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ALUS lyg koks pavasari
nis tvanas užliejo Ameriką 
ir išjudino visus gyvento-] 
jus — bet ne nuo jo bėgti, 
o bėgti į jį. Visi ištroškę 
jieško jo gerti, kiti stengia
si gauti leidimus jį parduo
ti, kiti — jį išdirbti. Ir štai 
tas gėrimas, kurio išdirbi- 
mas per 14 metų buvo pra
sižengimas, dabar lieka pel
ninga industrija.

Nežiūrint kaip bravorai 
buvo prisiruošę alaus biz
niui, bet spėjama kad bėgy
je dviejų savaičių alaus pri
truks. Naujo alaus, kuris 
pradėta dirbti tik su nuėmi
mu draudimo, reikės laukti 
porą mėnesių, kitaip jis 
nebus geras.

Alaus potvinį paleidus, 
gavo dirbti desėtkai tūks
tančių darbininkų pirmose 
dienose. Sakoma kad apie 
1,500,000 bačkų alaus tapo 
parduota visoje šalyje- pir
mas 24 valandas.

Tūkstančiai trokų, vago
nų panaudota to alaus išve- 
žiojimui iš vienos valstijos 
į kitą, iš sandėlm į parda
vimo ir gėrimo punktus.

Youngstown, O. — Šioje 
srityje ir aplinkiniuose ge
ležies ir plieno išdirbimo 
centruose darbai pasidaugi
no, kaip kurios dirbtuvės 
paėmė dvigubą skaičių dar
bininkų. Kitos pailgino dar
bą nuo trijų iki penkių die
nų į savaitę.

Dover, O., viena geležies 
dirbtuvė paėmė 300 darbi
ninkų dirbti šešias dienas į 
savaitę.

Šiuo tarpu pradėjo didė
ti supirkimas senos gele
žies, bijant kad kainos ne
pakiltų.

Wheeling, W. Va. — Čia 
pradėjo dirbti stiklo išdir- 
bystė po kelių metų stovė
jimo. Gamina alui bonkas 
ir stiklines.

Colona, Pa. — Čia prade- i 
jo dirbti plieno išdirbystė; 
paėmė 100 darbininkų.

Toledo, O. — Keliolika iš- 
dirbysčių čia pereitą savai
tę paėmė į darbą šimtus 
darbininkii daugiau. Wil
lys-Overland davė darbo 
del 1,600 darbininkų išpil
dymui užsakymo 4,500 tro- 
ku.

Illinois valstijoje anglia
kasių peštynės tęsiasi po 
senovei. Du Quoin mieste
lyje komunistų riaušėse su 
kitais angliakasiais peršau
ta apskrities policininko 
jaunametė duktė. Už tai 
buvo padaryta -užpuolimas 
ant komunistų unijos namo 
ir suimta 50 vyrų jieškant 
šoviko.

Airijoj vėl buvo sustrei
kavę 4,000 gelžkeliečių už 
didesnes algas, bet streikas 
į kelias dienas .pasibaigė.

Bandys Tartis apie Pre-' 
kybos Palengvinimus

ir Muitų Mažinimą ,
Washington, Bal. 12 d. — 

Šiandien savo kalboje tarp
tautiniais klausimais Prezi
dentas Roosevelt atsišaukė į 
visas šalis Europoje mažinti 
muitus atgaivinimui pasauli
nės prekybos. Tuo pat lai
ku Valstybes Sekretoiius iš
siuntė pakvietimus 42 valsty
bėms prisiųsti atstovus į Wa- 
shingtono konferenciją apta
rimui visus liečiančių klausi
mų. * * *
Washington. — Baland. 8 

d. Prezidentas Roosevelt iš
kilo į pasaulinės vadovybės 
asmenį, užkviesdamas vie
nuolika valstybių į tarybas 
apkalbėjimui visuotino eko
nominio krizio. Tuomi Roo
sevelt nori sugriauti tarp
tautines prekybos užtvaras 
ir išjudinti prekybą.

Roosevelt užkvietė šių 
valstybių atstovus į pasita
rimą: Anglijos, Prancūzi
jos, Italijos, Vokietijos, Ja
ponijos, Kinijos, Argenti
nos, Brazilijos, Čilijos, Ka
nados ir Meksikos.

Ta diena buvo labai gy
va tarptautiniam gyvenime.

Užkvietęs valstybes j pa
sitarimą, Roosevelt su savo 
kabinetu ruošia tvirtą pla
ną atgaivinimui pasaulio 
ekonominiai.

Roosevelt tiki kad atsto
vams atvažiavus ir akis į 
akį sustojus ir išsikalbėjus, 
bus galima kas nors atsiek
ti gero. Tarp kitų savo pa
siūlymų turi paruošęs pa
siūlymą mažinti muitus ir 
panaikinti įvežimų kvotas. 
Nori sutvarkyti tarptauti
nį pinigų apsikeitimo būdą 
ir atsteigti visur aukso pa
grindą pinigams.

Pirmiausia savo planus 
Roosevelt išdėstys Anglijos 
premjerui MacDonaldui, jis 
pirmiausia ir pribus j Ame
riką, jau šiose dienose.

NORI NUPIGINT
DOLARĮ

Washington. — Yra siū
loma sumažint dolaryje au
kso vertę 75 nuošimčiais ir 
išleidus daugiau dolarių iš
judinti šalyje depresiją ir 
grąžinti gerus laikus.

Išleidus daugiau nopieri- 
nių pinigų, ju visi daugiau 
turėtų ir greičiau gautų tie 
kurie neturi. Daugiau tu
rėdami daugiau jų leistų.

Prezidentas Roosevelt į 
tai žiuri šaltai.

Žuvo penki lakūnai. Pa
ryžius. — Nakties laiku nu
krito į jurą kariškas lėktu
vas su lakūnais ir penki vy
rai prigėrė.

NUKIRTO BILIJONĄ 
DOL. NUO VAL

DŽIOS KAŠTU
Washington. — Roosevel- 

to a.dministracija pasiryžus 
nukirsti nuo valdžios išlai
kymo lėšų visą bilijoną do
larių; tame ineina ir numa
žinimas $200,000,000 kariš
ko laivyno ir kariumenės 
išlaikymo lėšų.

Nors Prezidentas žadėjo 
nukirst nuo valdžios išlai
dų 25 nuošimtį arba ketvir
tą dalį, jo lėšų mažinimo 
programas pasiekė dar že
miau.

Biudžeto direktorius pa
tiekė kožnam kabineto ve
dėjui nurodymą kiek kuris 
turi sumažiiiti Savo depart
ments išlaidas ir jie turi to 
laikytis.

Nors Roosevelt savo vi
sų sumanymų negali įvyk
dyti greitai, nes dalykai pa
tys per save turi gerintis, 
ir todėl nėra ko tikėtis ste
buklų kad į trumpą laiką 
viskas pagerėtų, bet tiek 
aišku kad vieno didžiausio 
dalyko jis atsiekė be jokio 
sukliudymo — sumažino ša
lies išlaikymo kaštus visu 
bilijonu dolarių.

Tai milžiniška našta nu
imta piliečiams nuo pečių.

KĄ VEIKS “DARBO 
ARMIJA”

Kaip žinome, šiose dieno
se rnekama ir vežama j gi
rias tūkstančiai vyrų, kurie 
miestuose buvo be darbo. 
Jie bus apgyvendinti tam 
tikrai įrengtose stovyklose 
ir miškuose dirbs ir žais 
per metą laiko. Štai koks 
bus jų darbas:

Suvežti vyrai bus moki
nami sodinti medžius iškir
stuose ir išdegusiuose plo
tuose; įrengti apsaugas nuo 
ugnies naujai užsodintuose 
plotuose; išrinkti iš girių 
senus pūvančius medžius; 
budavoti per girias kelius; 
ir būti gatavais, reikalui iš
tikus, eiti gesinti girių gai
srus.

JAPONAI UŽIMA DAU
GIAU KINŲ ŽEMIŲ

Japonų veikimas prieš 
Kinus Mandžurijoje tęsiasi 
po senovei. Šiose dienose 
japonų kareiviai užėmė vėl 
vieną Kinų miestą netoli 
Didžiosios Sienos, privers
dami Kinų kareivius sku- 
bomis pasitraukti.

Japonai į pavasarį ren
giasi prie didelio ofensivo 
prieš Kinus 200 mylių ilgio 
fronte. Japonai sako toks 
užpuolimas reikalingas su
laikymui nuolatinio Kinų čia, namuose sudegė devy- 
puldinėjimo Japonu esančiii ni to ūkininko' šeimos na- 
kitoje sienos pusėje. riai.

NAZI PAIMA MOKY
KLAS SAVO KON- 

TROLĖN
Berlinas. — Vykdant sa-

vo valdymo planą, Hitleris 
atsisuko į aukštąsias mok
slo įstaigas, kurias paveda 
į savo fašistų kontrolę ir 
visose mokyklose bus palai
koma prieš-Zydiška dva
sia, tuo tarpu bus artinama 
Vokiečių ir Austrų studen
tai į stipresnius ryšius.

Daug universitetų virši
ninkų turės pasitraukti ku
rie nesutiks su fašistų pa
tvarkymu.

Šiose dienose Romoje lan
kėsi Vokietijos vice kancle
ris von Papen. Jam pasi- 
mačius su popiežium, popie
žius patarė jam kad Vokie
tijoje butų vengiama perse
kiojimai visokių kitokių re
ligijų žmonių. Tas gal pa
gelbės sulaikyti nuo išskir
stymo ir Vokietijos katali
kų partiją, prieš kurią fa
šistai pasišiaušė, ir sulaikys 
Vokiečių šėlimą prieš Žy
dus.

$100,000,000 Alaus 
Biznio Praplėtimui

Trumpu laiku šioje šaly
je, dvidešimts trijose valsti
jose kur jau alus pradėta 
pardavoti su Balandžio 7 
diena, bus išleista apie šim
tas milijonų dolarių viešbu
čių, restaurantų ir klubų sa
vininkų, įrengimams naujų 
ir pagerinimams senų gėri
mo kambarių, salių, stogi
nių daržų ir kitų vietų, vi
liojimui ir sutalpinimui gė
rikų.

Prasidėjo didelis pirki
mas toms vietoms reikme
nų, papuošalų ir tt.

Prie to dar leidžiama kiti 
milijonai dolarių pačių bra
vorų savo pasididinimams 
ir pasigerinimams.

MASKVA RAGINA PRO- 
LETARIJOŠIUS VERST 

HITLERĮ
Maskva. — Komunistų 

Internacionalas išleido at
sišaukimą į Vokietijos dar
bo mases nuversti Hitlerio 
valdžią ginkluotu sukilimu. 
Vietoj Hitlerio diktatūros 
ragina įvesti proletariato 
diktatūrą.

