, bet liko nevedęs ir 
palinkęs krauti pinigus se
natvei, dėjo ir dėjo iki dir
bo. Pinigai tada pradėjo ir 
patys daugėti, jis betgi jų 
nenaudojo, ir kada nuseno 
dar labiau spaudėsi kad ne
reiktų pinigų iš bankų im
ti, ir taip užbaigė savo gy
venimo kelią skarmaluose, 
skurde, kaip buvo pradėjęs.

Rezoliucija SLA. Sekre
toriaus reikale. SLA. 7-tas 
Apskritis savo suvažiavime 
Kovo 26 d. šių metų, Wilkes 
Barre, Pa., visapusiai ap
svarstęs SLA. Pildomosios 
Tarybos darbuotę rinkime 
SLA. Sekretoriaus, išnešė 
sekančią rezoliuciją:

1. Kadangi SLA. Pild. 
Taryba gaišina brangų lai
ką ginčuose ir tuomi daro 
SLA. bereikalingas išlaidas, 
savo užsispyrimo delei pa
laikant p. Viniko kandida
tūrą j SLA. sekretorius;

2. Kadangi p. Vinikas 
yra praradęs savo teises į 
SLA. sekretoriaus vietą, nes 
kuopoje buvo suspenduotas 
ir laike visuotino balsavimo 
buvo atmestas;

3. Kadangi praeitas SLA. 
seimas Pittsburgh, Pa., p. 
Viniko kandidatūrą irgi at
metė, tai kas įgaliavo, arba 
leido p. Viniką vėl kandida
tuoti į SLA. sekretoriaus 
vietą?

4. SLA. 7-tas Apskritis, 
matant tokią nešvarią poli
tiką Susivienijime, šiuomi 
išneša papeikimą tai daliai 
Pild. Tarybos narių kurie 
griežtai užsispyrė palaiky
ti p. Viniko kandidatūrą į 
SLA. sekretoriaus vietą, 
kuomi padarė organizacijai 
bereikalingų išlaidų ir per
žengė SLA. įstatus —

Šiuomi mes reikalaujame 
Pild. Tarybą atitaisyti kas 
buvo peržengta, ir p. Vini
ko kandidatūrą panaikinti, 
nežiūrint kad p. Vinikas ir 
laimėtų rinkimuose Balan
džio

Vaiki škas kerštavimas. 
Pastaru laiku “Sandaroje” 
kas numeris telpa kores
pondencijos iš Clevelando. 
Labai girtinas dalykas kad 
šis bei tas parašoma, tas 
duoda kitų kolonijų Lietu
viams įdomumo. Bet Cle
veland© “Sandaros” kores
pondentai rašo vienpusiš
kai, vien kerštavimo sume
timas prieš “Dirvą” ir jos 
redaktorių K. S. Karpavi
čių, taip pat ir tuos žmones 
kurie eina talkon “Dirvai”. 
“Sandaros” principai nusa
ko, “Gyvenk patsai, padėk 
ir kitam gyventi”. Bet de
ja, to pas Clevelando sanda- 
riečius korespondentus nė
ra. Jų tikslas matyt yra, 
kad galėtų, “Dirvą” šaukš
te vandens prigirdyti. Bet 
vargiai vyrukai tą atsieks.

Kada pas mus lankėsi bu
vęs “Sandaros” redaktorius 
J. Pronskus ir “Tėvynės” 
red. S. E. Vitaitis, jie man 
yra pareiškę kad “Dirvos” 
redaktorius yra geras, nuo
širdus Lietuvis, tik visa bė
da esanti kad jis “nesutin
ka su musų demokratišku 
nusistatymu”....

Kaslink “S.” korespon
dentų pastabų apie Karpa
vičiaus istorines apysakas, 
tai matyt jie dar tiek neiš
sivystę kad jų svarbos ne
supranta. Lietuvos laikraš
čiai ir rašytojai jo apysa
kas aukštai įvertina. Aš 
esu pasiuntęs į Lietuvą ke
turiems Šaulių Sąjungos 
knygynams K. S. Karpavi
čiaus parašytas istoriškas 
apysakas-knygas, nuo visų 
gavau širdingus padėkos 
laiškus už 'knygas. Taip 
pat esu pasiuntęs į Lietuvą 
trims saviškiams pažiūrėji
mui “Dirvą” ir “Sandarą”. 
Liepiau iš tų dviejų pasi
rinkti vieną jiems geriau
sia mėgiamą kad žinočiau 
kurį užprenumeruoti. Du 
prašė “Dirvą”, o trečias 
“Vienybę”, apie kurią žino
jo iš kitų, o “Sandaros” 
niekas nepageidavo.

Dar prie galo turiu pa
sakyti kad aš pats esu bu
vęs pirmas organizatorius 
Sandaros 34 kuopos Dayto- 
ne ir tuo sykiu buvau pri
rašęs 42 nariu. Nesigailiu 
kad nuo tokios organizaci
jos pasitraukiau, po kurios 
vėliava toks elementas kaip 
Clevelando korespondentai, 
netekę žmoniškumo jaus
mų, gauna vietos organe 
šmeižti su tikslu pakenkti 
ikram Lietuviškam laikra
ščiui “Dirvai”. Per “Dir
vą” ir kitus panašius laik
raščius mes gauname pro
gos pažinti savo tautos kul- 
;urą ir palaikyti Lietuvy
bės idėją. J. A. Urbonas.

Nuo Redakcijos: Ačiū už 
gerus žodžius “Dirvai”. Bet 
su tais “Sandaros” kores
pondentais neapsimoka po- 
emizuoti. Tai yra pora ne

sutupėtų vyrukų, su kuriais 
niekas nesiskaito, bet kurie 
nori būti dideliais ir gar- 
pingais “veikėjais”.

gister pradėjo dirbti pilną 
laiką su 3,500 darbininkų. 
Frigidaire (elektriškų šal
dytuvų išdirbystė) 
tuoj pradėti dirbti trimis 
pakaitomis, suteiks darbo 
del 6,500 darbininkų. Turiu 
pažymėti kad į viršminėtas 
dirbtuves bus imami tik tie 
darbininkai kurie pirmiau 
jose dirbo. Todėl nepatarti
na iš kitur čia skubėti dar
bo gauti.

Klaidos pataisymas. Per
eitame “Dirvos” nr. mano 
korespondencijoj buvo pa
sakyta kad “Vienybę” gali
ma užsirašyti metams iki 1 
d. Gegužės už $1. Bet iš- 
tikrųjų turi būti $3 metams. 
“Vienybė” per tą laiką at
piginta vienu dolariu.

“D.” Rep.

žada

silankė apie 600. Buvo daug 
ir svetimtaučių. Knygynui 
liks nemaža pelno. To va
karo sumanytojai ir rengė
jai buvo du čia gimę ir au
gę jaunuoliai, Juozas Alek
navičius ir Kazys Kučaus- 
kas. Garbė jiems.

Bijūnėlis.

PER TVORA

mėnesį.
Rezoliucijų komisija: 
Julius K. Derius, 
Juozas Katilius, 
Ant. Matulevičius, 
M. J. Kvietkųs.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietė}.

Patiko radio programas. 
3al. 2 d. Daytoniečiai gir
dėjo iš Cleveland© radio 
stoties WJAY turiningą ir 
gražų Lietuvišką progra
mą. Lyros choras sudaina
vo kelias dainas, taipgi bu
vo duetai, solo. Tai pirmas 
toks programas iš tos sto
ties.

Didelės dirbtuvės pradėjo 
Įdirbti. National Cash Re-

PATERSON, N. J.
PO MIESTĄ PASIŽVAL- 

GIUS
Šis miestas randasi apie 

18 mylių nuo garsaus New 
Yorko. Pa.tersone didumo
je šilko išdirbystės, todėl 
jis vadinamas Šilko miestu. 
Čia gyvena buris Lietuvių, 
iš kurių judėjimo šis-tas 
verta pažymėti.

Minėjom Vasario 16. Mes 
čia surengėm paminėjimą 
Lietuvos nepriklausomybės 
sekm., Vasario 19 d. para
pijos salėje. Žmonių prisi
rinko neperdaugiausia, ne- 
užsipildė ir mažiukė salė. 
Vietos klebonas pasakė la
bai turiningą pamokslą kaip 
būti geru kataliku. Nieko 
sau pamokslėlis, tik labiau 
tiktų per atlaidus, o ne Lie
tuvos šventėj. Kalbėjo Vi
se Konsulas P. Daužvardis. 
Jis pasakė gražią patriotin- 
gą kalbą. Žmonės po jo kal
bos atgavo ūpą, sugadintą 
pirmojo kalbėtojo.

Operetė. Vasario 12 d. 
Šv. Cecilijos choras iš New- 
arko, vedamas varg. Stani- 
šausko, čia statė veikalą 
“Švarkas ir Milinė”. Cho
ras suvaidino tik “Milinę”, 
o “švarką” paliko namie. Iš 
gražaus veikalo išėjo tik jo
valas ir suvelta milinė.

Parapijos susirinkim a s . 
Vasario 5 d. įvyko metinis 
parapijos susirinkimas, la
bai neskaitlingas. Kažin ko
dėl parapijonų upas taip 
nupuolė, atvykus čia klebo
nauti Kun. Stoniui. Kaip 
paprastai, kalbėti buvo lei
sta tik tiems kurie pritarė 
klebono sumanymams. Rim
tesni parapijonys apleido 
salę nelaukdami susirinki
mo užbaigos.

Mirė. Vasario 15 d. mi
rė E. Jonikienė, motina Dr. 
Izidoriaus Joniko. Buvo 49 
m. amžiaus. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Alytaus par., Venciu- 
nų k. Gyvenimas jos buvo 
sunkus. Sūnų bemokinant, 
reikėjo daug pastangų pa
dėti, ir iš sūnaus negalėjo 
paramos gauti. Ji buvo lai
svų pažiūrų, su bažnyčia ne
turėjo reikalų. Lai buna jai 
lengva šios šalies žemelė.

Balius. Vietos pasiturin
čių biznierių p. Šereikų sū
nūs baigė grammar mokyk
lą. Tam tikslui Sereikai su
rengė vakarėlį Lafayette 
salėje. Svečių buvo vietos 
žymesnių biznierių ir iš ap
linkui. Svečių dalyvavo į 
pusantro šimto. Laike va
karienės buvo išreikšta, lin
kėjimų jų sunui toliau tęs
ti mokslą.

Šv. Kazimiero diena. Ko
vo 5 d. Lietuviai apvaikš
čiojo Šv. Kazimierą. Čia 
yra Šv. Kazimiero parapi
ja ir tuo vardu katalikiška 
didelė draugija. Tokiu bil
du Šv. Kazimiero diena iš
kilmingai paminėta. Tokie 
tos dienos paminėjimai bu
na kas metai su apeigomis 
bažnyčioje. Tik šymet gie
dant Šv. Kazimiero litani
ją kunigai padarė lyg ko
kią komediją.

“Sąžinė”. Kovo 12 d. pa
rapijonys statė veikalą “Są
žinė”. Veikalas gana dide- 

________ o_ r__________ lis ir gražus. Atlikta pusė- 
vakarą, į kurį publikos at-J tinai gerai. J. R.

BALTIMORE, MD.
VISOKIOS ŽINUTĖS

Komunistai gavo ukazą 
per savo komisarą Bimbą 
sudaryti kokį ten “bendrą 
frontą”, kurio vyriausia už
duotis yra gatvėse kelti 
riaušes ir gąsdinti kapita
listus, na ir visu smarkumu 
ėmėsi už darbo. Tuoj pasi
kvietė komisaruką Žaldoką, 
surengė prakalbas ir tose 
prakalbose prigavingu bil
du norėjo išrinkti nuo vie
tos Lietuvių atstovus į ko
munistų sugalvotą “bendrą 
frontą”. Tam šuviui neiš
degus, vėliau pradėjo lan
džioti į draugijų susirinki
mus ir kviesti draugijas dė
tis prie “bendro fronto”, 
bet ir draugijose raudonu
kai nudegė savo nagus. Net 
ir Amalgameitų (siuvėjų) 
unija atsisakė dėtis prie 
komunistų, nors tą uniją jie 
seniau vadovavo.

Nepavykus prit raukti 
musų draugijas į tą sa.vo 
“bendrą frontą”, komunis
tėliai sudarė “bendrą fron
tą” su juodveidžiais. Dabar 
kas savaitė rengia diskusi
jas temoje: “Baltasis šovi
nizmas”, ir tų jų diskusijų 
klausosi tik komunistų klu
bo tuščios kėdės.

Kartą bendro “fronto” 
raudonukai sumanė išgąs
dinti Marylando gubernato
rių ir pasisamdę didelį au
tobusą nuvažiavo į Anna- 
polį ir pradėjo demonstruo
ti prie gubernatoriaus rašti
nės durų. Kiek pasivalkio
ję gatvėje, sumanė eiti ir į 
vidų, bet policija pastojo ke
lią. Komunistai bandė pa
stumti policiją ir įsiveržti į 
gubernatoriaus raštinę. Po
licija tada panaudojo savo 
buožes ir suvarė visus rau
donukus atgal į tą patį au
tobusą, parvežė į Baltimorę 
į kalėjimą, kur visiems pri
žadėjo duoti guolį ir maistą 
per 30 dienų, be jokio atly
ginimo iš komunistų pusės.

Auka Lietuvių Kambario 
Fondui. SLA. 64-ta kuopa 
Baltimorėje, pirmutinė pa
aukavo $5 Pittsburgo Uni
versiteto Lietuvių Kamba
rio Fondui. Jeigu visos S. 
L. A. kuopos, kurių yra su- 
virš 300, aukautų nors po 
penkinę tam tikslui tai Su
sivienijimas vienas sukeltų 
netoli pusę reikalingos su
mos ir tuomet SLA. vardas 
butų pirmoj vietoj. Taigi, 
SLA. kuopų valdybos ir na
riai, nepraleiskit progos 
neįrašę SLA. vardo į Pitts
burgo Universiteto Lietuvių 
Kambario garbės knygą.

Vakarėlis. Kovo 29 d., L. 
T. Knygyno administracija 
buvo surengus pakortavimo ,

nematyt.
Mikas: Aš buvau tokia

me mieste kuris stovi prie 
tokios plačios upės jog ant 
vieno kranto stovėdamas 
negali matyt kito kranto.

Plikas: O aš mačiau to
kią siaurą upę jog ji turi 
tik vieną krantą.

ALUS! ALUS!
Demokratija laimėjo, 
Visi laisvės paragaus! 
Kasdien artinasi laikas 
Kada gausime alaus!

Tai pagersim pirmą dieną!
Antrą dieną jau lėčiau;
O su trečia apsiprasim, 
Ir gyvensim kaip seniau.

Bankams Užsidarius
Kalifornijoj, Ne vado j, 
Arizonoj, Illinois 
Visi bankai užsidarė, 
Kas čia bus, vai oi-oi-oi!
O, Amerika garsinga!
Kas pas’darė su tavim?
Nejau krizio pikti šunes 
Jau įvijo tav’ medin?
Bet tu, kraštas gana jaunas 
Energingas ir darbštus;
Todėl kriziai ir nelaimės 
Neužilgo tuoj pražus.

Praėjo Drąsuolių 
Gadynė?

Marcė, paskaičius knygo
je apie senovės vyrus nar
suolius, kurie už merginas 
galvas guldydavo, kariau
davo, žudydavosi, sako:

— Tai tau gadynė kurioj 
mes gyvenam: Nesirastų 
nei vieno vyro kuris del ta
vęs nebijotų ant ugnies šo
kti.

Cicė: Kaip gi ne: ugi 
gaisrininkas!

PAVASARIS 
(“Dirvai”) 

pavasaris ateina,Kai
Bėga visi kaip į vainą 
Dirvą arti ir akėti, 
Ba už ją reik užmokėti. 
Kas tiktai Dirvą pamato 
Tai kožnas akis pastato: 
Visi skaito, visi žiuri, 
Ba navynų ji daug turi. 
Dirva yr’ gera, gazieta, 
Kad ją skaito visas svietas. 
Kad aš Dirvos neturėčia 
Visai skaityt nenorėčia. 
Tai aš tik tiek padainuoju: 
Tegul tik Dirva gyvuoja!