200 UŽMUŠTA
Pietų Amerikoje, Para- 

guajaus kare su Bolivija 
už Gran Chaco žemę, už
mušta 200 Bolivijos 
vių.

karei-

Grą- 
1

Auksas Turi Būti 
žintas Gegužės

Štai prasta naujiena auk
so pinigų slėpėjams: Val
džia išleido įsakymą kad vi
sas piniginis auksas butų 
sugrąžintas į valdžios iždą 
iki Gegužės 1 dienai. Po to 
bus baudžiami tie kurie ne
sugrąžins, o bus susekta 
jog turi paslėpę. Bausmė 
bus 10 metų kalėjimo arba 
$10,000 pabaudos arba abu.

Kurie turi aukso iki $100 
vertės tie šio įsakymo ne
paliečiami.

Harris, Min. — Bal. 11 d. 
kilus gaisrui ukėje netoli

GRESIA LENKU-VO-
KIEČIU SANTIKIU 

NUTRŪKIMAS
Berlinas. — Tarp Vokie

tijos ir Lenkijos politiškas 
įtempimas greitai eina prie 
plyšimo, iš priežasties Len
kijoj rengiamų demonstra
cijų prieš Vokiečius.

“Lenkija kursto karą!”— 
rėkia Vokiečiai. Vokiečių 
ministeris Lenkijoje reika
lauja Lenkų valdžios užtik
rinti apsaugą Vokiečiams 
gyvenantiems po Lenkais.

Lenkai sako kad studen
tai rengia protesto demon
stracijas prieš Vokietiją ne
žiūrint griežtų valdžios už
draudimų.

Lenkijoje net Žydai daro 
užpuolimus ant Vokietijos 
konsulatų, už ką Lenkai tu
ri Vokiečių atsiprašyti.

SOVIETŲ EKSPORTAS 
SUMAŽĖJO

Sovietų Rusijos ekspor
tas per Juodųjų jurų uos
tus 1732 m. sumažėjo 27%: 
1931 m. išvežta 12,101,260 
tonų; 1932 m. — 9,524,638 t.

428 MYLIAS Į VALANDĄ 
ORU

Desenzano, Italija. — Ba
landžio 11 d. Italas kariškas 
lakūnas Agello padarė nau
ją greitumo rekordą lėktu
vu praskrisdamas 690 kilo
metrų (428 mylias) į valan
dą. Pirmesnis rekordas iš 
1931 m. buvo Anglų lakūno 
Stainforth, 655 kilometrai.

Sako, Pats Blogiausias 
Laikas jau Praėjo

Newark, N. J. — Balan
džio 11 d. čia įvyko didelės 
plieno kompanijos, Bethle
hem Steel Co., akcininkų su
sirinkimas, kuriaje korpo
racijos prezidentas Grace 
pranešė kad 1932 metais ta 
korporacija turėjo ineigų 
$19,000,000 mažiau, bet jis 
sako del to nenusimena.

Grace pasakė kad dabar 
jau mes pasiekėm puolimo 
dugną, pats aršiausias lai
kas jau pradėjo ir dalykai 
pradėjo gerintis.

Plieno industrija bendrai 
1932 metais turėjo nuosto
lių apie $150,000,000.

ANGLAS PRISIPAŽINĘS 
“KALTU”

Maskva. — Laike tardy
mo šešių Anglų, apkaltintų 
špiegavime Anglijai, penki 
jų prie kaltės neprisipaži
no, bet vienas pasisakęs jog 
esąs “kaltas”. Taipgi esą 
prisipažinę kaltais 11 Ru
sų, kurie tam Anglui tar
navo.

Tie Anglai ten dirbo vie
nai Anglijos kompanijai.

Sakoma kad komunistai 
vartojo visus žiaurumus su 
tikslu priversti suimtuosius 
prisipažinti kaltais, nes no
ri pasirodyti jog ne be rei
kalo “špiegus” sugavo.

ANGLIJA PYKSTA
Londonas. — Sovietų ca

rams patraukus atsakomy
bėn kelis Anglijos piliečius, 
visa Anglija sujudo prieš 
sovietus. Anglijos vyriau
sybė pasiryžo uždaryti di- 
ris j Angliją visoms Rusi
jos prekėms.

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė CIevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendriia
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 Metu ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

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

RENGIA PAGALBA 
NAMU SAVININKAMS
Roosevelto administraci

ja ir kongreso vadai jau be
veik užbaigė programą ku- 
riuomi norima suteikti pa
galba mažiems miestų na
mų savininkams, kad jie, 
turėdami skolas ant savo 
namukų, galėtų išgelbėti 
juos nuo praradimo.

Tam tikslui norima skir
ti $2,000,000,000. Tas pro
gramas veiks panašiai kaip 
yra patvrkyt ir aaaga-ntų 
tvarkoma ūkiams pagalbos 
projektas. Tokis tik bus 
skirtumas kad ūkininkai 
turės mokėti 4% nuoš. už 
paskolą, o miestų namų sa
vininkai po 5’/2 nuoš.

GENERALINIO KONSULO ŽADEIKIO KAL
BA STUD.-PROFESIONALŲ SUVAŽIAVIME

“New Yorko Štato Lietu
vių Profesionalų ir Studen
tų Draugijos” sumanytojų 
pirmame posėdyje, Baland. 
2 d., Brooklyne, N. Y., Lie
tuvos Generalis Konsulas 
P. Žadeikis pasakė įžangi
nę prakalbą tokio turinio:

“Mintis apie Lietuvių Pro
fesionalų ir Studentų Drau
gijos (ar gal trumpesniu 
vardu pavadintume) steigi
mą, žinau, daug kartų atei
davo galvon ko ne kiekvie
nam čia susirinkusių. Bet 
del kokių tai priežasčių (jus 
patys gerai žinote), ši min
tis nesikunydavo. Didžiame 
New Yorko mieste profe
sionalų randasi kelios de
šimtys, gi studentų, bai
gusių high schools ir lan
kančių kolegijas bei univer
sitetus bus gal ne vienas 
šimtas. Tačiau jokios or
ganizacijos kuri reprezen
tuotų Amerikos Lietuvių 
inteligentiją nebuvo, jei ne
skaityti įvairių bandymų, 
kaip pav. ‘Lithuanian Stu
dents’ and Alumni Club’, 
kurio tikslas ir uždaviniai 
siauroki ir negali suvaidin
ti žymios rolės visuomenė
je, kaip kad privalėtų inte
ligentų organizacijai. Tai
gi, reikalas tokios organi
zacijos kuri vienytų Ame
rikos Lietuvių kultūros dar
bui visus be skirtumo bai
gusius ir tebeeinančius au
kštuosius mokslus, ne vien 
New Yorko mieste bet ir vi
same New Yorko štate, yra 
visiems aiškus. Reikėjo tik 
kam nors imtis iniciativos.

“Apie šį reikalą man da
vė progos viešai prabilti mi
nėtas ‘Lithuanian Students’
£'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIHIII1IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIUIIIIIIIIIII1IU:

LIETUVOS BONAI
Kuriems yra reikalas parduoti Lietuvos 

Laisvės Paskolos Bonus “Dirvos” Agentū
ra pagelbės jums juos parduoti aukščiau
siu kursu. Prisiųskit registruotame laiške 
su 1933 ir 1934 metų kuponais. “Dirva” 
yra pasitikėtina įstaiga, taigi gausit užtik
rintą patarnavimą. Laiško viduje su bo- 
nu ir ant voko užrašykit savo aiškų antra
šą. Informacijų apie bonus klausdami įdė
kit už 3c pašto ženklelį. Adresuokite

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

niiiiiuiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii:

Šiuo projektu, paskolas 
gaus namų savininkai kurių 
namai verti iki $20,000 ir 
paskola bus iki 80 nuoš. Ki
taip sakant, jei namas ver
tas $5,000, valdžia duos ant 
jo paskolos $4,000. Iš tos 
sumos bus galima atmokė t 
banko skolą ir išsimokėti 
valdžiai mažomis sumomis.

Senato bankų ir pinigų 
komitetas siūlo kongresui 
bilių kuris reikalauja įvedi
mo apdraudos žmonių pini
gams sudėtiems- bankuose 
taupymui. Tas bilius taip
gi priverstų bankus įstoti 
į Federalio Rezervo Bankų 
narius.

ant Alumni Club’ laike jų 
baliaus Vasario 11 d. Po! 
to sekė mano laiškai iš Va
sario 23 arba ir vėlesnės da
tos, kuriuos Tamstos gal vi
si apturėjote, o jei kas ne
apturėjo tegul nepaskaito 
man už blogą, nes aš juk 
visų adresų negi galėjau ži
noti. Aš skaičiau sau už 
pareigą juodą ant balto su
rašyti tame mano laiške ke
letą (žinoma toli ne visus)’ 
svarbių uždavinių kurie 
verčia kiekvieną inteligen
tą bent rimtai pagalvoti. 
Dabar, kada, Tamstos čia 
susirinkote kaipo sumany
mo iniciatoriai, klausimas 
apie kalbamos organizaci
jos ipso fakto teigiamai iš
sisprendė; teikitės tad šį 
reikalą paimti į savo rankas 
ir jau nebepaleisti.

“Teikitės išrinkti iš čia 
susirinkusių, organizacinį 
komitetą, teikitės duoti tam 
komitetui instrukcijų kokį 
darbą, kaip ir kuriuo laiku 
jis privalo atlikti. Yra kiek
vienam aišku kad svarbiau
sias uždavinis organizacinio 
komiteto: sudaryti busimos 
organizacijos statuto pro
jektą ir sukviest steigiamą
jį organizacijos susirinki
mą netolimoje ateityje. Kad 
organizaciniam komitetui 
pavyktų tai padaryti, musų 
visų, čia dabar susirinku
sių, kaipo iniciatorių, yra 
pareiga tam komitetui tal
kininkauti visais galimais 
budais.

“Apart tų konkrečių už
davinių, mano tame laiške 
surašymų, yra, žinoma, visa 
eilė kitų uždavinių, iš kurių

(Pabaiga ant 6-to pusi.)
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M KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Nesenai buvo pranešta 
laikraščiuose kad daugelis 
biznierių ir profesionalų, 
dalyvavusių S. L. A. seime 
pereitą vasarą, žadėjo vė
liau atsiųsti auką Liet. Pa
minklinio Kambario fon- 
dan, tik prašė kad Fondo 
Komitetas parašytų jiems 
priminimo laišką.

Dabar vienas tų žadėto
jų atsiuntė auką ir rašo da
rąs tai del ekonomijos, ne
laukdamas iš musų antro 
prašymo laiško, kuris kaš
tuotų fondui apie penkis 
centus. Tai yra labai gra
žus nurodymas ir reikalin
ga ekonomizavimas, ypač 
čiais laikais.

Pasitikime kad visi ma
niusieji aukauti atsiųs savo 
aukas nelaukdami primena
mų laiškų. Mes vistiek pas
kui, gavę auką, su jumis su- 
sirašysim, pasiųsim kvitą, 
paskui pažymėsime laikraš
čiuose kas kiek aukavo. Da
bar del to per ’ laikraščius 
jums primename apie jūsų 
žadėtą auką; tikime kad 
jus pripažystate jog laik
raščiai yra taip geri kaip 
musų laiškai.

Visi Lietuviai, kas tiktai 
mano aukauti, aukaukit da
bar, šį pavasari, nes tai 
ypatingai svarbu: vasarą 
galės prasidėt oficialis Lie
tuvių kambario darbas. Jei 
susidės $1300 iki tam lai
kui, bus galima pradėti vei
kimas Kambario reikalu 
kaip Pittsburge taip ir 
Kaune.

Aukas siųskite finansų 
sekretoriui: V. Zambliaus- 
kas, 31 Minooka st., Pitts
burgh (10) Pa,, išrašius če
kius vardu: Lietuvių Kam
bario Fondas.

P. S. Aukų sąraše nr. 2 
klaidingai paskelbta: “Bal
trušaitis, Jonas F., Brook
lyn, N. Y.” Turi būti: Bal- 
tramaitis, Jonas F.”

L. K. F. Spaudos Kom.

PENNSYLV ANUOS 
ŽINELĖS

Anglis ir gyvastys. Har
risburg. — Kovo mėnesio 
bėgyje Pennsylvanijoj min
kštos anglies kasyklose iš
kasta 5,775,000 tonų anglies 
ir per tą mėnesį minkštos 
anglies kasyklose užmušta 
6 darbininkai. Išeina vie
na gyvastis ant 962,500 to
nų anglies.

Kietos anglies kasyklose 
tą patį mėnesį iškasta 4,- 
502,000 tonų anglies ir ka
syklose buvo užmušta 23 
darbininkai.

ANT KIEK TUŠČIAS 
“GRAŽUOLĖS” 
KONKURSAS

Chicagos Lietuvišk u o s e 
laikraščiuose jau pasirodė 
atsišaukimai ir aplikacijų 
kuponai “Lietuvių Dienos 
Karalaitės” “konkursui”.

Atsišaukime sakoma:
“Sekcija kreipiasi į visas 

Amerikos ir kitų kraštų 
Lietuvaites.... įstoti kon- 
kursan....”

Aplikacijoje štai kokį pa
reiškimą padaro įstojanti 
panelė:

“Šiuomi įstoju į Chicagos 
Pasaulinės Parodos Tauti
nių Grupių Lietuvių Sekci
jos ‘Lietuvių Dienos Kara
laitės’ konkursą ir prisiun- 
čiu savo fotografiją. Aš su
tinku su visomis nustatyto
mis konkurso taisyklėmis ir 
suteikiu teisę konkurso ve
dėjams talpinti mano foto
grafiją laikraščiuose ar ki
tuose leidiniuose. Aš sutin
ku atvykti į Chicagą ir da
lyvauti ‘Lietuvių Dienos’ iš
kilmėse Pasaulinėje Paro
doje Liepos 16, 1933 m.”

Kaip “Dirva” sakė taip ko
mitetas ir darys: Chicagos 
socialistų dienraštis talpins 
gautus mergų paveikslus ir 
po priedanga Lietuvių sek
cijos darys sau biznį (jeigu 
tas kiek naudos duos). Pa
rodos komitetui žinoma rei
kės Užmokėti už paveikslų 
klišes ir už skelbimus.

Bet paveikslų talpinimas 
tai tik mažas dalykas. Kaip 
bus su tų gražuolių atva
žiavimu į Chicagą? Ar iš 
Lietuvos ir iš kitur net čia 
pat Amerikoje nors kokia 
Lietuvaitė važiuos į “gra
žuolių konkursą”? Kas ap
mokės lėšas? Iš kur jos pa
čios turės tiek pinigo kad 
rizikuoti į konkursą va
žiuoti? Aišku jau iškalno 
kad tokio kermošiaus visai 
neįvyks, o laikraščiuose bus 
išaikvota daug brangios 
vietos tokiam bergždžiam 
mergų raginimui važiuoti į 
konkursą ir komiteto bus 
prasirupinta apie- “gražuo
les”, vietoj rūpintis apie ką 
tikrai kultūriško ir naudin
go.

Pagaliaus išeis tik taip: 
“gražuolę” prireiks rinkti 
iš keleto Chicagiečių pane
lių, o kadangi socialistai no
rės išrinkti savo “draugę”, 
o katalikai savo (abi tos 
priešingos srovės sudaro 
Lietuvių komitetą), iškils 
jų tarpe peštynės ir po vis
ko dar didesni ginčai laik
raščiuose — o už visai be
vertį dalyką — keletą mer
gų, kurios norės “karalai
tės” suole pasėdėti....

Lietuvė.
Sugavo. Scranton, Fa.— 

Policija gavo žinią kad Cle- 
velande tapo suimtas jau
nas vyras, pabėgęs * kalinis, 
kuris kaltinamas nušovime 
policijos leitenanto savaitė 
laiko. atgal. Scrantono po
licija stengiasi jį išgauti iš 
Clevelando policijos ir par
vežti čia tardymui. Jisai 
prisipažino paeinąs iš šio 
miesto, bet sako tą dieną 
kai policijos leitenantas bu
vo nušautas krautuvės už
puolime, jisai tik per Scran- 
toną važiavęs į Clevelandą, 
neišlipęs iš buso. Suimtasis 
vardu James Briggs, su juo 
kartu iš kalėjimo pabėgęs 
jo draugas vardu Wallace 
Skawinski.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 

Skaitykit “Dirvą”.

SLA. IR JAUNUOMENĖ
1 '

Ekskursija i Lietuvą
Vienu iš keliones malonumų yra 

vykti būryje savo draugų ir vien
taučių, ir Lietuviai turi gerų progą 
keliauti gražiame būryje saviškių 
Skandinavų-Amerikos Linijos ruo
šiama ekskursija Birželio 3 d. gar
laiviu FREDERIK VIII.

Šis patogus ir plačiai žinomas 
garlaivis plaukia tiesiai į Klaipėdą, 
ir sprendžiant sulyg ateinančių tei- 
ravimųsi išrodo kad ant šio laivo 
bus daug Lietuvių.

Nereikės nei gelžkeliais važiuoti 
nei persikelt į kitą laivą ir geriau
si patogumai Lietuviams užtikrinta.

Kainos labai žemos: trečia klase 
į Klaipėdą $92.00; abipusė laivakor
tė $153.50.

Platesnių informacijų kreipkitės i 
vietinius agentus.

Jaunystė — žiedas žmo
gaus amžiuje. Jaunuolis— 
energija, jiega, kuri laiko 
žmonijos viltį. Pasaulis bu
tų nejaukus jeigu nebutii 
jaunųjų. Jaunas žmogus 
pilnas kilnių troškimų ir 
idealų. Daug turįs pasiry
žimo. Jaunuolis kartais pa
daro klaidą, bet bręsdamas 
turi progos ją atitaisyti.

Todėl žmonija, valstybės 
vadai ir filantropai dau
giausia kreipia dėmesio j 
jaunimą, kad jis butų auk
lėjamas padoriai, eitų gra
žiais ir pavyzdingais gyve
nimo keliais. Vyriausias 
valstybės vadų ir visuome
nės veikėjų tikslas vest jau
nimą Į tautinį susipratimą, 
gilų valstybingumą ir mo
ralę.

Tai pagrindinai jaunimo 
auklėjimo dėsniai.

Tautos kurios gyvena sa
vo valstybės ribose, jauni
mo auklėjimu rūpinasi tam 
tikros įstaigos valstybės lė
šomis išlaikomos, arba bent 
remiamos.

Amerikos Lietuviai suda
ro didelę Lietuvių tautos 
dalį Amerikoje. Gyvenda
mi šioje šalyje linkę ją va
dinti nauja savo tėvyne, 
bet vis dėlto savo gyvenimu 
skiriamės nuo tikrojo Ame
rikos gyvenimo. Lietuviai, 
kaip ir kitos tautos, norime 
palaikyti savo tautybę. Bet 
to atsiekti negalime tenkin- 
damiesi vienais išeiviais. 
Reikia kreipti dėmesį į čia 
augusį jaunimą, kurio turi
me gana daug ir kuris stip
riai patriotiškas. Reikia 
rūpintis jo auklėjimu, turi
me jiems duoti progas mu
sų organizacijose, parodyti 
savo gabumus pratinant 
juos dirbti tautišką darbą.

Šiam kilniam idealui siek
ti turime Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje, kurio vy
riausias tikslas yra traukti 
jaunimą į organizaciją. Bet 
kad jaunimas eitų į Lietu
vių gyvenimą, S. L. A. tu
ri turėti vadus kurie mokė
tų prie jaunuolių prieiti ir 
gražiais pavyzdžiais rodyti 
jiems kelią. Reikia prisipa
žinti kad tuo tarpu pas mus 
ne visai taip yra. Štai vie
nas atsitikimas išėjęs į vie
šumą. Richmond Hill, L. 
I., SLA. jaunuolių kuopa ir 
vienas senesnės laidos vei
kėjas, kuris norėdamas įsi
skverbti į SLA. sekretorius 
varu vertė savo jaunuosius 
draugus falsifikuoti jo kai
po nario dokumentus. To
ki ‘pavyzdžiai’ jaunuoliams 
taip įsipyko kad jie turėjo 
išmesti tą žmogų iš kuopos 
nedavę net -persikėlimo liu
dijimo.

Tokiais pavyzdžiais ne- 
nusivesime jaunimo gerais 
keliais.

Tas pats veikėjas tokiais 
falsifikuotais įrodymais no
rėjo ir Centro Valdybą ap
gauti. Tiesa, tris valdybos 
narius, silpnesnės, orienta
cijos, patraukė į savo pusę, 
bet kitus tris, kuriems ru
pi SLA. gerovė ir Amerikos 
Lietuvių ateitis, nepasisekė 
apgauti. Jie stojo ginti Lie
tuvį darbininką ir jo įneš
tus Į SLA. centus. Jeigu 
žmogus šiokiu ar kitokiu 
atveju, turėdamas tiksliai 
sugalvotą planą, bando ap
gaulingu budu pasinaudoti 
savo asmeniškiems intere
sams tai kas gali užtikrinti 
kad kai jam bus pavesta 
dideli ir atsakomingi reika

lai, jis juos sąžiningai galės 

atlikti?
Šį mėnesį eina SLA. sek

retoriaus rinkimai. Dėlto 
kiekvienas SLA. narys turi 
gerai pagalvoti, jeigu nori 
sąžiningai tarnauti savo or
ganizacijai, jaunimui ir ap
lamai Amerikos Lietuvių 
ateičiai. Turi palaikyti tą 
SLA. sekretoriaus kandida
tą (kandidatas į sekreto
rius yra M. A. Raginskas), 
pastatytą ir remiamą tų 
Centro Valdybos narių ku
rie rūpinasi taip SLA., taip 
visa Lietuvių tautos išei
vių ateitimi. J. Svirimas.