S. Danėnas.

Be Pavardės
— Panele, kaip tamstos 

pavardė?
— Aš dar neturiu pavar

dės ....
— Kaip tai?
— O taip, kad aš dar ne

ištekėjus. Ta pavardė ku
ria mane vadina, yra tėvo 
pavardė, o aš gausiu pavar
dę kai ištekėsiu.

Sapnų Žinovas
girtuoklis kartą, 
apsakinėjo savo 
stebėtiną sapną,

Geras
Vienas 

rytmetį, 
pačiulei
kurį sapnavo tą naktį. Sa
kė matęs jis keturias žiur
kes, tiesiog į jį bėgančias. 
Viena jų buvus labai drūta 
ir nutukus, kitos dvi buvu
sios liesos, o ketvirtoji ak
la. Girtuoklis tikėjo prie
tarams ir todėl dabar buvo 
labai neramus, nes girdėjo 
kad sapnuoti žiurkę reiškia 
didelę nelaimę. Vargšė jo 
žmona taip pat nesugebėjo 
išrišti sapno. Bet mažas 
jų sūnelis netikėtai tarė:

— Drūta, nutukus žiur
kė tai ta karčiama į kurią 
tėvelis nuneši visus uždirb
tus pinigus; tos dvi liesos 
žiurkės tai aš ir mamytė, o 
akloji žiurkė tai tu, tėveli.

Melagių Pasakos
Mikas: Aš keliaudamas 

po svietą, viename mieste 
mačiau taip aukštą bokštą 
jog jo viršūnė mėnulį siekė.

Plikas: O aš mačiau taip 
žemą bokštą kad jo visai

LONDONAS, Anglija
Kovo mėnesio pradžioje 

gamta žymiai pasikeitė at
šilo ir paeiliui kelias dienas 
oras buvo giedras, saulėta, 
ir ankstyvieji medžiai pra
dėjo sprogti., Orui pagerė
jus tikima kad ir “flu” sir
gimai ir mirimai žymiai su
mažės.

Šį metą jau buvo du kar
tu griaustynė su žaibais— 
pirmas Vasario mėnesį, an
tras Kovo pradžioje.

Kiek praeitais metais čia 
Lietuvių pasimirė tikrai ne
žinia; sako nežinos ir para
pijos komitetas. Apitikriai 
spėjama kad apie 15 asme
nų įvairaus amžiaus.

Kalnavertis.

KENTUCKY
BURLEY TABAKAS

“Tiesiog Iš Augy tojo Pas Jus” 
Senas Kentucky Burley Tabakas yra 
tai geriausias iš puikiausių tabako 
derlių kokį derlinga Kentucky’s že
me gali išduoti—išnokęs, gausus la
pai—švelnus ir priimnus—su tuo re
tu senovišku skoniu ir kvepėjimu 
kokį tik atsakantis “sendin’mas” 
gali išduoti. Mes galim užtikrint 
kad jus niekad neturėjot ir nerū
kėt puikesnio skonio, labiau paten
kinančio tabako visą gyvenimą.

Specialis Pasiūlymas!
PENKI SVARAI 

RŪKOMO 
TABAKO

negerumus, atmiežia 
ir naikina sveikatą.

tą patį būdą kaip 
vartojo prirengimui

Gausus, Išnokę Senoviški Lapai 
Musų Old Kentucky Burley nėra nei 
tiek panašus į dirbtinį tabaką kaip 
diena su naktimi—garantuotas, liue
sas nuo chemikalų ir kitokių pridėč- 
kų kurie slepia 
skonio jausmą 

Mes naudojam 
musų diedukai
tabako savo vartojimui—išnokintas 
visoks kartumas — nepalikta niekas 
kas “ėstų 
burnoj skonį, 
mėgėjų pasaulyje 
riausią kramtymo 
tybę.

NUKIRSK SAVO
TABAKO LĖŠAS- ( - ------ --> iš augyto- 
jų ir tas sumažina 18c nuo svaro 
Valdiškų Taksų — visą išdirbėjo ir 
tarpininko pelnus, taip kad sutaupy
sit 50% arba daugiau. Nebus gra
žiam pakelyje, be pagražinimų, tik 
pats savaimi geras tabakas ir daug.

PINIGUS TAUPANTI KAINA
RŪKOMAS 5sv. Prisiųsk Vieną 

arba už Dolarį ir mes
KRAMTOMAS .$1.00 pasiųsim tuoj 

penkių svarų 
pakelį. Pinigus grąžinsim jeigu ne
būsit patenkinti.
Penki svarai Old Kentucky Burley 
sudarys jums 40 didelių pakelių rū
kymui arba 50 eilių kramtymui.

Pasiuskit 35c sidabru iš
bandymui vieno svaro pa
kelini stinraus ar lengvo 
tabako ir mes prisiųsim 
paštu jums persitikrini- 

musų tabakas. (18)

liežuvį arba apkartintį 
Tūkstančiai tabako 

pripažysta jo gs- 
arba rūkymo ypa-

'j Parduoda-
( me tiesiog

35c
apmokėtu 
mui koks

Independent Tobacco 
Grovers Association

McClure Bldg. Frankfort, Ky.
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KAS TEISYBĖ TAI NE MELAS 
arba: Demagogija Lietuvių Tarpe

Lietuviai turi daug ištver
mės, gerų norų bei pasiryžimo 
kultūriniam darbui. Verta pa
žymėti kad pas Amerikos Lie
tuvius yra šimtai gerų, nuo
širdžių veikėjų, kurie jau pa
šventė daug pastangų pravedi- 
mui ko geresnio, kulturiškesnio 
Amerikos Lietuvių išeivijoje. 
Nemažai buvo ir yra tokių Lie
tuvių kurie ne tik savo darbu 
bet ir kapitalu stengėsi palai
kyti tautinę sąmonę Amerikos 
Lietuviuose. Dėka tų didelių 
pastangų, truso, pasišventimo 
ankstyvesni Lietuviai išeiviai 
sukūrė pusėtinai daug kultū
ros darbų. Tie darbai paliko 
iki šiai dienai ir jie palaiko 
tautinę sąmonę gyva.

Bedirbant ankstyves n i e m s 
veikėjams ir veikėjoms, atsira
do musų tarpe ir DEMAGOGŲ. 
(Demagogas, tai veidmainis ku
ris įgauna žmonėse pasitikėji
mo ir tuomi naudodamasis sie
kia savo kreivų tikslų; žmogus 
kuris išnaudoja žmonių nesu
sipratimą.) Kad tokių pas Lie
tuvius yra perviršius apie tai 
negali būti dviejų nuomonių. 
Tiesa, demagogai beveik visuo
met prisidengę kokia nors idė
ja, nors patys nėra jokiais ide
alistais.

Prie progos galima paminėti 
kelis pavyzdžius: nekurie ka
talikų lyderiai, kraštutinieji fa
natikai (kurių negalima lygin
ti prie protaujančių, idealinių 
katalikų) paprastai yra dema
gogai ; musų socialistų ir ko
munistų lyderiai beveik visi 
yra demagogai. Kartais atsi
randa tokių kurie dangstosi ne
va tautiškumu (tokių randasi 
daugiausia pas likusius sanda- 
riečius), kurie demagogiškai 
varo savo blozną politiką link
čiodami socialistams.

Butų galima išvardinti dau
gelį pavyzdžių iš musų veikė
jų demagogijos, bet įvardini
mas jiems nieko nepamokins, 
žmones kurie turi proto defi
citą išmokinti negalima, o tie 
kurie yra dori, sąžiningi ir mo
ka protauti patys lengvai gali 
pažinti demagogus musų tar
pe.

Kas toliau bus?
Mes norim ar nenorim bet 

reikia prisipažinti kad demago
gų musų tarpe yra pakanka

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš
rūdys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus* trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

mai, kurie griauna viską kas 
tik Lietuviška, kas kelia, kul
tūrina musų tautą. Lietuviai 
čia Amerikoje negali laukti ko
kių nors permainų iš valdžios 
pusės. Bet ką daro, daro patys 
matydami reikalą, tik ne visi j 
reikalą žiuri iš geros pusės.

Amerikoje gyvena apie treč
dalis Lietuvių tautos žmonių, 
o kur musų kultūros nuovei- 
kiai, kur paminklai kuriais ga
lėtume pasigirti? Kur musų 
Našlių - Našlaičių prieglaudos, 
kur kultūrinės įstaigos? Nė
ra. Kodėl? Todėl kad dema
gogai naudojasi musų visuo
menės lengvatikyste. Jeigu kas 
kuria koki naudingą darbą tai 
demagogai skubinasi Įkalbėti 
visuomenei kas tas nereikalin
ga, nesvarbu, griautina. “Svie
to gelbėjimas” jiems svarbiau
sia.

Susivienijimas buvo šiaip 
taip subudavotas ankstyvesnių 
veikėjų, bet jame demagogai 
randa sau pritarėjų ir pasek
mingai sulaikė organizacijos 
plėtojimąsi kultūriškai, nes iš 
to jie nemato sau naudos.

Ar nevertėtų Amerikos Lie
tuviams rimtai pagalvoti apie 
savo ateitį ir likimą? Ar ne
būtų gražiau kad mes visi, pa
žinę demagogus savo tarpe, at
siskyrę nuo jų pradėtume dir- 

lbti kultūros darbą?
Chicagoj yra Amerikos Lie

tuvių centras, daugiau Lietu
vių negu pačiame Kaune, čia 
yra įkurta nacionalė organiza
cija, Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjunga, kurioje gali pri
gulėti visi geros valios Lietu
viai. Ne tik Chicagoj bet ir ki
tur veikėjai turėtų pagalvotŲir 
stoti veikti kartu.

Sujungę savo jiegas, pastan
gas, gerus norus, daug ko ga
lime padaryti ateičiai, savo 
priaugančiai kartai. Mes turi
me progos būti laimingesni už 
kai kurias pasaulio šalis, gy
vendami Amerikoje. Todėl bu
kime ant tiek tobulus, ant tiek 
nuoširdus subrusti, pasistengti 
dirbti tautos ribose kultūros 
darbą.

Mes galime pagerbti visas 
idėjas, mokytis iš jų, diskusuo- 
ti apie jas, bet visų pirmiausia 
mums turi būti svarbu tautinės 
kultūros darbai. Nebūkit at
šalę kultūros darbams; esat 
Lietuviai ir bukit Lietuvių kul
tūros šalininkais, rėmėjais. Bu
kit atsargus, pažinkit demago
gus kurie jus išnaudoja ir ne
duoda jums jokio pasitenkini
mo.

MUSU
PASTABOS

VOKIETIJOJ socialisto Hit
lerio valdžia užsimanė išvyti 
žydus iš Vokietijos. Ar tas 
jiems pavyks patirs patys. Bet 
reikia pastebėti kad Vokietijoj 
šiandien dedasi tas pats kas 
dėjosi prieš kelis metus Rusi
joje, kur irgi kraštutinė racli- 
kališka reakcija išpjovė kelis 
šimtus tūkstančių žmonių.

Tai vis keršto darbai kurie 
suranda lengvatikių. Bolševi
ko ar Hitlerininko kulka kuri 
atima žmogui gyvybę yra lygi 
kiekvienam žmogžudžiui. Ban
dymas išnaikinti visus kitus 
kurie kitaip mano ne visuomet 
žada gerą ateitį tam kuris to 
siekia. Pavyzdžiui Napoleonas 
nors mokėjo kitus pjauti ir kė
sinosi visus pavergti, sulaukė 
nepaprastai liūdno sau galo.

PASAULINĖS PARODOS 
EIGA

Chicagos didieji laikraščiai 
plačiai rašo apie tas tautas ku
rios dalyvaus Pasaulinėje Pa
rodoje. Tarp kitų, žydai ne 
tik iš Amerikos bet ir iš Pales
tinos gana uoliai rengiasi prie 
Parodos.

Tik - musų Lietuviškas komi
tetas išėjo visai į laukus ir 
sugalvojo pagarsinti Lietuviš
kuose laikraščiuose rinkimą ko
kios ten “karalaitės” Lietuvių 
Dienai. Tikra komedija be mu
zikos, tai tik pajuokimas Lie
tuvių tautos.

Nejaugi pažiūrėję į kokių ten 
mergšių blauzdas kitos tautos 
galės nuspręsti kiek Lietuviai 
per šimtą metų nuprogresąvo? 
Cicilikų dienraštis jau pradėjo 
dėti apgarsinimus j ieškančius 
mergų. Ar tik vėliau neparei
kalaus iš Parodos ineigų apmo
kėjimo už tuos garsinimus?

Taip vadinamų “gražuolių 
kontestų” buvo įvalias ir visi 
žino kad Lietuvaičių yra gra
žių. Bet Pasaulinėje Parodoje 
daryti tokias “ceremonijas” y- 
ra daugiau negu keista.

žvalgas.

LITHUANIAN LITERATURE REVIVED 
AND EXPANDED

By John J. Balanda.

MES PRIIMĄS 1933 
M. BONU KUPONUS

“Dirva” jau priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę.. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba, už knygas.

Geriausi žmones nėra tie 
kurie laimės laukia, bet tie 
kurie ją išsikovoja. Eik 
drąsiai į pasisekimą, pasiek 
ji ir padaryk ji savo tarnu.

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 tvarų iki panaudojau 
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaites atgal. Dabar svečiu 150 sv. 
Taipgi turiu daugiau energijos ir 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmones turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svorį kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta- bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

Lithuanian literature began 
with the publishing of the cat
echism in 1547. From then on 
religious subjects continued to 
form a large part of Lithuanian 
literature, in fact all of it up 
to the beginning of the 18th. 
century. Not till 1706 did any 
worldly subject enter the field 
—a translation of Aesop’s fables 
by the priesUJohn Šulnius.

The beginner of truly Lith
uanian worldly literature was a 
Lithuanian priest in Prussia, 
Christian Duonelaitis, who add
ed the hexameter form to Lith
uanian literature. He wrote 
several short verses, some short 
stories and a lengthy idyllic 
poem called “The Year”, a de
scription of the Lithuanian serf 
in the four seasons. Duonelaitis 
work was undoubtedly influen- 
ed by his wide acquaintance 
with German literature, but 
nevertheless he was a keen 
observer of life and had a poetic 
ability of his own.

“The Year” was not published 
until 1818 by the German Rėza, 
and in spite of numerous faults 
in construction it was consider
ed good enough to merit trans
lation into German, Latvian and 
Polish..

After the third partition of 
Poland in 1795 all of Lithuania 
fell to the Prussian Tzar who 
immediately enforced the feu
dal 'system which was firtnly in 
force in Russia but had grown 
somewhat lax in Lithuania. 
The nobility retained their priv
ileges and the Tsar establish
ed a Polish University for them 
in Vilna. The whole Lithuanian 
educational system was put 
under the University and this, 
together with Polish propagan
da in government circles and 
the church, drew most of the 
nobility from Lithuanian cult
ure. This Polinization of the no
bility and much of the peasan
try was undoubtedly the reason 
for the retarding of Lithuanian 
cultural growth.

The early 19th century was 
a period of revolution and many 
small nations long under for
eign rule, began to have hopes 
of regaining their freedom a- 
gain. The Polish had hopes of 
reviving their kingdom with 
Lithuania as an associate nat
ion and to that end pressed 
Polish propaganda among the 
Lithuanian people in all ways, 
and almost everywhere met with 
a surprising degree of success.