HARTFORD, CONN.

Žinios iš V. V. S. skyriaus 
veikimo.

Vietos Vilniui Vad. Są
jungos skyriaus narių vei
kimas pavyzdingas, daug 
rūpinasi Vilniaus vadavimo 
reikalais. Išrinkta komisi
ja sudarymui projekto ryti
nių valstijų V. V. S. skyrių 
suvažiavimui šaukti ir ne
trukus toks suvažiavimas 
bus sušauktas. Komisijoje 
darbuojasi: vietos Lietuvių 
klebonas Kun. J. Ambotas, 
V. M. Čekanauskas, J. Kau
nietis, Elzė Povilaitytė ir 
A. Žalionienė.

Šaukimu V. V. S. skyrių 
atstovų suvažiavimo susi
domėjo daugelis rytinių val
stijų Lietuvių veikėjų ir ga
vo pritarimą Lietuvos Ge- 
neralio Konsulo, P. Žadei- 
kio.

Bal. 13 d. įvyksta V. V. S. 
skyriaus susirinkimas pa
rapijos salėje, su paskaito
mis Vilniaus klausimu, pre
legentai Kun. J. Ambotas 
ir V. M. Čekanauskas, žo
džiu, musų Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrius gyvas ir 
kiek sąlygos leidžia veikia 
labai pavyzdingai.

Ukrainiečiai smerkia 
Lenkus

Vietos Ukrainiečiai turė
jo masinį protesto mitingą 
Kovo 26 d., kur dalyvavo 
apie 300 Ukrainiečių ir ke
letas Lietuvių. Kun. Teo
doras Helanda atidarė mi
tingą, paaiškino jo tikslą 
ir program o vedėju persta
tė p. Kučiaką, kuris, Ukrai
niečių chorui padainavus 
Amerikos ir Ukrainos him
nus, perstatė principaliu šio 
mitingo kalbėtoju Lietuvių 
atstovą V. M. Čekanauską. 
Jis gražiai pasveikino Uk
rainiečius, kaipo jų draugas 
ir atstovaująs draugingą 
Ukrainiečiams tautą Lietu
vius, ir plačiai nupasakojo 
Lenkų žiaurumus su Ukrai
niečiais. Čekanauskas kal
bėjo Angliškai. Toliau pri
siminė panašų Lenkų žiau
rumą pavergtame Lietuvos 
rytų krašte, ir pasakė kad 
kaip Ukrainiečiai taip Lie-, 
tuviai, Lenkų mušami, žu
domi ir kalinami, atsisako 
būti ištikimais ir mylėti 
Lenkiją, ir to niekados ne
sulauks.

Čekanausko kalba buvo 
nuosekli, nuodugniai api
manti bendrus reikalus Lie
tuvių ir Ukrainiečių kovose 
prieš Lenkų toriniją.

Apie Ukrainicčių-Lietuvių 
santikius kalbėdamas, Če
kanauskas prisiminė žilą se
novę, kuomet Lietuviai ir 
Ukrainai buvo vienoj vals
tybėj, kuomet Lietuvių di
dieji kunigaikščiai Gedimi
nas, Algirdas, ir Vytautas 
Didysis valdė Ukrainą, ap

sakydamas kaip tos dvi tau
tos tada bendrai kovojo ir 
gynė savo žemes nuo Toto
rių, Rusų ir Vokiečių.

Baigdamas savo kalbą, p. 
Čekanauskas pareiškė viltį 
kad ateis valanda, patekės 
šviesi saulutė Ukrainai, pa
kils sena ir galinga Ukrai
ną tauta, nusikračius sveti
mą jungą.

Antru principaliu kalbė
toju buvo Vladimir Ked- 
rovsky, Ukrainiečių Susi
vienijimo organo redakto
rius iš Jersey City, N. J. 
Jis kalbėjo ilgai ir įdomiai, 
peržvelgė Ukrainiečių poli
tiškų kovų eigą pokariniu 
laiku, Entantės suktą poli
tiką, išaiškino susidėjusias 
sąlygas kurios kliudė Uk
rainiečiams atstatyti nepri
klausomą valstybę.

Kalbėtojas ragino Ukrai
niečius nenuleisti rankų, 
kovoti su Lenkais ir jų bar
barišku ir brutališku val
dymu jų pavergtos dalies.

Tapo išnešta rezoliucijos 
prieš Lenkus ir Amerikos 
valdžiai bei didžiulėms val
stybėms prašymas imti žy
gių pažaboti Lenkų padūki
mą.

Ukrainiečiai nori bendro 
fronto prieš Lenkus

Teko patirti kad Ukrai
niečiai labai pageidauja su
darymo bendro fronto su 
Lietuviais kovoms prieš pa
vergėjus Lenkus. Kedrov- 
sky pasikalbėdamas su Če
kanausku priėjo bendros iš
vados kad butų labai nau
dinga sudaryti Lietuvių- 
Ukrainiečių veikėjų tarybą 
Amerikoje bendriems dar
bams atvadavimui savo po 
Lenkais pavergtų kraštų.

Šiuo svarbiu reikalu, t. y. 
Lietuvių-Ukrainiečių bend
ru veikimu, dar 1928 m. p. 
Čekanauskas rūpinosi, bet 
nerado pritarimo pas savo 
veikėjus Lietuvius. Jo pas
tangomis, prašant Dr. D. 
Alseikai, Kultūros draugi
jos pirmininkui Vilniuje, 
jau buvo suformuotas ko
mitetas, bet negavo sutiki
mo iš Lietuvių (tam nepri
tarė Vitaitis ir Vinikas) ir 
todėl tapo likviduota pradė
tas darbas ir tuomi baigė
si pastangos siekti Lietuvių 
ir Ukrainiečių bendros ak
cijos už savo pavergtų že
mių dalis.

Reikia tikėtis kad dabar 
tas klausimas bus atnaujin
tas. Busimam V. V. S. sky
rių suvažiavime šitą klau
simą p. Čekanauskas žada 
iškelti Lietuviams, o be abe
jo Ukrainiečiai visada bus 
gatavi su mumis dėtis. .

“D.” Koresp. M.

DAYTON
Priešingi darbo valandų 

trumpinimui. Fabriką n t ų 
sąjunga protestuoja prieš 
valdžios pradėtą rimtą pa
stangą pravesti 30 valandų 
darbo į savaitę. Toje fabri
kantų sąjungoje yra 35 iš- 
dirbystės, kurios užlaiko į 
35,000 darbininkų. Pasiųs
ta į Washingtoną griežti 
protestai.

Daugiau už Raginską. S. 
L. A. centro sekretoriaus 
balsavimų daviniai susirin
kime SLA. 105 kuopos Ba
landžio 5 tokie: už Ragins- bar
ką 20; už Viniką 14. Agi-( Prohibicijos numarinimą 
tacijų nebuvo, viskas buvo (visi turėsit prisivirti trijų 
atlikta ramiai ir tvarkin- savaičių zopostui, kad ne- 
gai. “D.” Rep. reiktų laukti ir kentėti

GERB. SPRAGILAS

TAI GADYNĖ, TAI ČĖ- 
SAI!
arba:

Trokštu! Kur tas legali
zuotas alus!?

Prohibicija, kuri turėjo 
didžiausią laisvę per ketu
riolika metų, naujam Pre
zidentui demokratiškai val
dant tapo uždaryta nelais
vėn ir laukia savo mirties 
elektriškoje kedėje, kaip 
kokia kriminaliste. Ale ir 
buvo ji kriminaliste: Kiek 
ji žmonių nužudė, kiek iš 
proto išvarė, kiek apakino, 
kiek turto sunaikino, kiek 
į nelaimes įtraukė, kiek į 
puikybę buvo iškėlus ir pas
kui į skurdą nutrenkė ir tt. 
ir begalo.

Dabar jau baigiasi Prohi- 
bicijos gadynė.

Ale kaip dabar bus tai ir 
aš pats nežinau. Kartais 
blogą žmogų arba politikie
rių visi smerkia, nusmerkia 
ir prašalina iš vietos, ale 
kada jo vietoj atsistoja ki
tas, o jo nei blogų nei gerų 
darbų niekas nemato.

Taip turbūt ir su Prohi
bicija: visi rėkė, triubino, 
smerkė ją, reikalavo grąži
nimo alaus, na ir nusmer- 
kė. Ji jau uždaryta nelai
svėje, kaip sakiau. Ale kur 
tas alus?

Štai jau penkios dienos po 
to kaip, anot “Dirvos”, tu
rėjo būti įvestas alus, o aš 
dar nei stiklelio niekur pa
ragaut negavau.

Pirmiau, kada viešpatavo 
Prohibicija, alaus ir dar 
stipresnio gėrimo galėjai 
gaut kožname name, ba vi
si darydavosi, ir kožna “sal
džių gėrimų” krautuvėlė tu
rėjo zoposto to kartaus 
skystimėlio, ir savo pažys
tamiems visada buvo gata
va pasitarnauti ir žmogus 
nekentei troškulio.

O dabar, Prohibiciją už
darius mirties kamaroje, ei
ni žmogus iš vietos į vietą, 
iš namo j namą, jieškai to 
legalizuoto gėrimo, kuris 
putų yra 3, o alaus .2, ir 
niekur negauni.

Tai aš dabar mislinu kad
Demokratiška valdžia žmo
nes apgavo: bravorai ne
spėjo padaryti alaus, o tie 
kurie namie darėsi arba 
“saldžius gėrimus” šinkavo, 
nustojo alų daryti, ir žmo
gus turi vaikščiot ištroškęs. 
Alų gavo tik viešbučiai ir 
kitos poniškos vietos, tai 
tu, bedarbi, bandyk ir in- 
eik į tokią vietą paragauti 
alaus. ...

Iki alus pasieks kranus 
mažesnių šinkorių, ištiesų 
sakau jums visi turėsim pa
kentėti troškulį ir net gai
lėtis kad Prohibicija užda
ryta kalėjime.

Jeigu taip bus ir su su
grąžinimu širdį raminan
čios degtinėlės tai galiu da- 

pasakyt visiems: prieš 

troškulį iki kur nors lega
lizuota degtinėlė pradės ne
drąsiai rodytis. «

LIETUVOS KONSULAS 
KALBĖS PER RADIO
Balandžio 20 d., 7:15 va

kare (Eastern Standard lai
ku), P. Žadeikis, Lietuvos 
Generalinis Konsulas, pasa
kys New Yorke iš Munici
pal Building Stoties WNYC 
(570 kilocycles) prakalbą 
temoje “Aspects of Present 
Lithuanian Policies”.

HAMMOND, IND.
Vienbalsiai už Raginską. 

Balandžio 2 d. įvyko SLA. 
273 kp. susirinkimas, kuria
me balsuota už SLA. cen
tro sekretorių. Susirinki
mas nutarė balsuoti už Ra
ginską, jis gavo 11 balsų, o 
Vinikas 0.

Ištikro Raginskas yrą at
sakantis į sekretoriaus vie
tą ir nemanome kad geres
nis žmogus butų galima ras
ti. Patariame ir kitoms 
kuopoms remti Raginską. 
Jis žmogus taisyklingas, vi
somis pastangomis dirbo S. 
L. A. gerovei ir nesiskver- 
bė į jokią vietą nebūdamas 
Amerikos piliečiu.

273 kp. fin. .sekr.
J. Maksvitis.

JIEŠKAU Bronių ir Juozų But
kevičius, ir Adolfą Civilką, gyvena 
rodos Worcester, Mass. Paeina iš 
Dotnavos par., Vaidotonių sodžiaus. 
Yra svarbus reikalas, prašau jų pa
čių atsišaukti arba apie juos žinan
čių pranešti.

F. Aksenavičius 
7513 Lexington Av. Cleveland, O.

KENTUCKY
BURLEY TABAKAS

“Tiesiog Iš Augytojo 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 “sendininias” 
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

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 negerumus, atmiežia 
skonio jausmą ir naikina sveikatą.

Mes naudojam tą patį būdą kaip 
musų diedukai vartojo prirengimui 
tabako savo vartojimui—išnokintas 
visoks kartumas — nepalikta niekas 
kas “estų” liežuvį arba apkartintį 
burnoj skonį. Tūkstančiai tabako 
mėgėjų pasaulyje pripažysta jo ge
riausią kramtymo arba rūkymo ypa
tybę.

NUKIRSK SAVO į 1/> Parduoda- 
TABAKO LĖŠAS ( me tiesiog 

>' 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 5 sv. 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 Bulky 
sudarys jums 40 didelių pakelių rū
kymui arba 50 eilių kramtymui.
ft B” Pasiuskit 35e sidabrų iš- 
4 ft P bandymui vieno svaro pa
ll all I keliui stipraus ar lengvo WWW tabako ir mes prisiųsim 
apmokėtu paštu jums persitikrini
mui koks musų tabakas.

Independent Tobacco 
Grovers Association

McClure Bldg. Frankfort, Ky.
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“Liaudies Tribūna” 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2137 W. 69th St. 
CHICAGO, ILL.

Telef. Grovehill 2242

No. 15

DARBAI TAISOSI
Visą pasauli ir Ameriką pa

lietė depresija. Amerikos žmo
nės jau perleido sunkiausi de
presijos laikotarpi ir šiandien 
jau žymu nekuriu darbų gerė
jimas. Tiesa, depresija neat
ėjo staiga — ėmė virš tris me
tus, — taigi ir pagerėjimas ne
gali staiga ateiti. Bet šiandien 
jau drąsiai, galima sakyti kad 
laikai gerėja, darbų daugėja.

Amerikoje dabar visa pra
monė yra pagriuvus, visos ma
šinos surūdijusios, nes jas per 
pastarus metus-kitus labai ma
žai tenaudota. Prie tokių ap
linkybių jei pramonė gerėja tai 
savaimi aišku kad darbų bus. 
Todėl darbų bus kad viskas rei
kia taisyti pirm negu produk
cija bus galima pradėti.

■ Kongresas priėmė 30 valan
dų darbo savaitės bilių. Tiktai 
klausimas ar Prezidentas Roo
sevelt pasirašys tą bilių ir pa
darys jį įstatymu, nors Kon
grese tas bilius perleista virš 
trimis trečdaliais balsų.

Klausimas yra ar toks įstaty
mas butų konstitucinis, ar ne
prieštarautų šalies konstituci
jai? Kaip tas klausimas baig
sis sunku pasakyti. Tačiau yra 
faktas kad Amerikos industri
jos ir politikos vadai aiškiai 
mato jog šioje mašinerijos ga
dynėje reikia trumpinti darbo 
valandas. Jeigu dabartinis bi
lius ir nebus priimtas del Vik

iuos ar kitos priežastis, visvien 
darbo valandų trumpinimas tu
rės būti įvykdytas.

Taip, pergyvenom tuos sun
kius laikus beveik kiekvienas

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 svarų iki panaudojau 
vienų dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės 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.

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

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 this 
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.
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nupuldami finansiniai, ekonomi
niai; bet nėra abejonės kad ge
riau gyvensime nykstant de
presijai, gerėjant laikams.

Nereikia pražiūrėti fakto kad 
tie milijonai dolarių kurie bus 
alaus biznio apivartoje žymiai 
prisidės prie laikų pagerinimo. 
Gal nepagerins jums tiesioginiu 
keliu, bet bendrai pagerins ga
na žymiai.

Taipgi reikia prisiminti kad 
dabartiniu laiku prekių, kaip 
tai plieno ir kitos medegos be
veik visai nėra sandėliuose ga
tavų. Viskas turės būti pradė
ta gaminti.

Galų gale, Prezidento Roose- 
velto šaukiama ekonominė val
stybių konferencija, galimas 
daiktas, duos daug gerų pasek
mių.

Bendrai sakant, reikia tiktai 
biskelio kantrybės ir pergyven
sim tą negeistiną depresiją, ku
ri prie visko suparaližiavo ir 
Lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Rytojus bus gražesnis, gyve
nimas įdomesnis, laikai geres
ni.

VELYKOS
Lietuvoje Velykos yra nepa

prasta ir labai linksma pavasa
rio šventė kaip jauniems taip 
ir se.iiems.

Ant Velykų margina margu
čius, kuriuos podės (žemaitiš
kai kūmos) duoda dovanų savo 
krikšto sunams ir dukterims.

Kaimiečiai ir miestuose tar
naują valdininkai paprastai va
žiuoja j svečius pas' savuosius. 
Miesto gyventojai lankosi sa
vo kaimynystėje, baliavoja.

Vejykų šventė Lietuvoje se
niau buvo švenčiama dvi, kar
tais tris dienas. Ir dabai' dar 
ta šventės dvasia viešpatauja 
kaip kaime taip ir mieste per 
dvi-tris dienas.

Po Velykų švenčių, visi jau
čia kad pavasaris jau prasidė
jo ir neužilgo prasidės laukų 
darbai.

Kai kuriose Lietuvių koloni
jose Amerikoje Velykos šven
čiamos kaip ir Lietuvoje.

Chicagoj Velykos šį pavasari 
kiek šviesesnės, darbo žmonės 
pradėjo gauti darbus, kiti tiki
si gauti dirbti trumpoje atei
tyje.

SAVOLDI NUGALĖJO 
“ČAMPIONĄ” LONDOS
Chicago. — Bal. 7 d. im

tynėse Italas Savoldi pagul
dė Graiką Jim Londos, ku
ris vadinasi “pasaulio čam- 
pionu”. Už tai Londos ir 
jo promoteriai pakėlė ler- 
mą ir atsisako pripažinti jį 
čampionu. Už tokį trukš- 
mą, Chicagos atletų komisi
ja vėl uždraudė Chicagoje 
rengti imtynes, nes imtikai 
nesiima ištiesti, bet apgau
dinėja publiką.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip GydytiKojų 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 į 
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.

J1’’ -

DARBU PAGERĖJI
MAS DEL ALAUS

—St. Louis Mo. — The Bar- 
ry-Mekmiller Co. gavo užsaky
mų įvairių mašinerijų del bra
vorų už $310,000.

—Erie, Pa. — Erie City Iron 
Works gavo užsakymų už mi
lijoną dolarių iš Excelsior Bre
wing Co. iš Brooklyn, N. Y.

—Washington, D. C. — Ame
rikos valdžia tikisi gauti taksų 
nuo alaus pirmais metais apie 
$200,000,000. Pirmiau tuos pi
nigus sunaudodavo butlegeriai 
ir valdžia turėdavo kitaip ap
sunkinti gyventojus taksų naš
ta.

—New Yorko valstija surinks 
virš $20,000,000 taksų per me
tus nuo vieno alaus.

—Los Angeles, Cal. — Ver
non Brewery Co. būdavo ja nau
ją bravorĄ už $250,000.

—Syracuse, N. Y. — Dvi dir
btuvės čionai paskyrė $28,000 
pataisymui, pagerinimui maši
nerijos.

—Toledo, Ohio, bravorai pa
skyrė $200,000 pataisymui sa
vo' budinkų ir mašinerijų.

—Philadelphia, Pa., bravorai 
paskyrė $500,000 tik del žalia
vos pirkimo alaus gamybai.

—New Orleans, Ga., stato
ma naujas bravoras už $200,- 
000.

Chicago, Ill. — The Chicago 
Brewing Co. paskyrė greitu lai
ku $10,000 pagerinimams.

—Aurora, Ill. ■— Fox River 
Beverage Co. paskyrė pataisy
mui savo budinkų $50,000.

—Albany, N. Y. — Vietinis 
bravoras paskyrė $200,000 pa
taisymui ir padidinimui savo 
elektros stoties kuri tarnaus 
bravorui.

—St. Louis, Mo. — Anhau- 
ser-Busch bravoras paskyrė du 
milijonu dolarių naujiems įren
gimams.

—Chicago. — Illinois Central 
gelžkelio linija skiria milijoną 
dolarių įrengimams tinkamam 
patarnavimui bravorams alaus 
išvežiojime.

čia suminėta tik ant greitų
jų patirtos žinios kiek kapitalo 
jau paleidžiama į darbą iš prie
žasties alaus pramonės atnau
jinimo.

Kiti milijonai dolarių skubo- 
mis išleidžiama alaus išplatini
mo ir gėrimo įstaigose, nes jos 
turi viską įsirengti kad galėtų 
tą naują biznį vesti. Iki šiol 
nieko tam tinkamo neturėjo.

The venerable Bede claims 
that the name of Easter is de
rived from Eostre, the Teuto
nic goddess of rising light of 
day and spring—nature’s re
surrection. To the Church it 
means the resurrection of 
Christ. To many an average 
person—not scholarly enough 
to care about the early origin 
of the feast, not religious 
enough to feel the • Christian 
meaning deeply—it is a season 
marked by change of costume, 
by flowers and a feeling of joy.

Here are Lithuanian cus
toms described by some of our 
Waterbury residents.