But one part of Lithuania of
fered a good deal of resistance 
The Samogitian nobility for ec
onomic reasons, lived in closer 
relationship with the peasantry 
than did the nobility of other 
sections. And at this time their 
arose among the Samogitians 
an active reaction against the 
inroads of Polish culture. A 
group of nobles, feeling them
selves Lithuanians and proud 
of it, decided to stop worship
ping at the feet of false gods 
and stick to their own. They 
bound themselves to bring back 
into use the tongue of their 
fathers, to acquaint themselves 
with • Lithuania’s past and to 
collect old Lithuanian literature. 
Samogitian writers not only 
used the Samogitian dialect but 
made it a literary language and 
praised and described Samogit
ian life and deeds and culture. 
The nobility was acquainted 
with western European culture 
and so took over western liter
ary forms for their expressions, 
especially the poetical forms— 
the epigram, ade, elegy, idyll 
and letters. Most of these were 
not published but were passed 
around as manuscript copies.

Bishop J. Giedraitis was a 
leading figure in this group 
and did much to encourage their 
work, also turning out some 
works in his own right. Under 
his influence and guidance were 
the following outstanding writ
ers of the period: the priest P. 
Baužas, who translated some 
of Ovid and Virgil and wrote a 
history of Lithuanians and their 
language; A. Klementas, who^ 
wrote much and translated more 
mostly about every day practi
cal things and affairs; Dionizas 
Poška, the best poet of his day 
who compiled a dictionary, tran
slated Virgil’s Aeneid, which 
reflected the glorying of the 
Samogitians in their country’s 
past and their concern for the 
welfare of their serfs; S. Stane- 
vičia, who wrote a short gram
mar, first collected and publish
ed “žemaičių Dainas”, some 
poetry and very good short 
stories: and the priest A,. Stra
zdas. son of a peasant, who 
wrote many lyrical songs close
ly patterned after the folk songs 
but with the troubles of the 
serfs as prevailing themes.

The literature of this period 
was a marked improvement over 
that of the preceding centuries 
and did much to keep the Lith
uanian spirit and culture alive 
during those trying times.

(Continued)

PRANEŠIMAS RADIO 
KLAUSYTOJAMS

Su Balandžio 10 diena, “Mar
gučio” radio programus girdė
sime kas vakaras nuo 7 valan
dos (8 vai. rytinių valstijų lai
ku) iš Chicagos stoties WJJD 
(1130 kylocycles).

šie “Margučio” programai 
bus kas vakaras išskyrus sek
madienius.

Programai girdimi ne tiktai 
vakarinėse valstijose bet ir ry
tinėse. Pataikykit gauti stotį 
WJJD (1130 klc.) 8 vai. vaka
re rytuose, o 7 vai. vakaruose.

NAUJAS ATLETŲ KLUBAS
Balandžio 2 d. susiorganiza

vo Chicagos Lietuvių Atletų 
Klubas. Laikina valdyba: pir
mininkas Jonas J. Kulis; vice- 
pirm. — L. Mingela; kasinin
kas — P. Katauskis; raštinin
kas — L. Meisonas.

Galutinai organizacijos var
das neišspręsta. Sekančiame 
susirinkime bus aptarta kiti 
reikalai liečianti organizaciją. 
Susirinkimas įvyks 3256 South 
Halsted st. Visokiais reikalais 
kreipkitės adresuodami: 3259 
So. Halsted St, Chicago, Ill.

ŠĮ MĖNESĮ prasidėjo “de
mokratiškas” balsavimas už S. 
L. A. sekretorių, kas yra dar 
vienas pliusas durnų į SLA. na
rių akis.

Tie kurie balsuos už Viniką 
nieko gero Susivienijimui ne
padarys, tik pasirodys kad jie 
nemoka protauti. SLA. Narys.

CHICAGOJ kaip ir daugelyj 
kitų miestų laike prohibicijos 
viešpatavimo priviso visokių 
valkatų-gengsterių. Dabar ka
da prohibicija pradėjo baigti 
savo nevykusį gyvavimą, Chi
cagos miesto valdytojai mano 
kad trumpu laiku miestas bus 
paliuosuotas nuo tų gaivalų.

Valstijos prokuroras T. J. 
Courtney su biznio vedėjais 
pradėjo rimtai dėti pastangas 
neprileisti raketierių prie alaus, 
biznio ir tt.

ATŠAUKĖ “alaus sutiktu
vių vakarą”. Chicagos viebu- 
čiai rengė alaus sutiktuvių va
karą- iš Balandžio 6 į 7, bet 
priėjo štai prie kokios išvados: 
Iš vakaro Balandžio 6 d., iki 12 
valandai susirinkusieji pasigers 
savo slapta atsinešta degtine, 
alaus belaukdami, ir išsyk su
darys blogą įspūdį apie alaus 
biznio sugryžimą, todėl nutarė 
tokių sutiktuvių neturėti.

dINGS THAT NEVER HAPPEN

To Ali Who Suffer stomach
Agony, Gas and Indigestion
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You Ever Used.
■Why bother with slow actors when 

one tablespoonful of this splendid and 
pleasant liciuid remedy will cause gas, 
bloating, heaviness, heartburn or any 
upset condition of the stomach to 
speedily vanish.

And why should any man or woman 
suffer another hour with indigestion 
or any stomach misery when the rem
edy that acts almost instantly can be 
easily procured?

But there is more to say about this 
remarkable remedy—something that 
will interest thousands of despondent 
people.

Dare’s Mentha Pepsin not only 
quickly relieves stomach distress, but 
it also conquers stubborn indigestion, 
dyspepsia and gastritis, and puts an 
end to dizziness, nervousness, head
ache, sleeplessness and despondency 
which distressing troubles are nearly 
always caused by * chronic stomaęh 
disturbance.

Dare’s Mentha Pepsin is a supremely 
good remedy that< druggists every
where guarantee—a fine tonic that 
builds you up and makes you work 
with vim, cat with relish and sleep 
soundly.
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Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

hours after you start to take thia 
safe yet powerful medicine excess 
uric acid and other circulating 
poisons start to leave your body.

In 48 hours pain, agony and swell
ing are usually gone—The Allenru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn’t do as stated—money 
back.

DARBAI VIETOMIS EINA 
GERIAU

Chicagos bravorai paėmė ne
mažai darbininkų ir kai kurios 
kitos išdirbystės pradėjo kiek 
daugiau dirbti, priimdamos at
gal paleistus savo darbininkus.

Medžio išdirbystės vietomis 
pradėjo dirbti normaliai, mat 
prie alaus biznio reikia visokių 
baldų. Plieno pramonė kiek 
pakilo, bet labai mažai.

Iš kitų kolonijų Lietuviams 
nepatartina važiuoti čia darbo 
jieškoti, nes kol kas tik senus 
darbininkus priiminėja.

CHICAGOJ dar nemažas 
skaičius bankų neatsidarė del 
to kad negali gauti valdžios 
leidimų del stokos kapitalo. 
Kai kurie bankai nori tapti na- 
cionaliais ir būti po valstybės 
kontrole. Kaip atrodo, Chica
goj su laiku visi bankai susi
tvarkys ir pradės biznį norma
liai.

NEOL STATE Banko advo
katai gaus net $87,000 už savo 
patarnavimą, nors jie reikalavo 
$105,000. Tame banke Lietu
viai turi nemažai pinigų ir to
dėl reikia apgailėti kad advo
katų patarnavimas tokią sumą 
žmonių pinigų nuneš.

“SALES TAX” — PARDA
VIMO MOKESČIAI

Chicagoj nuo Balandžio 1 d. 
prasidėjo kolektavimas taksų 
už pirkinius, 3 nuošimtis. Rei
kia pasakyti kad rinkimas tų 
mokesčių labai ne vienodas.

Tas mokesčių rinkimo klausi
mas dar yra teisme ir nežinia 
kuo baigsis. Bet sulyg guber
natoriaus įsakymo Be mokes
čiai yra renkami ir jeigu butų 
nuspręsta kad tie taksai prieš
tarauja konstitucijai, pinigai 
bus grąžinti pirkėjams.

NETIKRI PINIGAI. Chica
goj pasklido netikrų popierinių 
pinigų, kuriuos sako platina 
buvę butlegeriai, kurių biznis 
sustojo. Yra netikrų pinigų 
nuo $5 iki $100.

AREŠTUOJA FINANSIERIUS
Chicagoj pereitą savaitę po

licija sulyg valstijos prokuro
ro įsakymo areštavo astuonias 
kompanijos kurios užsiiminėjo 
skolinimu bėdos prispaustiems 
žmonėms pinigų labai bran
giais nuošimčiais. Tų kompani
jų viršininkai stovi po užstatu 
ir laukia tardymo.

ADVOKATAI
' A. A. OLIS ir

R. A. VASALLE
100 North La Salle Street 

Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332 

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South H»'’ted Street
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerį ir nusipirkau jo boti- 
kq. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimų. Iš
naudojus jo viena bonka galėjau at
likti visa savo kasdieninį darba be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Y.

EXPELLER 
- • 1 . >■ t' 1,

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I 
Lietuvąą metams $3.00. • Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, ill.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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Dienos Klausimais
f

TAS TAI VISAI BEREIKALINGAI!
_ *

Pasaulinės Parodos Chi- 
cagoje Lietuvių Sekcijos 
komitetas skelbia Lietuvių 
dalyvavimo Parodoje pro
jektą. Tame projekte tarp 
kitų dalykų prikergta, lyg 
penkta koja, rinkimas “Lie
tuvių Dienos Karalaitės”.

Susimildami, šitą dalį sa
vo projekto visai atmeskite, 
nes tokiam tikslui visai ne
tinkamas. Chicagos Paro
da oficialiai bus žinoma 

. “Šimtmečio Progreso Paro
da”, ir tautos kurios prisi
deda prie parodos privalo 
daryti ką rimto, o ne mer
gomis bovytis.

Lietuvių komitetas, kiek 
iš vardų matyt, susideda iš 
rimtų asmenų, nejaugi tik 
tiek tesugalvojo Lietuvių 
tautos šimto metų progre
sui parodyti ?....

Iš kitos pusės imant, gra
žiausios Lietuvaitės niekas 
neišrinks, nes rimtos mer
ginos prie to nesidės, o pa
sirinkti kokią paprastą, pa
dykusią mergiotę ir pasi
stačius garbinti butų labai 
žemas dalykas. Savo vie
toje mergų rinkimas pritin
ka, bet ne Pasaulinėje Šimt
mečio. Progreso Parodoje, 
ir komitetas tą turėtų su
prasti.

Mums rodos kad ar tik 
ne “Naujienos” kokį skymą 
turi savęs pasigarsinimui 
“gražuolių” vardu. Tas so
cialistų laikraštis be abejo 
sugalvojo talpinti 
žuolių” atvaizdus. 
Komiteto lėšomis, 
ryti sau biznį. Mato kad iš 
socializmo idėjos biznio ne
padaro, nori padaryt biznį 
iš mergų.

Nors komitete yra ir ka
talikų, bet komiteto antra
šas yra “Naujienų” pasto
gėje, reiškia socialistai pa
siėmė Parodos vadeles į sa
vo rankas.

Mums laikraščiams visai 
išrodo keista Parodos Ko
miteto prašymas talpinti 
atsišaukimus kviečiančius 
mergas stoti j “Lietuvių 
Dienos Karalaitės” kontes- 
tą.

Geistina butų išgirsti ta
me reikale viešas žodis iš 
Lietuvos Konsulų ir paties 
Lietuvos Ministerio.

Džiaugsmas del Alaus
Lietuvos žmonėms gal 

suprantamas ir keistai at
rodo Amerikiečių laikraš
čiuose iki šiol taip daug rė
kavimas del alaus ir prieš 
visą prohibiciją. Išrodo gal 
kad to ar to laikraščio re
daktorius taip ištroškęs al
koholinių gėrimų kad deda 
visas pastangas juos sugrą
žinti.

Ne tame dalykas. Vieni 
musų redaktbriai ir labai 
mėgsta išsitraukti, kiti gi 
yra blaivininkai po senovei. 
Tie kurie neapsieina be tų 
gėrimų, visu prohibicijos 
laiku gavo tų. gėrimų ir 
toli gražu nekentė trošku
lio (nekurie net perdaug 
paimdavo, ir net viešose 
vietose). Tie kurie buvo 
blaivus, jie ir prohibiciją

ne-

panaikinus nevirs gėrikais.
Kovota tik už principą. 

Kovota Už reikalus tų ku
rie neapsieina be tokių gė
rimų, o kuomet nėra gerų, 
legališkų gėrimų, žmonės 
vistiek geria, iY gaudami 
visokius nuodus, nuodijasi, 
naikina savo sveikatą. Tie 
kurie tokius gėrimus slap
tai daro" ir parduoda, nele- 
gališkai išnaudoja visuome
nę, įstatymus vistiek laužo. 
Jie padaro pelnus, bet kar
tu ir skriaudžia valdžią, 
nes už savo slaptai daromą 
raugą nemoka jokių taksų, 
valdžia gi turi aptaksuoti 
visus kitus ir už viską kitą 
sukėlimui reikalingų pini
gų lėšų padengimui.

Tas privertė kovoti spau
dą už prohibicijos panaiki
nimą. Kada alkoholinių gė
rimų biznis bus legalizuo
tas, visi gėrimai bus maž
daug suvienodinti, prižiuri-

mi sveikatos viršininkų, ir 
geriančiųjų sveikata ir gy
vastis nebus išstatoma pa
vojum

Prohibiciją nei kiek ne
sumažino gėrimą, priešin
gai, dar padidino. Sugadi
no didelę dalį jaunimo, nes 
visi pradėjo slaptai nešio
tis ir pasislėpę gerti. Daug 
žmonių prarado sveikatą, 
regėjimą, daug išėjo iš šio 
pasaulio nuo nuodingo al
koholio — bet gėrė ir butų 
gėrę toliau ar gėralai butų 
legalizuoti ar ne.

Komunistai su savo pro
paganda prieš bankus da
bar, bankams susitvarkius, 
jaučiasi kaip musę perkan- 
dę. Tai pirmas smūgis jų 
svajotai revoliucijai Ameri
koje.

“Radio Bangos”. Susto
jus eiti “Bangoms”, jų vie
toje dabar Kaune leidžia
ma savaitinis iliustruotas 
radio žurnalas “Radio Ban
gos”. Redaktorius — Vyt. 
Valys.

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS
S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

tų “gra- 
Parodos 

ii* pada-

Ar Galima Lietuvoje 
Papirkti Teismą?

“Lietuvos Aidas” paduo
da štai kokią žinią:

Kovo 11 d. į Vyriausį Tri
bunolą atėjo moteriškė ir 
vyras nešini laišką adre
suotą “Vyriausio Tribunolo 
viršininkui. Moteriškė už
ėjo į vice-pirmininko p. Če
po kabinetą ir įteikė jam 
tą laišką, kurį atidaręs ra
do 1,000 banknotą. Į klau
simą kuriam reikalui tie 
pinigai, moteris paaiškino 
jog tai yra dovana, nes kitą 
savaitę busianti sprendžia
ma jos byla.

Ta moteris tuoj buvo su
laikyta ir su visais pinigais 
atiduota policijai.

Kelionė į Mozūrus
Šiame pokariniame seime dalyvavo 

valdovai-kunigai: Gilinis nuo šių dienų Su
valkų, D arėjus nuo Seinų, Kybaras nuo 
Lazdijų; pribuvo Alinos tėvas Gendrys iš 
Nedrynės, ir dalyvavo šiaip sau gyvento
jai, kurie visi klausė Ardžio pamokinimų 
vienybėje gyventi ir kaip nuo Mozūrų gin
tis.

Nors žmonės siūlė pačiam Ardžiui juos 
valdyti ir vadovauti, jis to nepriėmė, bet 
pažadėjo išvien su jais kariauti ir jiems vi
sokią pagalbą teikti. Pasiūlė Sudaujėnams 
Išsirinkti vyriausį karo vadą iš savo tar
po, kurio visi klausytų reikalui atėjus. Jie 
su tuo pasiulymu sutiko ir savo vadu iš
rinko vyriausį Gendrės sūnų Ragelį. Šis, 
parodydamas Ardžiui dėkingumą už pa
galbą ir išgelbėjimą, pažadėjo viršiau save 
laikyti Daugupių didkunigį ir reikale eiti 
jam pagalbon. Kiti Sudanjenai kunigai 
jam pritarė, visi pažadėdami Ardžiui pa
galbą, bet labiausia prašė jį neužmiršti su 
pagalba jiems, kurios vėl gali prireikti.