Eggs, being a forbidden food 
during Lent, as are also meat 
and milk and its products, are 
served gaily colored on Easter 
day to celebrate their return 
to the table. Perhaps, too, the 
practical reason of plentifulness 
of eggs at this time may have 
considerable bearing on the 
custom. Aside from practical 
reasons, they are appropriate 
as a Christian symbol of re
surrection. Farther back, the 
pagans also used their egg as 
a symbol of resurrection in 
that it meatit germinating life 
—so abundant at this time 
when grass begins to spring, 
buds sprout and birds return. 
The Easter rabbit is also a pa
gan symbol meaning fertility.

The coloring of eggs is one 
of the most prevalent of Easter 
customs. Now we use aniline 
dyes and ,do not think twice 
about it, but before these were 
discovered, and even then in 
country places, it was the cus
tom to color eggs with vege
table dyes.

One of the commonest ways 
to give eggs color is to boil 
them with onion skins. This 
gives a deep -yellow. . Another 
common way, which is now 
gradually being abandoned, is 
to take the bark of alder or 
oak, shred it, boil it in water 
and to pour this infusion over 
some pieces of rusty iron. Then 
raw eggs are taken, decorated 
with patterns of wax and 
placed in the solution of bark 
and iron when the latter is cool. 
In about a week all the unwax
ed portions will be dyed a deep, 
even, shining black. The tan
nins of the bark combine with 
the iron to form an ink. When 
the eggs are boiled Easter 
morning, the wax melts and 
the egg emerges in a chic 
black and white ‘Easter suit. 
Combinations of this method 
with store-bought dyes often 
yield very beautiful results.

One woman says that when 
she was a young girl in hem 
home town Kaunas, she and her

Aišku kaip diena kad tiesio- 
ginai ir netiesioginai nemažiau 
šimtas tūkstančių darbininkų 
visoje šalyje gavo darbus sul 
alaus sugryžimu.

MES PRIIMĄS 1933 
M. BONŲ KUPONUS

“Dirva” p r i i m a Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba už knygas.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

Sunaikinamas Peršalimas 
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekanti rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro, Pain-Expellc- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

The Lithuanian 
Tribune

Weekly — Published 
by The 

Lithuanian-American 
Peoples Association

K. J. SEMASHKA, Sec-y 
3221 Beach St. Chicago 

Telef. Albany 4918
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LITHUANIAN EASTER CUSTOMS
By Catherine Stan eslow.

friends often paid for their 
Easter finery by making deco
rated eggs for sale to- the of
ficials and army officers who 
were stationed there. They 
dyed the egg the desired color, 
put on the design in melted 
wax, then soaked the egg in 
the alder bark solution to dye 
it black. They would get an 
all-over design of tiny forget- 
me-nots in blue on the black 
background; or daisies or but
tercups. Sometimes it would 
be vari-colored bouquets that 
were used as the motif. Elabo
rate monograms of people they 
knew would be executed 
wreathed in flowers of several 
colors. If they wished to use 
several colors, the parts to be 
redyed would be bleached with 
ammonia and- then dyed the 
desired color. It took time, 
patience and skill, but was also 
a pleasure.

Where mistletoe and ground 
pine abound they are boiled 
with the eggs to produce green. 
A pinch of alum is used as a 
mordant. In other parts of 
the country a certain lichen 
from the rocks gives a reddish 
orange color when boiled with 
alum. Dried birch leaves yield 
a lemon yellow.

The colored eggs are used 
in games and contests. Of 
these, egg-picking is known in 
many countries besides Lithua
nia. The contestants choose 
what they consider strong eggs 
by tapping them against the 
clenched teeth. One holds his 
egg in his hand and the other 
strikes it from above with the 
end of his egg. He whose egg 
breaks, loses it to his opponent. 
Thicks and practical jokes en
ter in. Some clever one will 
open up that end of the egg 
where the air-cell lies and fill 
it with melted pitch and care
fully seal it over. Of course, 
such an egg will break many 
an opponent’s until the trick 
is’ discovered and the trickster 
punished. Another stunt is to 
dye a wooden egg and use it 
on unsuspecting egg-pickers.

Another game is called egg
rolling. A row of eggs is set 
up—one egg by each player. 
Then the players take turns 
rolling an egg at this row to 
see if they can hit one of them 
and thus win it. The egg so 
removed must be replaced by 
the player to whom it original
ly belonged.

And naturally, after the long 
Lenten fast there is much 
feasting and merry-making, 
even for a whole week after 
Easter. ■

(Reprinted with permission of 
Waterbury Sunday Republican)PROFESSOR NOODLE

OOD EVENIN' SlF 
KINDLY ELEVATE 

YouR hooks!
Dear Professor':'

A .bandit held me up 
last nięfht, and said to 

ziny surprise:“For caus
ing you this awkward 
plight, I must apologize’ 
He took my ring and 
watch and chain, and 
all my money too.Then 
softly said in tones 
urbane:“! thank 
you sir. Adieu!”

H-Padish.
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MUSŲ LAKŪNAI 
PASIRENGĘ

Pasikalbėjus su Kapt. S. Da
rium, kuris su St. Girėnu ren
giasi skristi šį pavasarį į Kau
ną, teko patirti kad jų aero
planas jau prirengtas skridi
mui. Lėktuvo spalva bus rau
sva. Vardas duota LITUANI- 
CA (Lotyniškai Lietuvybė) — 
taip kad ne tik Lietuviams bus 
galima vardas suprasti bet ir 
kiti žmonės žinos kad tai Lie
tuvių lėktuvas. Apart vardo 
ir spalvos aeroplanas turės se
kančias raides ir numerius: 
NR688-E, tai yra jų lėktuvo 
oficialio leidimo indentifikacija.

Prie progos teko sužinoti 
kad lakūnai lėkdami Lietuvon, 
iš Chicagos į New Yorką ir iš 
New Yorko į Kauną, gavo lei
dimą iš Amerikos ir Lietuvos 
paštų vežti laiškus. Laiškus 
galės pasiųsti kas norės savo 
giminėms ir draugams.

Tie kurie norės kad jų laiš
kai butų nuvežti Lietuvon ga
lės tai atsiekti labai prieinama 
kaina — tik už $2. Lietuvoje 
gyvenantiems musų giminėms 
ir draugams bus nepaprasta 
įdomybė kuomet iš Amerikos 
laiškas pasieks juos į porą die
nų.

Tą- darydami Amerikiečiai 
sudės keletą šimtų dolarių la
kūnams, kuriems reikės turėti 
pinigų Lietuvoje atsiradus, ka
dangi jie visą savo turtą sudė
jo į tą lėktuvą.

Visus formalumus apie skri
dimą, oro paštą ir kitus daly
kus oficialiai praneš Skridimo 
Rėmėjų Komitetas, tėmykit lai
kraščius. . Rep.

25,000 GAUS DIRBTI. Chi
cagoj ir Cook apskrityj paskir
ta Balandžio mėnesiui $750,000 
įvairiems viešiems darbams, 
kas duos progos tūkstančiams 
darbininkų užsidirbti pragyve
nimą. Sakoma kad šį mėnesį 
bus paimta į darbus 9,000 dar
bininkų daugiau negu dirbo 
Kovo mėnesį.

Darbai bus duodami tiesio- 
ginai iš šelpimo punktų ir be
darbiai bus skiriami tiems dar
bams kuriems jie labiausia tiks.

PAĖMĖ 500 darbininkų. W. 
Pullman dirbtuvės kurios sto
vėjo uždarytos virš dviejų me
tų, šiose dienose pradėjo dirb
ti. 500 darbininkų gavo dar
bus. ' Rep.

VISI LAUKIA Pasaulinės Pa
rodos. Chicagoj visose pakam
pėse tik kalbama apie Pasauli
nę Parodą, visi jos laukia.

Chicagos Lietuviai tikisi iš 
visos Amerikos, Kanados ir 
Lietuvos daug svečių. Tai bus 
nepaprastas suvažiavimas, kur 
Lietuviai turės pamatyti šimto 
metų Pasaulio Progresą.

Pasaulinė Paroda bus įdomi 
visu kuo, tik gaila kad Lietu
viai kaipo tauta negalės pasi
rodyti su savo progresu. Tas 
atsitiko dėka tam tikrų asme
nų netakto, bet ką padarysi 
kad pas mus tokių nelaimių ne
galima išvengti.

Tačiau nusiminti nėra ko: 
laike Pasaulinės Parodos Lietu
viams bus įvairaus įdomumo; 
prie kitko įvyks Tautinės spau
dos konferencija, veikėjų pasi
tarimai, bendri dalyvavimai Pa
saulinėje Parodoje ir tt.

ILLINOIS valstijos bedarbių 
šelpimo komiteto Chicagos de
legacija išvažiavo į Washingto- 
ną pas Darbo Sekretorių tartis 
bedarbių reikalais.

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

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

KAIP CHICAGOJ SUTIKTA 
LEGALIŠKAS ALUS

Penktadienio vakara. Balan
džio 6 d., visi nekantriai laukė 
legališko alaus lyg kokio “išga
nymo”. Apie vienuoliktą valan
dą nakties prie bravorų pradė
jo važiuoti trokai, automobiliai, 
o kiti žmonės ir pėkšti susirin
ko, vežtis, neštis alaus sau į 
biznio įstaigas arba namon. 
Visi “pilgrimai” turėjo susto
ję eilėse už bravorų durų lauk
ti iki bus 1 minuta po 12 nak
ties iki bus galima duris atida
ryti. Iki 12:01 valandai bra
voruose buvę valdžios viršinin
kai laikė duris užrakinę ir net 
patiems bravorų savininkams 
neleido prieiti prie alaus.

Atėjus nuskirtai valandai, iš 
bravorų pradėjo ristis alaus 
bačkos, slinkti dėžės pilnos bon- 
kų su alum, ir atrodė lyg di
džiausias kermošius. Kožnas 
norėjo pirmiau gauti ir parsi
gabenti į savo biznio vietą pra
dėti alų šinkuoti, nes ištrošku- 
sieji laukė. Kitiems teko pri
sigrūsti prie gavimo alaus tik 
apįe trečią valandą nakties ir 
jiems išrodė amžiai, prabėgo.

Parduotuvėse kai kuriems tą 
naktį teko paragauti alaus, o 
kai kuriems ir ne, nes “ištroš- 
kėlių” buvo daug daugiau ne
gu galėta iš bravorų alaus gau
ti.

Dar ir po šiai dienai Chica
goje alaus trūksta, nes tie ku
rie pardavinėja gauna jo labai 
mažai, o pareikalavimas nepa
prastai didelis.
. Policija pastebėjo kad nuo 
tos dienos kada alus legališkai 
parsiduoda, Chicagoje girtų 
skaičius žymiai sumažėjo. Pir
miau visi pasigerdavo nuo vi
sokios naminės degtinės, dabar 
stengiasi gauti alaus ir kelias 
dienas blaivi pravaikščioja, čė- 
dydami savo pusdolarį alui nu
sipirkti, o ne taip lengvai jo 
gali rasti.

“MARGUČIO” Vakaras Ste
vens Kotelyje bus labai pažy
mus. “Margutis” laukia sve
čių net iš Rytinių valstijų. Tas 
garsus Jubilejinis penkių metų 
“Margučio” vakaras įvyksta 
sekmadienio vakare, Balandžio 
23 d. Bus programas, šokiai 
ir gero alaus. Rep.

VEŽA Į MIŠKUS. Jau veža 
iš Chicagos darbininkus į miš
ką darbus, sulyg Prezidento 
Roosevelto miškų darbų pro- 
gramo. Išvežama į Jefferson 
Barracks, St. Louis, Mo., Camp 
Custer, Mich., Fort Sheridan, 
Ill. Tai yra senos kariumenės 
stovyklos. Darbininkai gaus po 
$1 į dieną mokėti, gaus maistą 
ir rubus. Priimami bedarbiai 
vyrai nuo 18 iki 25 metų.

AUTOMOBILIŲ savin inkų 
žiniai. Policija perspėja visus 
automobilistus kad jie įsigytų 
1933 metų leidimus. Sakoma 
kad tik pusė automobilistų te
turi šių metų leidimus. Nuo 
Balandžio 16 visi turės turėti 
leidimus ir sako bus baudžiami 
jei leidimų neišsipirks.

IŠNAUDOTOJAI. Chicagoje 
buvo privisę visokiu kompanijų 
kurios skolindavo žmonėms pi
nigus ir lupdavo net iki 240 
nuošimčių. Dabai- valstijos pro
kuroras suėmė tokių lupikų 17 
asmenų. Jie bus tardami ir 
baudžiami. Paleisti po $5,000 
užstatu kiekvienas. Rep.

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 IIo’rted Street 
Telefonas VICTORY 0562 

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

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

penktad. vakarais.
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P. ŽADEIKIS TURĖTŲ LIKTI AMERIKOJE

Eina gandai kad Lietuvos 
Generalis Konsulas P. Ža- 
deikis iš New Yorko bus 
perkeltas į Latviją. Musų 
nuomone, jeigu dar ne per- 
vėlu, Lietuvos Užsienių Mi
nisterija, privalėtų šį pakei
timą sulaikyti.

Gerb. Žadeikis dar turėtų 
būti paliktas bent porai me
tų kad galėtų įvykdyti visus 
savo pradėtus ir pasekmin
gai vykdomus projektus.

Jis yra visa gyvybės sro
vė Vilniui Vaduoti organi
zavimo Amerikoje;

Jis pasekmingai varo or
ganizavimą Lietuvių Vaiz
bos Butų Amerikoje;

Jis pradėjo orgnaziuoti 
Lietuvių Profesionalų ir 
Studentų Draugijas.

Ypač didelės reikšmės 
turi šių draugijų organiza
vimas palaikymui ir plėti
mui Lietuvybės Ameriko-

kunigai savo algas atiduo
da vyskupijoms, iš ten gi ei
na visokiausia akcija prieš 
valdžią.

Išeina taip: Dvasiškija 
bando kąsti tą ranką kuri 
dvasiškija šeria. Tai kam 
šerti.

Mirtys Lietuvoje
Šių metų pirmą mėnesį 

Lietuvoje mirė 3206 žmo
nės: 1571 vyras ir 1635 mo
terys. Miestuose mirė 192 
vyrai ir 254 moterys, o kai
muose mirė 1379 vyrai ir 
1381 moteris.

Iš šitų skaitlinių matosi 
vienas pastebėtinas dalykas 
tai kad moterų viršta dau
giau negu vyrų.

Jungtuvių Sausio mėnesį 
buvo: 1602; 1339 poros su
situokė kaimuose gyveną ir

263 poros miestuose.
Visoj Lietuvoj (su Klai

pėdos kraštu) tą mėn. susL 
tuokė 1668 poros: 292 poros 
miestuose ir 1376 kaimuose.

Gimimų Sausio mėn. bu
vo: Visoje Lietuvoje gimė 
5,596 kūdikiai: 3,097 ber
niukai ir 2,499 mergaitės. 
Tame skaičiuje moterystėje 
gimė 2,888 berniukai, 2328 
mergaitės, o ne moterystė
je 209 berniukai ir 171 mer
gaitė.

Miestuose gimė 369 ber
niukai ir 289 mergaitės, o 
kaimuose — 2728 berniukai 
ir 2210 mergaitės.

Butų Nusibodę Laukt 
Tėvo Mirties

Karaliais paprastai palie
ka sunai, kada seniai kara
liai miršta.

Buvęs Vokietijos kaize
ris Wilhelmas yra jau virš 
70 metų amžiaus ir da,r gy

je, platinimui propagandos 
ir draugiškumo Amerikos 
su Lietuva, ir tt. ir tt.

Latvijoje gali užimti vie
tą šiaip sau žmogus, kuris 
neturi tokios iniciativos ir
kur nėra reikalo taip daug 
dirbti kaip reikia dirbti šio
je šalyje.

Neužtenka kad žmogus 
butų tik Konsulas pasirašy
ti savo vardą ant Pasų ar 
kitų kokių dokumentų. Čia 
reikia žmogaus kuris yra 
“gyva viela”, judinanti ir 
žadinanti Amerikos Lietu
vius.

Geistina butų kad Lietu
vos Ministeris Balutis, Wa
shingtone, suprastų ką mes 
norime pasakyti ir kad pa
naudotų savo įtekmę palik
ti p. Žadeikį Amerikoje il
gesniam laikui.

Žinoma, tas priklauso ar 
pats p. Žadeikis to norės. 
To mes nežinome.

Tokiems pat dideliems 
musų tautai darbams yra 
Chicagos teritorija. Geisti
na butų matyti Chicagos 
Konsulą ką nors pradedant. 
Tik Konsulai šiuo laiku ga
li ką nors tautai naudinges
nio nuveikti, nes į juos mu
sų žmonės atsineša su pa
garba ir seks jų vadovybei. 
Tarp savęs mes perdaug su
siskaldę ir neturim pagar
bos net geriausiems, rim- 
čiausiems savo vadams.

(Tęsinys iš pereito num.)

Kaip Išnaudojami Lietuvos 
Kunigai

Lietuvos kunigams algas 
moka valstybės iždas. Bet 
vyskupijos tas algas ima į 
savo rankas ir panaudoja 
jas savo dvasiškai politikai 
varyti. Kunigai turi pra
gyventi iš savo uždarbių pa
rapijose.

Dabartiniu laiku, del kri- 
zio, daugelis kunigų ima iš 
valdžios savo algas ir visai 
neklauso ką vyskupų rašti
nės jiems liepia daryti.

Lietuvos vyriausybė vis
ką gerai tvarko, bet nesu
tvarko kunigų algų. Jeigu 
kunigams algų nereikia, ku-

Graži Valdovė
Ardys atvykęs į pilį kuri stovėjo šių 

dienų Alytaus vietoje, prie Nemuno, apsi
lankė pas tos srities kunigą Švarną. Tai 
buvo senas, bet milžiniško kūno sudėjimo 
žmogus, jau kaip aržuolas palaužtas gy
venimo aitdrų. Jis turėjo tik vieną koją, 
kitą prarado kovose su Merkinės valdovu 
dar jaunesnėse dienose. Senis Švarna bu
vo aprimęs, bet turėjo tokio pat neramaus 
budo sūnūs, kaip buvo jis pats, kurie bu
vo išėję į karą šių svečių atvykimo laiku. 
Švarna gražiai priėmė Ardį ir jo palydovų 
būrį ir porą dienų vaišino. Per tą laiką 
abu valdovai išsikalbėjo ir Alytaus kuni
gas išsipasakojo daug iš savo gyvenimo ir 
pasakė apie savo sūnūs.

Jo sunai buvo du — Parojus ir Tau
ras, jau gerokai pasenėję bet dar nevedę 
vyrai.

Jiedu išėjo į karą — prieš tėvo norą— 
užkariauti sau mergą. Ta merga buvo tai 
valdovė pilies kuri buvo ties subėgimu upe
lio Punelės su Nemunu, prie šių dienų Pu
nios miestelio.

Ten valdė viena kunigytė, vardu Baniu- 
tė, kuri aplinkinių vyrų širdis viliojo, bet 
kurie ją labai mažai matė, tik daugiau gir
dėjo apie ją. Apie ją ėjo daug visokių gan
dų, tarp kurių ir tokie kad ji jau ištekėjus; 
kad ji po vieną vyrą kas naktį turi ir pas
kui meta nuo stataus kranto į upę ir nužu
do; kad ji yra laumė, o ne žmogiška mer
ga; kad ji išteisybės yra vyras o ne mote
riška, arba mergvyris, ir užtai neteka už 

lie turi dideles, turtingas 
parapijas, kam algas mokė
ti. Bažnyčios turėtų būti 
laikomos kaip ir biznio įs
taigos: kuri iš savo ineigų

vyro.
Bet Parojus ir Tauras apie ją turėjo 

geresnių ir tikresnių žinių. Jiedu pasiryžo 
užimti jos pilį ir priversti ją eiti už vieno 
ar kito iš jų. Tik visa bėda buvo kad Ba- 
niutės pilis buo nepaimama. Ji buvo ant 
aukšto, stataus kranto, dabar Margio kal
nu vadinamo. Kalnas buvo taip status iš 
Nemuno ir iš Punelės pusės kad jį įlipti ne
buvo galima. Iš kitur prieiti nėra galimy
bės, nes ten stipri kariumenė stovi. Taigi 
du vyrai su šimtais savo kareivių gatavi 
buvo tą kalną iš apačios pakasti kad pilis 
su Baniute nugriūtų žemyn — toks buvo 
tuščias jų užsimojimas.

Baniute pati niekur nesirodo. Jos prie- 
šus-užpuolikus lengvai atmuša narsus pi
lies gynėjai.

Šitą išgirdęs, Ardys norėjo kuogrei- 
čiausia vykti iš Alytaus, sulaikyti karą ir 
grąžinti švarnos sūnūs namon, nes nepri
tinka kariauti prieš moterišką kuri neda-

išsilaiko, lai laikosi, o gel- ro užpuolimo.
bėti tik tas kurių kunigai Vėl keliavo Nemunu, artyn Daugupių, 
neuždirba gana. Dabar gŲ Punios link, ir neužilgo prijojo Baniutės

DIRVA

vas. Jo sūnūs Frederikas 
Wilhelmas jau apie 50 me
tų amžiaus. Jo sūnūs jau 
26 metų amžiaus ir jau pats 
butų troškęs kaizeriauti, o 
iki šiol dar jo tėvas nebūtų 
gavęs kaizerio sosto, jeigu 
Vokietijos imperija butų 
buvus čielybėje ir kaizeris 
butų soste sėdėjęs.