Šitame karo žygyje Zubrys apmiršo 
savo nelaimingą meilę, o Daujotas labai pa
siilgo savo jaunos žmonelės Girdutės, ku
ri jo Daugupiuose su pasiilgimu laukė, bet 
dar jų žygiai nesibaigė, taigi negreit su
lauks. Tik vienas Ardys kitas mintis tu
rėjo: jis negalėjo užmiršti Alinos, bet dar 
labiau jos ilgėjosi ir kur nepasisuko, kur 
į ką nežvelgė, visur Aliną surast norėjo, 
visų moteriškų veiduose ją pamatyt geidė, 
bet niekur nematė, niekui* jos nebuvo....

1,900,000 Patentų
Amerikoje, nuo įvedimo 

patentų; nuo 1790 metų, iki 
dabar patentų biure išduo
ta 1,900,000 patentų įvai
riems įvairių dalykų išra
dėjams.

Netikėtas Atradimas
Daugupių kariauninkai negryžo tais 

pačiais keliais kuriais į Vigrius keliavo. 
Pasiuntęs grobį namon tiesioginiu keliu, 
Ardys sumanė plačiau pažinti Lietuvių 
kraštą, todėl paėmė aplinkinį kelią, kurs 
buvo ilgesnis ir vedė per mažai žinomas — 
tik girdėtas — sritis.

Nuo Vigrių jie patraukė į rytus, lin
kui aukštutinio Nemuno, kur jis teka per 
kitą tais laikais buvusį žymų kraštą Dai
navą. Kadangi, pasiekus Nemuną, juo da- 
sigaus iki Daugupių, tai kelias buvo užtik
rintas, o jame buvo daug kas naujo, nema
tyto ir reikalingo patirti, pažinti.

Pasiryžo Ardys aplankyti ir susipa
žinti su tais kas prie to Lietuvos upių tė
vo Nemuno gyvena. Jų kelionė ėjo pro 
Veisėjų ežerus, kur vieno ežero krašte, 
saugioje vietoje, užėjo kunigą Akšį, gražią 
pilį išsistačiusį. Jis davė palydovus ir Ar- 
džio buris iškeliavo į tos srities garsesnę 
Dainavos pilį Merkinę, kuri radosi aukš
tame krante sutakoje upės Merkio su Ne
munu. Nemunas atėjo dar toliau iš pietų 
nuo Gardino, kuris tais laikais dar nebuvo 
žinomas tuo vardu ir buvo atokiau nuo tų

laikų Lietuvių žemių.
Merkinę tais laikais valdė, kaip Akšys 

apsakė, kunigas Gelvonis, bet tas vardas 
Ardžiui nieko nereiškė.

Kada pasiekė Merkinės pilį ir įrodė 
kad ne priešai atvyko o draugai, jiems nu
sileido tiltas, atsidarė vartai, ir Ardys su 
dideliu buriu savo palydovų inčjo į pilį. 
Inėjo ir pamatė:

Prieš jį stovėjo senas pažystamas žmo
gus, o iš jo šalių po du jaunu vyru. Tai bu
vo tas pats tėvas kuris prieš kelis metus 
buvo atsilankęs su savo narsiais sunais 
Daugupiuose ir kurie tada iškeliavo nepa
sisakę kas jie tokie, nes jų niekas nenuga
lėjo!

Nustebo ir Ardys ir nustebo Merkinės 
žmonės sulaukę tokio garsaus netikėto sve
čio. Dabar šie keturi vyrai pasislėpt nega
lėjo: Ardys jau žinojo kad atvyko į vaišes 
pas kunigą Gelvonį ir čia patyrė jo sūnų 
vardus, kurie buvo: Kastys, Merkis, Pikš- 
ris ir Gaustas.

Merkinėje prasidėjo vaišės kokių ta pi
lis dar nebuvo mačius. Pirmą kartą čia sa
vu noru ateina toks didelis valdovas, pada
rydamas jų piliai garbę.

Siuntė Gelvonis pasiuntinius į aplinki
nes pilaites ir šaukė-kvietė jų kunigus pas 
save į vaišes. Pribuvo ten Trabas nuo Per
lojos, Bartenis nuo Varėnos, Rumbys nuo 
Seirijų, Strutis nuo Nedzingės. Su jais at
jojo jų sunai, narsuoliai, ir kadangi Merki
nės valdovas ir jo keturi sunai garsėjo 
savo narsumo darbais, kadangi jie užsi
iminėjo rungtynėmis tai ir kiti tam lavinda- 
vosi ir mėgino prieš juos pasistatyti, na ir 
toje srityje buvo labai smarkių vyrų.

Tarp visų kitų vaišių ir pramogų, bu
vo surengta visų narsuolių spėkų išbandy
mas, senesniems kunigams ir moterims bei 
jaunimui pasigerėti ir paimti pavyzdį.

Šiose kautynėse dalyvavo du žymiausi 
Ardžio palydovai, Zubrys ir Daujotas. Iš 
aplinkinių beveik nebuvo nei vieno kas at
silaikytų šiem dviem ir tiems keturiems 
Merkinės narsuoliams. Kautynė buvo įdo
mi ir smarki: Gelvonio sūnų vienas įveikė 
Daujotą, jis du kitu įveikė, o ketvirtą Zub
rys taip pačiupinėjo kad jis nenorėjo su 
Daujotu imtis. Prieš Zubrį neatsilaikė nei 
vienas.

Gelvonis gyrė Ardžio narsuolius, nors 
pirmą kartą senis pamatė kad jo nenugali
mi sunai liko nugalėti.

Po kelių dienų vaišių ir įvairių žaislų 
ir kautynių, Daugupių valdovas rengėsi 
keliauti artyn savo namų, nes jau kelios 
savaitės kaip jodinėja.

Prie visko dar reikia pasakyti kad se
nas Merkinės valdovas turėjo penketą gra
žių dukterų, kurių vyriausia, vardu Danu
tė, Ardžiui iš pažiūros patiko. Visos pen
kios mergaitės labai gėrėjosi svečiais, ypač 
nuolankiai pasitarnavo patogiam ir oriam

SKAITYMAI

APIE PREZIDENTUS
(Tęsinys iš pereito num.)

Benjamin Harrison. — Prezidentavo 
nuo 1889 iki 1893 (po jo antru kartu inėjo 
Cleveland). Gimė Rugp. 20, 1833. Mirė 
Kovo 13, 1901. Paėjo iš Ohio. Angliškos 
kilmės. Advokatas. Presbyterijonų reli
gijos. Republikonų partijos.

William McKinley, 
nuo 1897 iki 1901. 
dentavimo Rugs. 14, 1901. 
29, 1843. 
religijos.

Theodore Roosevelt. — Prezidentavo 
nuo 1901 iki 1909. Gimė Spalių 27, 1858. 
Mirė Sausio 6, 1919. Paėjo iš New Yorko. 
Holandų kilmės. Reformuotų Holandų re
ligijos. Republikonų partijos.

William H. Taft. — Prezidentavo nuo 
1909 iki 1913. Gimė Rugs. 15, 1857. Mi
rė Kovo 8, 1930. Paėjo iš Ohio. Angliš
kos kilmės. Advokatas. Unitarų religijos. 
Republikonų partijos.

Woodrow Wilson. — Prezidentavo nuo 
1913 iki 1921. Gimė Rugs. 28, 1856. Mirė 
Vasario 3, 1924. Paėjo iš Virginijos. Ai- 
rių-Škotų kilmės. Advokatas. Presbyteri
jonų religijos. Demokratų partijos.

Warren G. Harding. — Prezidentavo 
nuo 1921 iki 1923. Mirė prezidentaudamas 
Rugj. 2, 1923. Gimė Lapk. 2, 1865. Paėjo 
iš Ohio. Anglų kilmės. Laikraščio leidė
jas. Baptistų religijos. Republikonų. par
tijos.

Calvin Coolidge. — Prezidentavo nuo 
1923, užbaigdamas Hardingo terminą ir 
nuo 1925 iki 1929 išrinktas išnaujo. Gimė 
Liepos 4, 1872. Mirė Sausio 5, 1933. Pa
ėjo iš Mass. Anglį) kilmės. Advokatas. 
Kongregacionalistų religijos. Republiko
nų partijos.

Herbert Hoover. — Prezidentavo nuo 
1929 iki 1933. Gimė Rugp. 10, 1874. Pa
eina iš Kalifornijos. Šveicarų kilmės. In
žinierius. Kvakerių religijos. Republiko
nų partijos. Hoover yra vienintelis dabar 
gyvenąs eks-prezidentas. Kartais jų pa
sitaikydavo net keturi.

Kaip iš prezidentų aprašymų matėm, 
iš 30 buvusių prezidentų vos tik 11 buvo 
išrinkti antram terminui. Tik du tapo 
išrinkti prezidentais iš vice-prezidentų, 
kada jiems buvo likę užbaigti prezidento 
pareigas tiems mirus.

Prezidentavo 
Nušautas laike prezi- 

Gimė Sausio 
Škotų-Airių kilmės. Metodistų 
Republikonų partijos.

Abu buvo puspročių taikyti nušauti;
Ir abu patapo Prezidentais
Franklin D. Roosevelt gimė Sausio 30, 

1882. Taigi Teodoras Roosevelt buvo 24 
metais už jį vyresnis ir visose tose parei
gose ir vietose buvo daug pirmiau už savo 
giminietį.

Skirtumas tik tas tarp jų kad Teodo
ras buvo Republikonų partijos, Franklin 
gi Demokratų partijos.

Nei vieno prezidento nebuvo kataliko. 
Smith butų buvęs išrinktas tikrai, jeigu 
butų gavęs nominacijas vietoj Roosevelto, 
bet likimas skyrė laimėti nominacijas Roo- 
seveltui prieš Smithą ir Roosevelt laimėjo 
prezidentystę.

Franklin D. Roosevelt dabar yra 51 
metų amžiaus.

BOKŠTAI IŠ ŽMONIŲ 
KAULŲ

Liangchow, Kinijoj, yra išstatyti du bal
ti bokštai (pagodos), kurie pabudavoti iš 
sumaltų žmonių kaulų. Laike Mohameto- 
nų sukilimų krito suvirš milijonas vyru, 
kurių kaulus valdovas įsakė surinkti ir su
malti į miltus, maišyti į molį ir statyti bok
štus.

DAUGIAU DRĄSOS
Daugiau drąsos, drąsos saulėtos, 
Daugiau vilties, pasišventimo, 
Ir nebijok baisių nelaimių, 
Nei šėlstančio likimo!

Tu nebijok, o mielas broli,
Jei sups vargų grandinė,
Ir jei skausmai, skausmai plieniniai 
Sugniauš, sukals krutinę.

Ir nebijok, o mielas broli,
Jei prieš tave sukils galiūnai,
Ir nebijok jei audros ūžtų
Ir rūstautų perkūnai....

Tu nebijok ir žengk sau drąsiai
Vienutis vienas be draugų,
Nes jų nerasi niekados
Čia tarp šėlstančių vargų....

Jonas Morkūnas.

?

APIE FRANKLIN D. ROOSEVELT
Dabartinis prezidentas Roosevelt yra 

giminystėje su buvusiu prezidentu Teodo
ru Rooseveltu, kurs prezidentavo nuo 1901 
iki 1909 metų. Teodoras Roosevelt paėmė 
šalį valdyti kada ji buvo nualinta taip kaip 
dabar Amerika nualinta.

Kartunistas Ripley paduota štai ko
kį palyginimą abiejų Rooseveltu:

Abu jie yra septintos eilės ainiai savo 
pirmutinio prabočio kurs Amerikoje apsi
gyveno. Jis buvo vardu Kias Martensen 
van Roosevelt.

Abu jie baigė Harvard universitetą;
Abu buvo redaktoriais savo kolegijų 

laikraščių;
Abu baigė Columbia teisių mokyklą;
Abu buvo New 

laturos atstovais;
Abu buvo 

pagelbininkais 
tos);

Abu buvo 
natoriais;

Abu buvo kandidatais ant viee-prezi- 
dento;

JAUNAM PAVASARIUI 
(Leonas Skabeika)

Ružavų svajonių oreolėj žydi
Jau ne tie žiedai, ne tos jau vasaros 
Ir nebe švintanti malda, tavim palydi 
Mane pasilgusį naujos dainos.
Svaigi buvai, kaip sutemų dvelkimas, 
Kaip vystančių žiedų kvepėjimas. 
Tavyj man saulėti pasauliai gimė, 
Tavy j jaučiau naujas dienas.
Tik nesurasta pasaulyj tokio krašto 
Kur amžinai tie patys vėjai oštų, 
Kur sielos ilgesio sparnai neneštų 
Ir vis nauja žvaigždė skliautus nepuoštų.
Todėl ir ružavų svajonių oreolėj žydi 
Jau ne tie žiedai, ne tie pavasariai.
Kas sena — švilpesiu žemyn palydim 
Ir einam skelbt kitokią vasarą.

Yorko valstijos legis-

Karo 
(abu

Laivyno Sekretoriaus 
rezignavo iš tos vie-

New Yorko valstijos guber-

Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 
JONO MORKŪNO parašytą apysaką 
“NEŽINOMO KAREIVIO

KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Daugupių valdovui Ardžiui, ir Danutė la
bai Ardį dabojosi, tik ar kas iš to išeis ji 
nedryso spėti.

Kada Ardys panemunių jojo atgal, lai
kas nuo laiko jam vaizduotėj perbėgo akįs 
gražios Danutės, jos šypsančios luputės, 
raudoni veidukai, bet jis vaikė tas mintis 
sau iš galvos, labiau prisimindamas ir pa-

sigesdamas savo Alinos. Nors vyriški jau
smai žadino jį prie moteriškų, šaltas pro
tas sakė kad jis priklauso Alinai ir kad 
tik . ją vieną privalo širdyje turėti.

Toli, toli lydėjo keturi Merkinės nar
suoliai Daugupių svečius—net iki Alytaus. 
Nuo ten jie gryžo.

Bus: Graži Valdovė.
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DIDELIS PAVASARINIS DIRVOS VAJUS 
- STOKIT TALKON VISI!

VISI PO VIENĄ AR DU SKAITYTOJU — IR BUS TŪKSTANČIAI!

Skaitytojai, Korespondentai, Agentai — Visi Dirbkite! Padarykit “Dir
vai Savo Velykinę Dovaną — Gaukit po Vieną Naują Artoją!

Daug dar yra skaitytojų kurie per visą “Dirvos” gyvavimo laiką neprikal
bino jai nei vieno skaitytojo — dabar yra jums proga tą padaryti!

DUOKIT DIRVA 
SAVIEMS VELY

KŲ DOVANU
Kuo geriausia pralinksminti savo gi

mines ir draugus; ką geresnio padovanoti 
jiems kad jie jus prisimintų per ištisą me
tą? Daikteliai-dovanėlės tuoj nusidėvėja, 
nors už juos brangiai užmokat; pinigai 
tuoj išleidžiami nors ir daug padovanotu- 
met. Bet laikraštis kaipo dovana visada 
esti naujas, šviežias, ir laikraštį sulaukęs 
kiekvienas metęs į šalį visus kitus darbus 
ir reikalus, griebia žiūrėti “ką rašo”. Tą 
darot ir jus ir kiekvienas kas tik laikraš
čio laukia. Išrašykit saviškiams “DIR
VĄ”, suteikit ir jiems tą malonumą — 
laukti laikraščio, sekti jį, skaityti ir pasa
koti kitiems “ką matė”, “ką rašo”.

“Dirvą” išrašyti niekada nėra pervė- 
lu: kada išrašysit nuo tada ji pradės eiti 
per ištisą metą arba pusę metų.

“Dirvoje” telpami raštai patiks jūsų 
giminėms Lietuvoje ar jie butų paprasti 
kaimiečiai ar aukšti inteligentai. “Dirva” 
labai mėgiama moksleivių ir kariumenės. 
Tarp tų yra jūsų jaunų giminiečių, net bro
lelių, labai daug. Išrašykit jiems “Dirvą”.

Mes dirbam švietimo darbą, ariam už
leistas dirvas. Mums reikia pagelbinin- 
kų-artojų. Jų galim turėti po visą pasau
lį, ir turėti daug daugiau negu dabar tu
rim. Taigi, jūsų visų pareiga yra platin
ti “Dirvą”, parodyti savo laikraščiui savo 
didesnį pritarimą jo sunkiame darbe. Ka
da musų darbai bus praplėsti plačiau ir 
daugiau, visiems būš didesnio pasitenki
nimo.

“Dirva” nesėja jokios partiviškos ne- 
apikantos. “Dirva” yra LIETUVIŲ laik
raštis. Kiekvienas Lietuvis kuris supran
ta save esant Lietuviu visados bus paten
kintas “Dirvą” skaitydamas.

Musų pirmiausias ir aukščiausias tik
slas yra savo Tautos Meilė, Lietuvių gar
bės kėlimas; užtarimas prieš svetimus; iš
kėlimas musų tautos garsios praeities kad 
skaitytojas galėtų jaustis nemažesnis už 
kitų tautų žmones, kurie jau išmoko savo 
tautą gerbti, kurie jau gerai žino savo 
tautos istoriją.

Toliau, “Dirva” yra nuoširdi rėmėja 
visų patriotiškų darbų, visų kultūriškų 
darbų, visų pastangų palaikyti Lietuvių 
tarpe vienybę. “Dirva” nesmerkia ir ne
žemina kitų srovių pasekėjus, ir jeigu ko
voja tai tik del tų pasekėjų labo. Žinom

gerai kaip sroviniai vadai nori išnaudoti 
savo aptamsintus pasekėjus. “Dirvos” 
tikslas yra užstoti kiekvieną Lietuvį ir pa
rodyti jam kur jis išnaudojamas — savų 
ar svetimų — ir tada palieka pačiam žmo
gui apsispręsti ar verta duotis išsinaudoti 
ar jau laikas susiprasti ir sekti to obalsio 
kurio “Dirva” prasilaiko, tai yra:
“Duokite šviesą ir žmonės patys atras sau 
kelią”.

DIRBKIT, PLATINKIT “DIRVĄ”
Dabar ateina pavasaris, prasidės sė

ja. Bet sėja Lietuvoje, o ne Amerikoje. 
Čia mes Amerikoje nei sėjame nei pjauna
me, nors gyvename savo sunkaus darbo 
prakaitu. Bet užtai mes turime daugiau 
'aiko sėti ir dirbti kitokią dirvą — kultū
ros dirvą. Taigi, kviečiame visus su pa- 
laujintomis jiegomis, su pagyvėjusiu upu 
lar PER GAVĖNIOS laiką pasidarbuoti 
‘Dirvos” praplatinimui, suradimui dau
giau naujų artojų-skaitytojų.

Šią žiemą didelė daugybė skaitytojų 
itsiliepė į musų pakvietimus platinti “Dir
žą”. Bet jiems dar vis yra progos, nes 
ų draugų yra daugybė, kuriuose vis rasis 
/ienas ar du norinti išsirašyti “Dirvą”. O 
/ra daugybė dar tokių skaitytojų kurie ne- 
irisiuntė nei vieno skaitytojo. Jie turi 
irogą pasidarbuoti.

Siųskit “Dirvai” naujus artojus su VE
LYKŲ LINKĖJIMAIS. Jūsų laiškai bus 
jatalpinti laikraštyje, jūsų nauji skaityto- 
iai paminėti, jūsų pastangos įvertintos.

DOVANŲ VERTĖS $2 KNYGŲ
Visi NAUJI skaitytojai kurie užsira

ks “Dirvą” PO PASIRODYMO ŠIO PRA
NEŠIMO, gaus dovanų $2 vertės knygų. 
(Pasirinkit knygas iš čia pridėto sąrašo. 
Tų visų skaitytojų kurie išsirašė pirmiau 
šio skelbimo pasirodymo prašome knygų 
tereikalauti, nes jus jau nesiskaitot nauji. 
Jus galit gauti dovanas išrašydami “Dir
žą” kitiems). Kurie neišgali mokėti $2 
iž visus metus, gali siųsti tik $1 ir gaus 
mygu $1 vertės.

PRAŠOME VISŲ darbuotis šio pava
kario laiku. Kalbinki! kiekvieną savo pa
vystam ą skaityti “Dirvą”. Duokit jiems 
jaskaityti savo gaunamą laikraštį ir pas
kui paraginki! kad išsirašytų.

Neužmirškit ir kaimynų bedarbių — 
luokit jiems “Dirvą” skaityti kuomet pa
ys perskaitot. Lai ir jie turi tą malonu- 
ną kokį turite patys iš savo mylimo laik
raščio.

“Dirva” Dabar Yra Pigiausias Darbininko Liuoslaikio Draugas ir Pratink - 
smintojas kada Kitokiems Pasilinksminimams Pinigų Mėtyt Nėra.

miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiĮĮ.

PRENUMERATOS KORTELE

DIRVA

KAIP SIŲSTI PINIGUS
Prenumeratos pinigus galima siųsti 

pašto money orderiais arba ir tiesiog pa
prastais popieriniais pinigais. Įdėkit laiš
ke dolarį arba du ir mes visada gausime. 
(Į- Lietuvą išrašant reikia siųsti $3.00.) 
Mažesnes sumas galima siųsti pašto ženk
leliais po lc, 3c ir 5c.

Siunčiant prenumeratą, įdėkit laiške

pinigus, parašykit kiek siunčiat, kokiu ad
resu norit laikraštį siųsti, ir kokių knygų 
reikalaujat. Ant voko (konverto) taipgi 
užrašykit savo pilną adresą.

ATMINKIT ir pasakykit ir kitiems tą 
kad “Dirva” yra pigiausias darbininko 
liuoslaikio draugas dabartiniais sunkiais 
laikais kada kitokiems pasilinksminimams 
pinigų mėtyti nėra.

Balandžio 2 d. buvo nu
tarę išeiti į streiką 300,000 
Prancūzijos angliakasių ii1 
akmenskaldžių. Streikuoti 
paskirta trys dienos. Rei
kalaujama greičiau įvesti 
Genevoj 'nustatytas trum
pesnes darbo valandas ir 
kitokių pagerinimų.

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS 1 933 METŲ UŽ PILNĄ VERTĘ

2 Vertės Knygų Dovanai
įsTOBi ja V y tautas Didysis

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

Juros Merga
■ Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimųp/k / ■ a _ Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300

I 71 71 I I ^71 Pusl- Paraše K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia7 |1 JĮ |Į Jr 11) I V 1 7 11 rtįįT iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno-ę' jy vės karžygius, jų papročius, ir priėšus Vikingus. Einasi
apie nežinomų Mergų atvykusių iš juros ir užkariavusių žemaičius, ir apie vienų narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina $1.00.

Klajūnas
ynvuaiuo iu jovinjuiu uiaugu, Ainio

gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli-

štai įdomi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo 
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutos vyras, Vytauto tėvas; 
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį, 
Didi Kunigaikštį Jaunutį ir jo gera, ištikimų jaunų dienų draugų. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris

muose kraštuose. Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui uživvti Kijevu, gauna jo pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie
tuvą, pagelbėt Keistučiu! kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, už tai ir Keistutis jį pamyli ir po laimėjimo gryžta 
su savo karžygiu Į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų, Totorių ir kitų tolimų krantų žmonių.

Pastaba: ‘Klajūnas’, ‘Juros Merga’ ir ‘Vytautas Didysis’ duodasi tik viena, viso už $1 
Visų kitų knygų duodame $2 vertės už NAUJĄ METINĮ SKAITYTOJĄ. Įsitėmykit!

Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė
Būtinai susipažinkit su žemės atsiradimu — neužtenka tikėti kad 
“Dievas sutvėrė”. 140 pusi. ...,........................................................$1.00

Namų Daktaras
Nandinga knyga turėti savo namuose kiekvienam 
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti.,

aprašoma
.........$2.00

<Z> ^ ©
t- C•s. a’I

IšKIRPKIT

O)

E

c

tu*

GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA: ŠĮ KUPONĄ
Siunčiu $

ant
Vardas

Adresas

Paštas

Užraše

...........  kaipo mokestį prenumeratai už “Dirvą’ 
metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:

IR IŠPILDĘ
PASIUSKIT

DIRVAI”
KARTU SU

Adresas___________ •---------------------------------------------------------------------------------
(Išrašant į Lietuvą, būtinai prisiusi pilną antrašą užrašytojo)

PINIGAIS.
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Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
Taipgi nelaukit “sudnos dienos” bet paskaitę šią knygą gausit su
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi............................. $1.00

Kun. Vladislavas Dembskis
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr. 
Šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. ..50c

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

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

Marija Bočkareva
Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo ka- 
riumenėje kaip vyras. 295 pusi.................................................................1.00

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

Kandidas
Garsaus Prancūzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį 
kurs pasaulyje jieškojo 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

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi..........................................................................1.00

Trimitas — K. S. Karpavičiaus Eilės
Graži knyga romantiškų ir patriotiškų eilių, 144 pusi.....................25c

Pažvelgus Atgal a
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.........................................$1.25

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

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

Dievo Galybe
Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemes 
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi.................................... 75c

Dailės Milžinai
Aprašymas apie buvusius viduramžių garsiausius dailės vyrus, jų 
gyvenimą, su daug paveikslų. 170 pusi............................................... $1.50

Jaunieji Skrauja!
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
delė 308 pusi, knyga ...................................................................................$1.00

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

Geografija arba Žemės Aprašymas
Geografija arba žemės aprašyma — 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

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

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

Vienuolyno Slaptybes
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.

Labai įdomus skaitymas. 154 pus....................................................... 50c

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga 
bus tikras malonumas. 160 pusi...........................................................$1.00

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėkit norimų knygų vardus.

Lietuvių Prateviai Mažojoje Azijoje
Dr. J. Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lie- 
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų.............................. $2.00

Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmones buvo per
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi............... $1.00

6820 Superior Ave Cleveland, Ohio
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MUSNINKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Gražus kultūriškas mieste
lis, iš kurio užgrobtos Vil

nijos gyventojai šmuge- 
liuojasi sau reikmenis.
Musninkų miestelis ran

dasi Ukmergės apskrityje, 
netoli nuo Administracinės 
linijos. Miestelio apielin- 
kės labai gražios: kalneliai, 
pušynėliai, ežerėliai labai 
primena Vilniaus apielin- 
kes.

Miestelyje randasi kelios 
valdiškos įstaigos, keliolika 
krautuvių ir tt. Nors val
sčiaus dauguma gyventojų 
sulenkėję, bet širdyje tikri 
Lietuviai. 1920 metais ei
nant kovoms su Lenkais, iš 
vietos gyventojų buvo su
sidariusios partizanų kuo
pos, kurios labai varginda
vo Želigovskininkus. Tada 
partizanų eilėse buvo daug 
ir vietos Žydų, nes Lenkai 
savo plėšimais, žudymais ir

Oskar GenseI
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos

Kapams akmenys nuo $15 aukštyn. 
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

<■♦♦♦<■**«■»<■»**♦****♦♦**»» 
O ROSEDALE 
Dry Cleaning Co.::

f C. F. PETRAITIS, Prop. ! !

t 6702 Superior Ave.,* ;•

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

kitais žiauriais darbais pa
tys sau sukurė daugybę 
priešų. Kai tada musų 4- 
tas pėstininkų D. K. Min
daugo pulkas turėjo kovoti 
ties Musninkais prieš visą 
Lenkų >diviziją, sumušė ir 
išvaikė dešimteriopai skait- 
lingesnj priešą, tai buvo di
delis nuopelnas ir vietos 
gyventojų partizanų, kurie 
įvairiausiais budais ir gin
klu padėdavo musų kariu- 
menei.

Dabar miestelyje plinta 
ramus kultūros darbas, gy
vuoja kelios organizacijos, 
ypač veikia šauliai, kurie 
tame aplenkintame kampe
lyje yra tiesiog kultūros ir 
tautiškos sąmonės apašta
lai.

Vasarą čia suvažiuoja 
daug svečių - ekskursantų, 
nes vieta graži, patraukian
ti. Teka upės „Širvinta ir 
Musė, iš kurios ir miestelio 
pavadinimas paeina. Neto
li randasi istoriška Kerna
vė, kurios gamtos grožybės 
sužavi - užburia kiekvieną 
atsilankiusį.

Keli kilometrai už mies
telio jau Lenkai. Ir kaip 
graudu ir pikta darosi at
vykusioms ekskursantams: 
pavažiuoji ir turi sustoti 
prie medinės gairės: čia va
dinasi prasideda Lenkija, o 
tuo tarpu tai tikriausi mu
sų brolių žemė, kur jie pa
vergti dejuoja. Tyliais va
karais girdėti iš anapus li
nijos liūdnos Lietuvių dai
nos, šiapus tuojau atsiliepia 
laisvas jaunimas galinga, 
linksma daina, susiliejusios

dainų melodijos, nežiūrėda
mos jokių gairių nei linijų 
plaukia toli, toli į pavergtą 
Vilnijos šalį, lyg sakyte sa
kydamos: “Čia ta pati mu
sų žemė, musų žmonės; at
eis laikas ir pajus Lenkai 
kas jie yra!”

Kadangi pavergtam kra
šte viskas trigubai bran
giau kaip nepriklausomoje 
Lietuvoje, ir ten prekės nie
kam vertos, tai susidarė iš 
anapus linijos šmugelninkų 
būriai, kurie slaptai atvykę 
į Lietuvių pusę superka vi
sokių prekių, daugiausia 
tabako, papirosus ir cukrų, 
ir nugabenę Vilnijon bran
giai parduoda. Vilniuje ne
rasi krautuvės kur nebūtų 
Lietuviškų papirosų slaptai 
parduodamų, ir jų pareika
lavimas labai didelis, nes 
Lenkiški papirosai labai 
prastos rūšies.

Anoje pusėje linijos gy
ventojai labai išsiilgę lau
kia kada ateis Lietuviai, nes 
mato koks gyvenimas ten ir 
kaip jų broliai gyvena Lie
tuvoje: jie ten skursta per
sekiojami, velka nepakelia
mą mokesčių jungą, Lietu
voje gi visi patenkinti, tu
ri ko pavalgyt, laisvi....

Bet ateis valanda ir visi
— šiapus ir anapus linijos
— bus vienos tėvynės vai
kai! A. Raila.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.
llllllllllllllllllllllillllllllllllllliuillllllliu

HEnd. 8442
F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS
6040 Superior Ave.

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.
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DETROIT
Michigan jau “šlapia”. 

Bal. 4 d. Michigan valstijo
je buvo balsavimas už at
metimą prohibicijos. Tai 
yra pirmutinė valstija A- 
merikoje kuri viešu balsa
vimu atmetė prohibiciją.

Balsavimų pasekmės pa
sirodė 3 prieš 1 už prohibi
cijos panaikinimą.

Detroite ypač žymiai pa
sirodė “slapieji”, kurie su
dėjo balsų 9 prieš 1 “sau
sųjų”.

Sprogdino Kun. Coughlin 
namą. Pereitą savaitę bu
vo pasikėsinimas susprog
dinti Kun. Coughlino namą. 
Spėjama, kad tai yra kerš
tavimas tų asmenų kuriuos 
jis smarkiai atakavo radio 
prakalbose, įtardamas juos 
kaltais paskandinime Det
roito bankų ir pražudyme

žmonių pinigų.
Balandžio 2 d. tas kuni

gas dar aštriau įvardino 
kaltininkus ir įvardino vie
tos dienraštį “Free Press’, 
kurio vedėjai turi interesus 
užsidariusiuose bankuose.

Sekančią dieną tas laik
raštis šoko ant kunigo aš
triu straipsniu, reikalauda
mas įrodyti savo įtarimus, 
kitaip busiąs pašauktas į 
teismą.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tų numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior av. Cleveland, O

JIEŠKAU dėdės M. Valuko- 
nio, kurs 1929 m. gyveno Wil
kes Barre, Pa. Jeigu esi gy
vas prašau atsišaukti, arba ži
nančių apie jį pranešti.

P. žaliaduonienė
79 Euclid avė. Toronto, Ont. 

Canada.
I.________________________________________________

JIEŠKAU gyvenimui draugės 
nuo 40 iki 50 m. amžiaus, aš 
esu 47 m. Geistina kad turėtų 
kokį biznį. Aš esu našlys be 
vaikų, turiu du namu išmokė
tu. Prašau parašyti laiškų ir 
gausit atsakymų. (15)

J. Ezdenas
208 W. Main St. Westville, Ill.

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

LANGINIŲ UŽTIESALŲ TEMPĖJAI |
Ė (Curtain Stretchers)
: už kainų kuria agentai netu- 
= rėš mažiausio sunkumo par- 
: duoti, o pirkėjai nusipirkti. 
E Jie buna ketvirtainiais, neiš- 
: sikraipo, ir turi nerudyjan- 
Ę čias užkabas.
E Agentams duosime gerų už- 
Ė darbj, bet taipgi parduodame 
Ę tiems kurie kreipsis į mus 
Ė pirkti tiesioginai.
Ė Everstrate Curtain
Ė Stretcher
Ė 2339 SCRANTON ROAD 
ĘPPos. 0037 (16)

(Reikalujam agentų)
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiift’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiir
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Tik $10.00 Įmokėti už bent kokį karą | 
24 MĖNESIAI IŠSIMOKĖJIMUI

| 125 — Automobiliai Pasirinkimui — 125 =
Fords, Chevrolets, Oldsmobile, Dodge, Nash, Chrysler E 

Plymouth, Studebaker and Pontiac =
, Visų modelių — $100 ir aukštyn E

THOMAS MOTOR SALES
= HEnderson 8658 (16) 5108 EUCLID AVE. =

Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinniinniiiiii!iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiininmiiiiiiuiiiiiiiiuiiih?
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THE EUCLID AUTO SALES, Ine.
5017-5101 EUCLID AVENUE :

Į PASITIKĖTINI NAUDOTŲ Į
| KARŲ PARDAVĖJAI
z Kilus reikalavimui “New Deal’’ Amerikos biznio metoduose yra : 

kaip tik eilėje su Tnetodais kokius mes visada naudojome mu- j 
ž su 15 metų pasekmingame operavime.
E Kuomet turit karų parduoti —

Kuomet turit karų išmainyti — :
E Kuomet norite nusipirkti sau nauja karų—

Būtinai leiskit mums apiprekiuose jį. Nebus nieko blogo, net ;
Ę jeigu mes nepadarytume biznio su jumis. E

(16) Harry Halpeft, Pres. & Gen. Mgr. E
jllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIHIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||5

IŠ 
Vi

I 
vei 
nai 
my 
žm 
tef 
pai 
ge 
gm 
jo
vei 
tai’ 
Ke

'pu
( 

sig 
ate 
ms 
gel

( 
dy 
ve. 
go 
gai

I 
nul 
to 
pri 
teif 
ir 
zj 
ir 
mo

T

THE ELECTRICAL LEAGUE SURENGĖ

1933 
Elektrišku Refrigeratoriu 

Išstatymas

AR MAN RUPI-
AR. mano vaikai galės užbaigti pradėta mokslų.?

—AR MAN RUPI—
AR mano šeima turės paliktų namų vietoje skolų ir 

mortgečio ?

—AR MAN RUPI—
AR SENATVĖJE aš busiu laisvas nuo finansiškų 

rūpesčių ?
-AR MAN RUPI—

AR kiekvienas dolaris kurį aš turiu šiandienų bus 
bus vertas 100 centų RYTOJ?

—JEIGU JUMS TIKRAI RUPI—
TAIGI New York Life Insurance Co. turi planų ku

ris užgarantuos išsipildymų šitų troškimų.

NEW YORK LIFE INSURANCE CO.
Suorganizuota 1845 m.

Turtas virš $1,930,000,000
SPECIALIS CLEVELANDO REPREZENTATORIUS 

S. SAMPLINER
1300 Keith Buld. Cherry 8060

SILVER S FLORAL SHOPPE
Tel. ENd. 4932 1308 E. 68th Street

Randasi Lietuvių Banko Name i
Gėlės Visokiems Reikalams

Specialės kainos LAIDOTUVIŲ darbui, taipgi specialiai 
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK& korsa- 
šai merginoms bus už žymiai nupiginta kainą.

JURGIS J. SIDABRAS, Savininkas

į DUOKIT SKALBTI MUMS |
* Žemiausios kainos už skalbimą baltinių — j
j 25 svarai už $1.00
* 4c už kožna svarų viršaus. Išdžiovinti skalbiniai po 8c * 
¥ svaras, minimum kaštai 50c. Taupus patarnavimas — %
* už 18 sv. 1.26 (suprosijama visi lygus skalbiniai: paklo- j
± dės, rankšluosčiai, pagalvių užvalkalai. ❖

Marškiniai suprosijami už 10c prie kitų skalbinių. J
| THE REAL FAMILY LAUNDRY CO.

HEnderson 7140 (18) 5710-5804 Superior Ave. į.
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50 MODELIŲ—10 UŽGIRTŲ IŠDIRBYSČIŲ

Vėliausių pagerinimų ir įrengimų atsakančiam tarnavimui ir ekonomijai

ELEKTRIŠKAS REFRIGERATORIES SUTAUPYS ŠEIMAI 
VIDUTINIŠKAI APIE $3 KAS SAVAITĖ

Elektriški Šaldytuvai Parsiduoda Nepaprastai Pigiom Kainom
Elektros Srovė Dabartiniu Laiku Kaštuoja Nepaprastai Mažai

ELEKTRIŠKAS ŠALDYTUVAS JŪSŲ NAMUOSE IŠSIMOKĖS 
PATS UŽ SAVĘ DAUGEL KARTŲ

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estetą 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MILIULIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Visi Išstatyti šioje Parodoje Refrigeratoriai yra Electrical League Užgirti

Apex
Bohn
Coldspot
Copeland
Frigidaire

General Electric
Ice-O-Matic 
Kelvinator 

Norge 
Westinghouse

Pamatykit šiuos Elektriškus šaldytuvus . . . Palyginkit Juos . . . Prašykit 
Parodos Užžiurėtojų Išaiškinti Jums Visas Jų Naujas Ypatybes ir Gerumą

Ineiga Nemokomai Nieko Neparduodama

THE ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM
BUILDERS EXCHANGE BUILDING 18TH FLOOR PROSPECT NEAR ONTARIO 

Atdara kasdien per Balandžio mėnesį, 9 iki 5

KUOMET PUOŠIT NAMUS — PIRKIT PROTINGAI

ThelLS. Willpaper&PaintCo.
DVI KRAUTUVĖS

5522 EUCLID AVE. 7812 BROADVAL AVE.
Phone: HEnderson 6944 Phone: Diamond 2639

įsteigta 1905 metais

Plaster Popiera Virtuves Popieris
Rupus 30 colių nešuntamas

Speciale 10c
kaina Roliukų

Vėliausių Spalvų ir Pavyzdžių 
Kainos KĮ iki Qc už
Žemos Roliukų

LUBOMS Miegamųjų Popieris
10 Uncijų sunkumo 

Nekurie yra visai pigus tik 
6c nuo vRoliuko

Pavasariniai
Nenušunta nuo Šviesos

Specialė 1 už
Kaina Roliukų

UPCO BRAND
Gloss Maliava

Greitai Džiustantis
ENAMEL

Vidui ir Išlauko
Specialė C J už
Kaina v ’ Galionų

Visokių Spalvų
Nauja Žema j "7A nuo
kaina ’’’ * Galiono

Pirmos Rūšies
Flat Undercoater

U. S. No. 21
Specialis Varnišis

Balta arba Spalvuota
Tikrai $1.49 už
Nupiginta “ * Galionų

Greitai Džiustantis
Geras 98c nu?

Pirkinis Galiono

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU ČIONAI 
SUTAUPYSIT 50 7o ANT VISKO

The U. S. Wallpaper & Paint Co.
Enamels — Varnishes — Maliavos — Lakeriai — Sieninės Popieros 
VISOE PREKĖS NAUJOS ŽEMIAUSIOS KAINOS

MUCH CHEAPER BY BOAT

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end round trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

Upper berths are now as low as $1.00; lower 
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
lors, with and without bath, are proportionately 
lower. Excellent meals are offered at attractive 
prices. Ask your local tourist or ticket agent 
for C&B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

“OURS

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper 
to ship your car than to drive it, and you save a day.

CLEVELAND 
BUFFALO
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY

. CANADA

CEDAR POINT 
PUT-IN-BAY

These include return trips from Cleve
land to London, Ontario: to Buffalo; to 
Niagara Falls; to Alexandria Bay, Thou
sandislands; up the Saguenay Raver: and 
Chicago’s World’s Fair cruises; fare, 
staterooms, meals and sight-seeing trips 
included. Write for special folders on these tours 
as well as regular trips to following points— 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E- 9th Street Pier Cleveland, Ohio

vo
ve
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IŠ LIETUVOS
IŠMAINĖ PAČIĄ, BET 
VĖL NORĖJO ATGAUTI

Ukmergės apskrities gy
ventojas Puzinauskas per
nai vasarą atidavė savo kai
mynui Kaziui Čiutai savo 
žmoną, gaudamas už ją pa,- 
tefoną (grafofoną), pusę 
paršo ir 50 litų. Kai suval
gė kiaulieną, pragėrė pini
gus ir kai patefonas įkyrė
jo, Puzinauskas panorėjo 
vėl savo žmoną atsiimti. Jis 
talkon pasikvietė Narušį- 
Kerulį, ir vieną dieną, gin
kluoti akmenimis, jiedu už
puolė Čiutą dobilienoje.

Čiuta parbėgo namon, pa
sigriebė šautuvą ir nutarė 
atsivijusius gintis. Tai pa
matę, Puzinauskas su pa- 
gelbininku leidosi atgal.

Čiuta bėgančius ėmė šau
dyt ir Narušį-Kerulį nušo
vė. Taip tragiškai pasibai
gė Puzino “ekspedicija” at
gauti žmoną.

Kazys Čiuta šiose dienose 
nubaustas 10 mėn. papras
to kalėjimo už šovimą. Bet 
prokuroras nepatenkintas 
teismo sprendimu apeliavo, 
ir vyriausis tribunolas Ka
zį Čiutą nubaudė 1 
ir 6 mėn. paprasto 
mo.

metais 
kalė j i- 
«T A »

LAZ-TRAGEDIJA TIES 
BIJAIS

Kovo 12 d. Vindrėnų kai;- 
mo gyventojas Narkevičius 
ėjo su p-le Prabulyte iš 
Būdviečio namon. Pakeliui 
Narkevičius išsitraukė re
volverį ir Prabulytę nušo
vė. Po to pats nusišovė.

PLENTŲ IR VANDENŲ 
KELIŲ DARBAI

Plentų ir vandenų kelių 
valdyba pirmiausia šymet 
tikisi baigti Viekšniuose 
nuo miestelio iki geležinke
lio stoties plentą, kurio yra 
1.85 kim. Tas plentas su 
tilteliais atsieis apie 70,000 
litų.

Taip pat numatoma baig
ti tęsti iki pat Jurbarko 
miesto Smalininkų-Jurbar
ko plentą (tas plentas pa
statytas 1929 met.), kurio 
yra nebaigta apie 2 klm., ir 
pastatyti du gelžbetoninius 
tiltus: vieną tiltą 6 metrų 
angos per Istrą ir antrą — 
30 metrų angos per Mituvą. 
Tie darbai pagal sąmatą 
atsieis arti 250,000 litų.

Be to numatoma padary
ti privažiuojamą kelią tarp 
Pilviškių miestelio ir gelž- 
kelio stoties.

Vandens kelių srityje nu
matoma pabaigti bunomis 
reguliuot Nemuno vagą nuo 
Kauno iki Raudondvario. 
Darbai bus daromi ūkio bai
du ir kaštuos arti 200.000 L

Be to, Babtų-Bajėnų ruo
šė numatoma prakasti Ne
vėžio upėje esamas seklu
mas.

Taip pat šiais metais nu
matoma pakelti Kauno žie
mos uosto dambą. Tie dar
bai kaštuos arti 80,000 lt.

Iš paprastų išlaidų sąma
tos numatoma pastatyt Vil
kaviškyje gelžbetoninį til
ta, kurs kaštuos apie 70,000 
litu. “L.A.”

JAUNOJI PABĖGO
Pernarava, Kėdainių ap. 

— Pasakomų vienk. gyven
tojas B. K. nesenai susita
rė su panele J. S. iš Babtų 
valsčiaus vestis. Viskas ėjo 
paprasta vaga “moterystės 
stono” link, bet vestuvės 
neįvyko. Sutartą dieną at
vykęs jaunikis su savo sve
čiais pas jaunąją į namus 
jos jau nerado. Ji tą pačią 
dieną anksčiau išvažiavo su 
kitu jaunikiu. Apviltasis 
jaunikis kreipėsi net į poli
ciją su skundu prieš tokią 
neištikimą jaunąją, bet po
licija į tokį romansą atsi
sakė kištis.—Tsb.

ŽIURKIŲ ŠEIMYNĖLĖ 
DUONOJE

Kaune, Dvorskio maisto 
produktų parduotuvėje, sa
nitarinė miesto švaros ko
misija rado vieną kepalą 
duonos kurio buvo tik lukš
tas, o viduje gražiai gyve
no žiurkių šeimynėlė. Vi
są tą radinį, kaip kaltės iš
rodymą, komisija pridėjo 
prie protokolo ir perdavė 
miesto savivaldybės sanita
rijos skyriui. Dvorskis už 
tai gavo 500 litų pabaudos. 
Dvorskis už nešvarą buvo 
baustas ir seniau. “L.A.”

Ki- 
pa- 
ke-

KIPRAS PETRAUSKAS 
VARŠAVON

Lietuvos operos tėvas 
pras Petrauskas gavo 
kvietimą iš Varša.vos
lioms operos gastrolėms.

Kipras Petrauskas savo 
sutikimą davęs, tik dar ne
pranešęs kada galės į Var
šuvą važiuoti. Galimas da
lykas kad Petrauskas va
žiuos į Varšavą dar šį pa
vasarį. “M.R.”

KANADOS
NAUJIENOS

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. ^Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

TARIASI SU ANGLIJA
Anglams parodžius Lie

tuvai nemaža palankumot 
dabar norima su Anglija 
sudaryti nuolatinė preky
bos sutartis, kuri užtikrin
tų Lietuvos gaminiams An
glijoje nuolatinę ir pasto
vią rinką.

Toms deryboms nemaža 
reikšmės turės derybos su 
Vokiečiais, kurios del pas
kutiniu laiku pakitusios po
litinės situacijos dar neži
nia kaip baigsis. “L.U.”

.. ATPIGINO ALŲ
Kovo 13 d. Kaune buvo 

bravorininkų suvažiavimas. 
Kadangi sumažinto alaus 
akcizo įstatymų pakeitimas 
jau paskelbtas tai ir sindi
katas priverstas alų pigin
ti.

Dabar alus parsiduoda: 
iki 3 laipsnių stiprumo — 
50c (5c Amerikoniškais); 
stipresnis negu 3 laips. — 
55c. Geresnės rūšies alus 
65—70c. bonka. “L.U.”

WINNIPEG, MAN.
Pas mus Winnipege yra 

keletas draugijų bei orga
nizacijų. Jų tarpe randasi 
viena, vardu Winnipego 
Lietuvių Pašalpinė draugi
ja. Ši draugija gyvuoja 
jau apie 23 metus. Bet pas
kutiniu laiku pradėjo smuk
ti į bedugnę, iš kurios var
gu ar išsigelbės.

Paduosiu porą faktų ku
rie nušvies visiems draugi
jos nariams kodėl musų pa
šalpinė draugija šiandien 
yra blogoje padėtyje. Pir
ma, draugijoje viešpatauja 
didelė politika, narių tarpe 
varoma visokios agitacijos 
ir draugijos sutaupyti cen
tai yra skiriami visokiems 
politiniams reikalams. Ka
dangi draugija yra vien pa
šalpos organizacija, mano 
nuomone draugijos iždas 
turėtų būti laikomas tiktai 
saviems reikalams, o ne mė
toma pinigai komunistiškai 
propagandai, nes ryt po ryt 
pačiai draugijai labai gali 
prireikti pinigų. Reikalui 
ištikus, ar gausim iš rau
donukų kokios pagalbos? 
Bet draugijoje įsiskverbus 
komisiriška valdyba visai 
nekreipia domės į draugi
jos reikalus, ji tik rūpinasi 
savo partijos bizniu ir vi
sada stengiasi išvilioti pini
gų Maskvos reikalams.

Praėjusį metą komunis
tai yra ištraukę iš draugi
jos apie $50. Tai štai kur 
musų sunkiai uždirbti cen
tai žūsta. Ar nebūtų laikas 
mums visiems nariams su
siprasti ir vieną kartą ant 
visados atsikratyti raudo
nukų, o jei ne tai sukurti

sau paskirą tikrą savišal
pos draugiją, kuri rūpintų
si vien organizacijos įsta
tuose nurodytais dalykais, 
o ne Maskvos agentų užma
čiomis, kaip dabar kad yra.

Todėl Winnipegieciai ir 
apielinkės Lietuviai, kurie 
norite kad draugija butų 
sutverta tai visi prisidėkit 
prie šio musų darbo, nes vi
si matot koks yra reikalas 
taip daryti.

Pašalpos draugijoje me
tas atgal ižde buvo $700, o 
šiandien jau yra $250. Jei
gu musų “načalstva” ir to
liau taip draugiją išnaudos 
tai už keleto mėnesių bus 
jos laidotuvės.

Brangus Lietuviai, kurie 
norit turėti tikrą to žodžie 
prasmėje pašalpinę draugi
ją, tik stokite visi išvien, ir 
užbaigsime savo nereikalin
gus ginčus su visokiais po
litikieriais ir turėsim sau 
naudingą savišalpos orga
nizaciją. Dr-jos Narys.

Dvi dienos buvo paskirtos 
vaikučiams, kurių irgi bu
vo daug susirinkę. Vienuo
lis atminčiai šių misijų pa
dalino paveikslėlius kaip 
suaugusiems taip ir vaiku
čiams.

Reikia paminėti kad baž
nytinis choras po vadovys
te vargoninko Kazio žižiu- 
no laike misijų išpildė gra
žų programą giedojimo kas 
vakaras, o labiausia pasku
tinį vakarą, kuomet uolaus 
klebono Kun. J. Bobino di
riguojamas puikiai pagie
dojo.

Linkime mes visi Mont- 
realo Lietuviai gerb. Kun. 
Jakaičiui ir toliau 
tančiai darbuotis 
merikos Lietuvių, 
musų gerbiamam
Kun. J. Bobinui tariam ačiū 
už pakvietimą tokio uolaus 
vienuolio-misij onieriaus.

Mylintis Lietuvą.1

Tel. Endicott 1378
Dr. S. T. TAMOŠAITIS 

(THOMAS) 
LIETUVIS DENTISTAS
6902 Superior Ave.

Skersai gatvės nuo Lietuvių 
Sales.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savų mėsinyčią 
1310 Russell Road

MONTREAL

EKSKURSUOS TIESIAI f KLAIPĖDĄ

nenuils-
tarp A-

Taipgi
klebonui

t Ofiso
?MAin 1773 KEnmore 4741

į P. J. KERŠIS
į 1414 Standard Bank Bid

Telefonai Namu
KEnmore 4740W

Standard Bank Bldg.
Baigęs teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens 

Kurzenberger
Su visais teisių reikalais 
viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie mv.sų.

MERRITT’S RESTAURANT

ir

Lietu- 
Rusai

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

> LINIJA
Iš New Yorko 

į KLAIPĖDĄ.
Per Gothenburgį

GREITA
_i KELIONĖ 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“Baltasis švedų Laivynas” 

PIGIAUSIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

S. S. Drottningholm . . Gegužės 20
M. L. Kungsholm ........... Birželio 3
S. S. Drottningholm .... Birželio 12 
M. L. Gripsholm ............... Liepos 3

METINĖ EKSKURSIJA
I L I E T U VA
G G

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
GARLAIVIU

Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d.
--------------------- Trečios Klases Kainos: ........................  

Iš New Yorko į Klaipėdą..........................$ 92.00
Į Klaipėdą ir atgal ......................................  153.50

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

Informacijų kreipkitės į

EKSKURSIJOS
M. L. Gripsholm . . Balandžio 22
M. L. Kungsholm .... Gegužes 8 
*GRII’SHOLM Gegužes 27 d. 

♦Tiesiog į Klaipėdą be persėdimo

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės į vietinį agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. 
Chicago, III. 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

New York, N. Y.
181 N. Michigan Av.

10 State Street
73 Monroe Street

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS ir E.
RUDNIKAS SAV., 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal
sted St.,

ATLANTIC 
VICE, K. 
342 W. 
Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS, 197 
Adams St., Newark, N. J.

"DIRVA", 6820 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio.

JOHN SEKYS. 433 Park St., 
Hartford, Conn.

Chicago, III.

TRAVEL SER- 
Sidabras, Prop. 
Broadway, So.

NORTH
LLOYD

NORTH GERMAN
Linija Garsiy Garlaiviu

BREMEN
IR

EUROPA

PAUL MOLIS, 1730 — 24fh 
St., Detroit, Michigan.

P. BARTKEVIČIUS, 678 No. 
Main St., Montello, Mass.

J. J. URBSAS, 187 Oak St., 
Lawrence, Mass.

J. ŽEMANTAUSKAS, 130 
Congress Avenue, Water
bury, Conn.

C. J. WOSHNER.-I92I Car- 
son St., S. Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS, 1200 Carson 
St., 206 All Nations Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBĖ 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

Važiuosit Lietuvon?

Misijos. Kovo 5-12 d. Šv." 
Kazimiero Lietuvių parapi
joj buvo misijos, kurias lai
kė vienuolis Kun. J. Jakai
tis iš Suv. Valstijų. Jis sa
vo iškalba, gražiais pamok
slais ir uoliu darbštumu pa
traukė labai daug žmonių. 
Per visą savaitę žmonės iš 
ryto ir vakarais koskaitlin- 
giausia rinkosi, nežiūrint 
nei didelio šalčio, nei blogo 
oro kuris pasitaikė pabai
goj savaitės. Paskutinį va
karą tiek buvo žmonių Lie
tuvių kad sėdynių neužte
ko; buvo pristoję stačių. 
Paprastai* nedėldieniais bu
na tiek Prancūzų, o kuomet 
jie išeina, Lietuvių lieka, tik 
maža saujelė; dėlto ir ste
bėtina iš kur Lietuvių tiek 
atsirado.

7005 Superior Avenue
Kasdien aštuoni valgiai pasirinkimui sau pietums.
Kainos visai mažos — nuo 25c. už pietus

Sandvičiai 5c ir 1 0c. Kava 5c. Pajai 5c.
Greitas patarnavimas. (14)

jiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiuiaii!£

| NIKODEMAS A. WILKELIS|
(Neverauskas) =

3 . 2Licensed Funeral Director
= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
= dernišką laidotuvių vietą =

WILKELIS FUNERAL HOME
| 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. 
m Lt ZaE Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vietok ™ 
jj musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems S 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
X Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo E 
E derniškas. E

PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas pa

tarnavimas visose klasėse. Savaitiniai išplau
kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele
žinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

DIDELĖ VASARINĖ I lirT||UIT
EKSKURSIJA i LIL I U Irto o

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENDAM
(Keleiviai bus leidžiami j laivą gegužės 19 d., po 8 vai. vakare)

© Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip Įvairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutes, nekurios 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešesios salės, ruimingi deniai

<?

Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėlės su Kainomis

0 Tai yra rota proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasakoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams Street, Newark, N. J. 
URBŠAS, J. J.

187 Oak Street, Lawrence, Mass. 
VARAŠIUS, A. S.

I2th & Carson St., Pittsburgh, Pa. 
„VIENYBĖ,"

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS, A.

S02 South Ave., Bridgeport, Conn. 
WASHNER, C. J.

1921 Carson St., Pittsburg, Pa. 
ŽEMANTAUSKAS, JOHN

130 Congress Ave., Waterbury, Conn.

AMBRAZIEJUS, J.
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main Street, Montello, Mass.

„DIRVA,"
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

MOLIS, P.
1730—24th Street, Detroit, Mich.

„NAUJIENOS,"
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

SEKYS. J.
433 Park Street, Hartford, Conn.

SIDABRAS. K.
342 V/. Broadway, So. Boston, Mass.

HOLLAND-AMERICA LINE *
VVVVvVW/V^VVVVVVyWA^VWV\WAWVAWAM//V*A'

Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtiną Lietuvišką — įstaigą.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vak

i HEnderson 9292 =
allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIlllllllllllllll Illlllilllllll11IIBIIIIIIIlllllllllllilhN
'iiHiiiiniininiiiiiiiniiiinniiiiiinniiiiinniiiHiiiiiininiiinnnniiiiiniinininniiiiu

(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingų patarnavimų: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų, 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. 
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, 
ir aukštyn be apribojimo. Reikak

Ė 6621 Edna Avenue 
'dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllHIblillll riii.iiimmiiniiii'

Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- 

visos lėšos 8150 
telefonuokit.

ENdicott 1763

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą

su
DIDELE VASARINE EKSKURSIJA

LAIVU
S. S. FREDERIK VIII

IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933
LAIVAKORČIŲ KAINOS: 

Į vieną pusę I abi pusi
Trečia klesa .........................  $92.00...............$153.50
Turistine klesa .................. 111.50.............. 187.00
Kabinine klesa (minimum). 132.50............. 245.00

------  Taksai reikia primokėti ------

Del platesnių informacijų, užsakymų ir laivakorčitj 
kreipkitės pas musų agentus:
Cosmopolitan Travel Service, J. Ambraziejus ir E. Budnikas, Sav.

168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Atlantic Travel Service, K. Sidabras, Prop.,

342 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Bartkevičius, Pr„ 678 N. Main St., Montello, Mass.
DIKVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.
Molis, I’., 1730 — 24th Street, Detroit, Mich.
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill.
John Sekys, 433 Park Street, Hartford, Conn.
Trečiokas, A. S., 197 Adams Street, Newark, N. J.
Urbšas, J. J., 187 Oak Street, Lawrence, Mass.
Varašius, A., South 12th and Carson Streets, Pittsburgh, Pa.
Vienybė, 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Washner, C. J., 1921 Carson Avenue, Pittsburgh, Pa. 
žemantauskas, J., 130 Congress Avenue, Waterbury, Conn.

arba
pas vietinį autorizuotą agentą.

ARBA

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
New York,N. Y. Boston, Mass. Chicago, Ill.
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ATSIMINIMAI IŠ CLEVELANDO PRAEITIES.. ................................. .........................................................................................

j KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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“Aušros Sūnus” Statoma Šv. Jurgio Parapijos salėje šį sekmad., Bal. 9

Štai smagi naujiena tiems 
kurie nematė perstatymo “Auš
ros Sūnų” pereitą sekmadienį: 
Klebonas Kun. Vilkutaitis už
kvietė visus Kultūrinio Darže
lio artistus pastatyti tą veikalą 
šį sekmadienį, Balandžio 9 d., 
šv. Jurgio bažnytinėje salėje,
“AUŠROS SŪNUS” PASISEKĖ 

GERAI
Pereitą sekmadienį statytas 

scenoje Sofijos Čiurlionienės- 
Kymantaitės veikalas “Aušros 
Sūnus” pasisekė labai gerai — 
visi artistai savo užduotis atli
ko pasigėrėtinai. Vaidinime da
lyvavo šie: Rusteikos rolėje — 
Pr. Sutkus; Rusteikienės — O. 
Mačiutienė. Rožės — B. Urb- 
šaitė; Jurgio — Pr. Bortnikas; 
Barboros — Pola Glugodienė; 
Albino — Jurgis Roversteinas; 
Šatkaus — M. Žitkus; žanda
rų — A. Zdanis ir J. V. Mičiu- 
lis. »

Iš viso parengimo atliks Kul
tūriniam Darželiui keliolika do- 
larių pelno.

MIRĖ. Balandžio 2 d. mirė 
Jonas Zabiela, 44 m. amžiaus, 
nuo 14113 Sylvia avė. Jis bu
vo Charity ligoninėje. Laido
tuvės buvo ketvirtadienį iš N. 
P. naujos parapijos, Kalvarijos 
kapinėse. Liko žmona Kazi
miera su sūnūs ir duktė.

Balandžio 5 d. mirė Mikolas 
Augustaitis, 56 m. amžiaus, nuo 
970 Maud avė. Bus laidoja
mas Balandžio 8 d. iš šv. Jur
gio bažnyčios, Kalvarijos kapi
nėse. Liko žmona Margarie- 
ta ir suaugę vaikai.

Abiejose laidotuvėse pasitar
nauja graborius Nik. Wilkelis.
ĮJĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'  ̂

j PAVASARIO AVALAI | 
= Musų avalai yra griežtai pritaikyti kojai ir laiko ko- Ę 
E ją tinkamoj lygsvaroj vaikščiojant—taip kad kojos = 
E jaučiasi tikrai naturališkai kaip gamta norėjo kad ko- E 
E jos butų. Pabandykit porą batų pas mus ir patirsit = 
= kaip musų avaluose sveikata ir gražumaš sutaikyta. E 

I CHAPMAN’S I

FOOTWEAR OF QUALITY =

Ę 12316 Superior Ave. (16) Cleveland =
Fimiiiiiiiiiiii imu u mi iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimi mu n iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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I ATEINA VELYKOS! | 
Ę Mes esam prisirengę aprūpinti jus reikmeni- | 

mis prieinamomis kainomis:
= NAUJA SKRYBĖLĖ
E specialiai po $1.95 ir 2.45 
= NAUJI MARŠKINIAI
= visokių spalvų 55c iki 1.95 
E Naujas šilko Kaklaraikštis 
= pavasariui 19c iki 95c 
Ę VYRAMS IR VAIKINAMS 
=į Nauji Pavasariniai $12 
E SIUTAI * 

THE KRAMER & REICH CO.
(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)

= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
įrdiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiįĘ

Superior ir E. 67 gat. Bus su
vaidinta du kartu: po pietų nuo 
2 valandos vaikams, o vakare 
nuo 7,30 vai. suaugusiems.

Daugelis pereitą sekmadienį 
del tam tikrų priežasčių ar ap
linkybių negavo progos pama
tyti puikų veikalą “Aušros Sū
nus”, statytą Mažajam Teatre

ALUS ir teatrai, šį penkta
dienį, Balandžio 7 d., Cleve- 
lande atsidarys teatrai, kurie 
buvo uždaryti iš priežasties ne
susipratimų teatrų darbininkų 
su savininkais. Savininkai iš
kovojo 25 nuoš. algų numažini
mą darbininkams ir tokiu budu 
sutiko teatrus atidaryti.

Taipgi spėta sutvarkyti ir 
alaus klausimas ir alus bus par
davinėjamas Clevelande Balan
džio 7 d. Bet alus nebus vieti
nių bravorų, nes vietiniąi ne
spėjo pridaryti, nežinojo ar bus 
Ohio valstijoje pavelyta ar ne.

DAINININKAI, tėmykit! Są
ryšyje su Lietuvių Darželio 
atidarymu sumanyta suorgani
zuoti visuotinas Clevelando Lie
tuvių Choras. Kadangi bus 
daroma garsinės filmos ir ve
žamos į Lietuvą rodyti, geisti
na kad dainuoti mėgstantieji 
vyrai ir merginos tuojau stotų 
į chorą lavintis. Pirmutinė cho
ristų sueiga bus Lietuvių salė
je kitą ketvirtadienį, Balandžio 
13 d., nuo 7:30 v. Komit.

DR. V. KUDIRKOS Dr-jos 
susirinkimas bus laikomas šio 
penktadienio vakare, Bal. 7 d., 
nuo 7:30 vai. Tame susirinki
me Dr. Kamesis duos naudingą 
paskaitą. Nariai ir pašalinė 

j publika prašoma dalyvauti.

VAIKAMS 2 Kelinėm , . __ =
SIUTAI 4.95 Ę

Vaikams Naujos Pavasarinės E
Kepuraitės 39c =

Vaikų Broadcloth
Marškiniai 48c =

Pilniausias Pasirinkimas Vy- E 
rams ir Vaikinams reikmenų =

VELYKOMS E 

mieste. Jie gaus progą pama
tyti bažnytinėje salėje.

Įžanga tiktai 25c. Keletas 
vietų po 35c. Po pietų vai
kams 10c., suaugusiems 25c.

Veikalas bus po ta pačia va
dovyste ir tie patys artistai, 
pilnai kaip vaidino mieste per
eitą sekmadienį.

KAS RENGIAMA
—Bal. 9 d. — “Aušros Sū

nus”, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, po pietų 2 vai. ir vakare 
7:30 vai.

—Bal. 16 — Lietuvių Vaiz
bos Buto balius ir koncertas 
Lietuvių salėje, pradžįą 5:30.

—Bal. 17 d. — Lietuvių sa
lėje balius Liet. Republikonų 
Klubo. Pradžia 7:30 vak.

—Bal. 22 d. — Lietuvių sa
lėje Liet. Demokratų Klubo ba
lius, pradžia 7:30 vak.

Bal. 23 — Liet. Vyčių 25 
kp. talento vakaras ir balius; 
Lietuvių salėje, pradžio 5:30.

—Bal. 30 — Lietuvių salėje, 
“DIRVOS” koncertas ir balius. 
Koncerte dalyvaus artistai iš 
Pittsburgo ir iš Akrono.

CHORAS per radio. Pereitą 
sekmadienį iš WJAY stoties 
dainavo Lyros choras Lietuviš
kas dainas. Buvo taipgi ir so
lo, bet nebuvo orkestro muzi
kos. Klausytojai džiaugėsi iš
girdę pirmą kartą chorą dai
nuojant, gaila tik kad dainos 
neparinkta liaudžiai supranta
mesnės. '

Tą vakarą Lietuvių salėj Ly
ros choras turėjo koncertą ir 
balių.

Iš COLLINWOOD PARAPI
JOS. Daugumas parapijonų ir 
rėmėjų žingeidauja del kokios 
priežasties neįvyko parapijos 
metinis susirinkimas ir del ko 
apmirė naujoje parapijoje ju
dėjimas. Aišku kiekvienam kad 
parapijos komitetas renkamas 
metiniame susirinkime, o ka
dangi susirinkio nebuvo tai ir 
komitetas neturi galės nei ener
gijos darbuotis.

Vienas iš buvusiu komiteto 
narių, nepastovus SLA. veikė
jas, atėjęs į Lietuvių salę pra
dėjo j ieškoti priekabių prie sa
lės užvaizdos, kuris neapsiken
tęs turėjo jį per duris išvyti.

Kazirninkas.

SLA. 362 kuopos valdyba su 
nauju pirmininku sukaitę dar
buojasi — net pamiršo organe 
pagarsinti kada bus centro sek
retoriaus rinkimas, kada įvyk
sta susirinkimai ir kokioj vie
toj. Narys.

IŠSINUOMUOJA KAMBARIAI
1389 E. 92 St., netoli Šv. Tarno 

bažnyčios, išsinuomoja kambariai: 
5 kambariai viršuje, $18; 5 apa
čioje, $20; su garadžiais. Viskas 
gerai įrengta. Kreipkitės tuojau ten 
pat.

Skaitykit “Dirvą”, per visą vasarą turėsim aprašymu 
pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.
K. S. KARPAVIČIUS, 
“Dirvos” Redaktorius.

(Tęsinys iš pereito num.)
Suminėjau keliuose miestuo

se pirmiau gyvenau, bet iš jų 
labiausia nepatiko Bostonas ir 
Brooklynas. Clevelandas iškart 
patiko ir čia pasilikau iki šio
lei.

Tą dieną kai pribuvau į Cle- 
velandą, buvo apsiniaukę bet ne 
šalta ir be sniego. Bet neuž
ilgo pradėjo šalti ir snigti ir 
ta žiema buvo viena iš šalčiau
sių kokią atsimenu Clevelande 
buvus, šalo ištisai žiemą ir bu
vo didelių pūgų. Tankiai mies
tas buvo užverčiamas sniegu.

“Dirva” tada radosi ant St. 
Clair avė. prie E. 21-mos gat
vės. Inėjęs į “Dirvos” krautu
vę tuoj susipažinau su ten bu
vusiais pp. Simanausku, paskui 
administratorium Šukiu, pačiu 
Bartoševičium, toliau su Mulio- 
liu, kurs dirbo gretimame St. 
Clair Ave. Savings and Loan 
banke. Pats Gedminas jau lau
kė manęs.

Spaustuvėje tada dirba Mi
kas Vasiliauskas ir žemantai- 
tis.

Tarp tų prasidėjo mano gy
venimas Clevelande.

Už poros savaičių Paulausko 
salėje buvo surengta sandarie- 
čių vakarienė, kur suėjau dau
giau vietos tautininkų veikėjų. 
Ten suėjau Joną Plerpą, M. A. 
Praškevičių, A. Zdanį, F. Ba
ranauską, Aksomaitį, V. Jurgi- 
lą, A. Šimkūną, V. S. Jokuby- 
ną ir keletą kitų.-

Tada kaip tik buvo griežtai 
pasidalinę vietos Lietuviai į 
sroves: sandariečiai, katalikai- 
vyčiai, ir buvo būrelis socialis
tų. Kodėl tai, Clevelande so
cialistams nebuvo tokia derlin
ga dirva, ir jie nors čia gyva
vo, veikė ir lermavo, bet vis 
buvo užpakalyje, iki galutinai 
jų 3-čia kuopelė išnyko.

Sandariečiai tada gerai gyva
vo: turėjo smarkius energin
gus veikėjus, nors inteligentų 
buvo tik vienas V. S. Jokuby- 
nas, kiti taip sau apsišvietę, 
jauni, energingi vyrai. Turėjo 
keletą veiklių merginų.: Akso- 
maitytę, Eleną Miliauskiutę, Ju
lę Baltrukoniutę ir dar keletą 
kitų. Ypač buvo energinga Ju
lė Baltrukoniutę, dar visai jau
na mergina.

Sandariečiai tada palaikė gy
vą didelę kuopą, turėjo chorą ir 
jų pastangomis buvo palaikoma 
TMD. kuopa. Tie patys veikė
jai priklausė Dr. Vinco Kudir
kos Draugijoje ir SLA. 14-toje 
kuopoje, ir šiose dviejose or
ganizacijose turėjo nuolatinių 
peštynių su socialistais ir bol
ševikais, kurie tuo laiku pradė
jo ineiti į madą.

Toliau, radosi čia Teatrališ
kas Choras, kuriame darbavosi 
dalis tų pačių sandariečių ir 
dalis katalikiško jaunimo, bet 
karštieji katalikai turėjo savo
chorus, ir Vyčių 25-ta kuopa 
buvo tada aukščiausia pakilus 
narių skaičiumi — turėjo iki 
300 narių. Vyčius vadovavo ke
letas gana sumanių politikierių, 
ir nors jų organizacijos obalsis 
buvo “Tautai ir Bažnyčiai”, bet 
tada, kaip gerai atsimenu, tau
tai jie mažai ką davė, viską 
norėjo tik sau. Nes kai atva
žiavo koncertuoti komp. Stasys 
Šimkus su Marijona Rakaus
kaite (abu jiedu dabai* yra di
deli Lietuvių meno pasaulyje), 
Vyčių vadai pasakė: “Clevelan- 
das musų!” Ir uz tai kad Šim
kus nesikreipė į vyčius prašyti 
koncertą surengti, jie tą kon
certą taip nuboikotavo kad tas 
padarė man neužmirštamą įs
pūdį: nuostolius tiems garbin
giems musų asmenims ir juo
dą dėmę ant visados tiems vy
čių vadams kurie tada taip ne- 
kulturiškai pasielgė.

Iš biznierių “Dirvos” kaimy

nystėje tuoj pažinau Kranaus- 
ką, Pakeltį, Baltrukonj, Lietu
vi ; Taupymo ir Paskolos banke
lio (taip tada buvo vadinamas) 
vedėjus Urbšaitį ir Zaborskį. 
Neurą, Žitkevičius, Skunskį, 
Valentą, Virbicką, Gilį, Povilau- 
ską, Gecevičių, Stankevičių, ži
nomą “Kauno” krautuvę, na ir 
tarp Lietuvių gyvenančius ge
rai žinomus žydus biznierius: 
Kellerį ir Silverblattą.

Biznierių buvo ir daugiau ki
tose gatvėse ir toliau nuo tos 
kolonijos, bet visus sunku pri
siminti.

Daktarų, advokatų, dentistų 
Clevelande tada Lietuviai ne
turėjo. Buvo tik vienas akių 
gydytojas, Dr. J. J. šemoliu- 
nas kurs buvo daugiau bepar- 
tiviškas. Neužilgo susipažinau 
ir su juo. Toliau, su Jonu Bra
zausku, C. F. Petraičiu ir to
lyn daugyn pradėjau pažinoti 
visus Clevelando Lietuvius vei
kėjus ir šiaip gyventojus, ku
rių tūli dar ir dabar gyvena 
čia, kiti numirė, kiti išvažiavo 
Lietuvon, kiti kitur.

Dar vienas atsiminimas iš 
pirmutinių kelių mėnesių gy
venimo Clevelande. Atėjo Va
sario 16-ta, 1918 metais. Ne
atsimenu tikrai ar tą pačią die
ną ar kiek vėliau kada Vilniu
je Lietuviai paskelbė Lietuvos 
Nepriklausomybę, mes gavę 
apie tai žinią, su p. Gedminu, 
apimti didelio džiaugsmo ir su
pratę koks svarbus reikalas, iš
ėjom į biznierius rinkti aukų 
Lietuvai gelbėt. Tą vieną pus
dienį, aplankę žymius biznie
rius, surinkom apie $590. Pi
nigus, rodos per Sandaros cen
trą, tuoj persiuntėm į Lietu
vą. Tiek pinigų surinkti Lie
tuvos reikalams tarp Clevelan- 
diečių tada buvo mažas darbas. 
Visi gerai dirbo, biznieriai bu
vo turtingi, ir tik reikėjo pri
minti kad reikia, davė.

Tuoj po to prasidėjo organi
zavimas visokių bendrovių ir 
toms Clevelandiečiai sudėjo de- 
sėtkus tūkstančių dolarių.

Atsirado iš kur tai kunigas 
Strazdas, kuris buvo nepri
klausomas Romai,’ jis save ro
dos net pralotu vadino, ir tuoj 
rado geraširdžių kurie padėjo 
jam suorganizuoti parapiją ir 

Pavasarinis Koncertas
Vėl pranešame “Dirvos” skaitytojams ir Clevelando Lietuviams smagią 
naujieną: šiame “Dirvos” Pavasariniame koncerte dalyvaus žymiausios 
dainos ir muzikos spėkos vietines, o taipgi artistai svečiai iš AKRONO — 
Akrono Lietuvių Jaunimo Draugiškas Klubas, kuris atveš mums nepapras
tą “SURPRAIZ” — jie rengiasi prie ko tai labai juokingo ir malonaus. 
Toliau, iš PITTSBURGHO turėsime visą eilę gražių panelių dainininkių, 
na ir žymiausius tos kolonijos kultūros darbuotojus DR. JOANNĄ BAL-

TRUŠAITIENĘ ir P. PIVARONĄ.10iiM$0®!

BUS LEIDŽIAMA IŠLAIMEJIMUI PENKIOS METINES “DIRVOS” 
PRENUMERATOS

LIETUVIU SALĖJE
6835 Superior Ave. Pradžia 5 vak. Šokiai 8 v.

Įžanga į Koncertą visiems tik 25c. Keletas vietų bus po 35c.
Po programo bus jaunimui šokiai—LUIZOS Orkestras — Įžanga 25c

net buvo be j iešką bažnyčią pir
kti, kam butų žmoneliai sudė
ję pinigų, bet Strazdui stokavo 
kunigiško rimtumo ir jo darbas 
čia tuoj pametė pasekėjus.

(Bus daugiau)

APSISAUGOKIT. Jus nuo
lat girdit kad esti išbombar- 
duojama rūbų valytojų vietos 
viena po kitos. Tai yra tam 
tikrų grupių kovojimas už kai
nų mažinimą. Tokių atsitiki
mų gali pasitaikyt ir daugiau. 
Taigi bukit atsargus kur nešat 
savo paskutinį siutą išvalyti, 
nes susprogdinime arba sude
ginime valymo įstaigos galit jo 
neatgauti. Pereitą savaitę su
sprogdinus vieną vietą daug 
rūbų buvo sunaikinta, tarp jų 
ir keleto Lietuvių. Tokios vie
tos nėra atsakomingos ir jose 
darbas atliekama prastai. Ne- 
sidžiaugkit kad kur nors gali 
jums atlikti darbą pigiai, nes 
galit paskui apgailėti. Rep.

P. JUKNEVIČIUS 
ir K. ŠTAUPAS

Atliekam visokį namų taisymo, 
popieriavimo ir maliavojimo 

darbą iš lauko ir viduje.
Patarnavimas greitas, sąži
ningas ir už prieinamą kainą. 
Įsitėmykit antrašą: (16)

9111 ST. CLAIR AVE.

Visokis 
Bankinis 

Patarnavimas
▼

Che 
Cleveland

Crust Company

Ohio’s Didziausis"'Bankas

VISAS TURTAS $2SO,ooo,OoO

EI! VISI IR VISOS -
T E M Y KIT E!

“Dirvos” Milžiniškas

— •*’ Balandžio 7, 1933 
I------—------

RAGINSKAS LAIMĖ-
JO SLA. 14 KUOPOJ

SLA. 14-tos kuopos susi
rinkime Balandžio 5 d. bu
vo balsavimai SLA. centro 
sekretoriaus. Iš balsavimo 
pasekmių matyt kad šioje 
kuopoje sena anti-Gegužinė 
gvardija laikosi tvirtai kaip 
siena. Balsavimų pasek
mės tokios:

Už M. A. Raginską 48 
Už M. J. Vinikų 19 
Bolševikų susilaikė 13
IŠSINUOMOJA NAMAS

866 E. 129 St.—puikus vie
nas šeimos namas, 6 kamba
riai, maudynė, du mūriniai ga- 
radžiai, geras kiemas, pigi nuo
ma geriems žmonėms. Kreip
kitės tuoj: 1259 E. 79 St.

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI
6 kambarių namas, maudynė, 
furnasas, garadžius. Gausite 
pigiai. Kreipkitės tuoj

1347 EAST 68TH ST.

■.■/.■.■.V.Y.'.V.VA'.’.'.'.W.W.

II
 JONAS DEBESIS

NAUJAS KAMBARIŲ 4 
POPIERIUOTOJAS 4

9125 KENMORE AVE. į
(už Crawford Road) į 

Telefonas GAr. 7291-J 4
Kainos prieinamos — dar-J 

bas geras ir greitas. 1; 
Lietuviai, kreipkitės pas S 

savą. 4