Eina kalbos kad jeigu ka
da Vokietijoj bus grąžinta 
monarkija, šiam jaunam 
kaizerio anūkui gali tekti 
1918 metais apleistas impe
ratoriaus sostas.

Senis buvęs kaizeris gy
vena ištrėmime Holandijoj. 
Jo sūnūs gyvena ir dalyvau
ja Vokietijos politikoje.

“Dangiška muzika”
Kiniečiai savo pramogose 

kartas nuo karto pasigami
na “dangišką orkestrą”.

Sugaudę didelį skaičių 
balandžių, priraišioja jiems 
prie kaklų ir uodegų var
pelius ir paleidžia. Kai ba
landžiai skraido, paraišioti 
varpeliai skamba, o Kinie
čiai užrietę galvas seka ba
landžius ir džiaugiasi “dan
giška muika”.

JUODO

nOį KARŽYGIOO <2^ SŪNŪS

Rašo K. S. Karpius

pilį, arba tą vietą kur pilis randasi. Pilis 
tūnojo ant kalno, mažai įmatoma, bet tvir
tai gamtos apsaugota.

Pirmas Ardžio dalykas buvo nugąsdin
ti įsikarščiavusius jaunikius. Neduodamas 
jiems- žinoti kad atjoja nuo Alytaus, jis 
mišku apjojo ir traukė prie jų stovyklos 
panemunių aukštyn. Didelis buris Daug
upių vyrų užpuolikams pasirodė kad atei
na Baniutei iš kur nors stipri pagalba. Ne
ilgai trukę, jie ėmė trauktis. Pamatęs kad 
Baniutės priešai traukiasi, Ardys pasisten
gė susieiti su pačiais vadais, išsikalbėjo 
kad buvo pas jų tėvą ir kad atvyko per
kalbėt juos liauti bereikalingą užpuolimą.

— Vyrai, karu meilės nepasieksit! — 
tarė jiems Ardys. — Jei norit ją laimėti, 
gal but geriau tiks mane į piršlius paleidus 
pas ją. Bet turim žinot kuris norit ją vesti.

— Mudu abu! — atsakė jiedu.
— Abu niekados vienos moteries ne

vesk, taigi patys nežinot ko kariaujat. 
Gryžkit namon ir daugiau jos neužkabinė- 
kit! — įsakė jiems Ardys.

— O kas esi kad mums taip įsakinėji?
— Esu jūsų tėvo geras draugas, bet 

galiu būti jūsų stiprus priešas jeigu rei
kėtų. Aš esu Daugupių valdovas, Ardys!

Abu vyrai vienas į kitą sužiuro, pas
kui permetė žvilgsniu Ardį ir nuleido akis. 
Suprato' kad jie niekados negaus Baniutės 
kada šis gražus vyras ją aplankys, ir su
tiko daugiau jos neužkabinėti. Jie neži
nojo Ardžio padėties, bet jo jaunumas davė 
jiems spėti kad jis visada galės ją pirmiau 
negu jie gauti.

— Niekados prieš moteriškas nepakel- 
kit ginklo, greičiau bukit gynėjais jų, tada 
tik gausit jų prijautimą ir meilę! — moki
no juos Ardys. Kariautojai susigėdo ir 
įsakė saviems vyrams traukti namų link. 
Ardys prieš persiskyrimą gerai su jais su
sidraugavo, pasakė ką su jų tėvu sutarė, ir 
jiems taipgi prižadėjo į pagalbą ąteiti jei
gu šauktųsi ir jeigu kariaus apsigindami 
nuo priešų. Parojus ir Tauras apsidžiau
gė pažintimi su garsiu Daugupių valdovu, 
apie kurį buvo girdėję įvairių garsių gan
dų, ir prižadėjo už jo pagalbą teikti jam 
savo pagalbą reikalui atėjus.

Ardys susijieškojo kelią į Baniutės pi
lį, nes norėjo ir ją atlankyti. Jo žingeidu
mą ją matyti sukėlė tų brolių pasiryžimas 
ją paimti, ir jos toks vienatvinis gyveni
mas, apie ką tiek įvairių kalbų girdėjo.

Kada aplinkiniais keliais gavo prijoti 
artyn prie pilies, jis pirmiausia pasisakė 
kas yra ir kokiu tikslu atvyko, tik tada pi
lies sargai įleido jį pro vartus, bet tik vie
nų vieną. Ardys drąsiai inėjo, parodymui 
kad pribuvo su gerais norais, ne kaipo prie
šas.

Balandžio 14, 1933

AUSZROS’ 50 
METŲ

50 metų sukaktuves pirmutinio Lietuvių 
laikraščio po spaudos uždraudimo.
Lygiai prieš 50 metų keli jauni ir 

smarkiai pasiryžę vyrai, Jonas Basanavi
čius, Jonas Šliupas, V. Mikšas, Martynas 
Jankus, įsteigė Ragainėje, Prūsų Lietuvo
je, mėnesinį Lietuvišką laikraštį.

Visos musų tautos delei aplinkuma 
1883 metais atrodė labai nejauki. Rusai 
jautėsi Lietuvoje visiškais šeimininkais ir 
savo 1864 metų spaudos draudimu manė 
užgesinę paskutinę Lietuviškos dvasios 
gyvybės žymę. Vokiečiai po 1871 metų 
laimėjimo atrodė patys sau kaip Europos 
galingiausia valstybė. Žalgirio nugalėto
jų ainius jie iš savo aukštumos vos galėjo 
pastebėti. Todėl ir nebijojo jų. Kam ga
lėjo tada ateiti galvon mintis atgaivinti 
jau visai mirusią tautą?

Jonas Basanavičius, Jonas Šliupas ir 
aplink juos susibūrę kiti jauni vyrai buvo 
įsisvajoję romantikai, iš paviršiaus žiūrint 
svetimi žiauriai tikrovei idealistai. Bet 
taip atrodė tik iš paviršiaus. J. Basanavi
čius jau buvo pagyvenęs Balkanų valsty
bėse. Jis pamatė ten vietoje, iš Graikijos, 
Serbijos, Bulgarijos pavyzdžių kaip iš pra
džių maža tautinė ugnelė gali po truputį 
įsiliepsnoti ir net plieno nelaisvės pančius 
pagaliau savo augančiu karščiu sutirpinti. 
J. Šliupas, Petras Vileišis ir kiti Maskvos 
ir Petrapilio Lietuviai studentai matė Ru
sų simpatijas ir susidomėjimą mažomis 
Balkanų tautomis, bet jie darė visai kitas 
išvadas negu Rusai ir pamanyti galėjo. Į 
tokią tautinės ugnies pajiegą tikėdami, J. 
Basanavičius J. Šliupas ir jų draugai pa
krikštijo savo laikraštį “Auszra”. Ji turė
jo pamažu kilti viršun viso Lietuvos dan
gaus, nušviesti ir pažadinti giliai įmigusį 
kraštą, — pakelti jį kovai del savo kultū
rinės ir tautinės buities.

Drąsus svajotojai, realus karštuoliai 
neapsiriko. Jų žygio dėka mes esam šian
dien kiti žmonės, mes regim viršum musų 
galvų laisvės saulę. Jei ne jie ir ne jų pra
dėtas darbas, mes nebūtume tinkamai pa
siruošę išnaudoti tų galimybių kurios mu
sų naudai susidėjo į didžiojo karo pabaigą. 
Kad ta ruoša buvo reikalinga, gerai pa
menam iš tų reiškinių kad Lietuvos nepri
klausomybės idėja musų pačių tarpe turė
jo daug įsitikinusių ir net aiškių priešų.

“Aušros” ugnelė buvo padegta geru 
metu. Butume mes ankčiau daugiau tau
tinio judrumo parodę, be abejo butume ir 
daugiau laimėję ir vargu ar praradę Vil
nių.

“Aušrininkai”, savo sveika tautine 
nuojauta, savo didį uždavinį atjautę ir jį 
prieš 50 metų kuriančia ugnimi išreiškę, 
dabar jau daugelis mirę, kiti keli, garbin

Niekam kitam Baniute nebūtų pasiro
džius, bet Daugupių valdovą pati norėjo 
matyti, vienok ir tai tik tada sutiko jį ma
tyti kada svečias tikrai įrodė jog yra tuo 
kuo sakosi.

Ardžiui belaukiant, pas jį atėjo tam
siaplaukė, smulkaus, balto, labai gražaus 
veido, jauna moteriška, jau per dvidešim
tį metų amžiaus; jos veide matėsi mažas 
išblyškimas, rodąs jos gyvenime ko tai tru
kumą; bet akys, kada ji šypsojosi, žėrėjo 
gražia, gyva liepsnele, lupos pilnos turėjo 
savo viliojantį gražumą; buvo aukštoka, 
bet ne pėraukšta, ir turėjo gražią eiseną 
ir traukiantį atsinešimą link kito žmogaus.

Tai buvo kunigytė Baniute. Jos tė
vas Lingis buvo labai senas kai ją pagim
dė jos motina, jauna mergina, kuri buvo 
ketvirta jo žmona. Bet Baniutės motina 
mirė laike gimdymo. Tėvas ją augino, bet 
neilgai, nes jis mirė iš senavės, palikda
mas jai šią pilį valdyti.

Kodėl ji viena mergavo ir netekėjo bu
vo svarbi priežastis. Ji širdyje nešiojo 
meilę vienam narsiam savo pilies vyrui, 
kurio jau nebuvo gyvo. Jis, būdamas pras
tuolių kilmės, niekados nedryso jai meilės 
parodyt, iki ji pati nepatyrė po laiko.

Doras ir narsus jis buvo — Butrimas 
— ir buvo jaunas ir jos širdžiai patinka

ga senatve pasipuošę, laukia iš musų kad 
mes jų veiklą toliau nutęstame. Jų įkur
ta ugnis turi visados liepsnoti musų širdy
se, musų sieloje, musų kasdieninėje tauti
nėje ir valstybinėje veikloje. “Aušrinin
kai” turi teisę iš musų reikalauti kad mes, 
jų ainiai, juos savo dideliu, nepailstamu 
darbu ir glaudžia sandora pagerbtume.

Mes dirbam ir veikiam dabar nepaly
ginamai geresnėse sąlygose negu jie prieš 
50 metų. Todėl ir musų veikla turi būti 
žymiai našesnė. Mes, jų ainiai, turim dir
bti tiek kiek dar po 50 metų visi galėtume 
būti tiek gerbiami kaip mes šiandien ger- 
biam mažutę “Aušrininkų’, saujelę.

Musų pagarba “Aušros” didvyriams ir 
jų įkurtai šventai tautinei veiklai! “L.A.”

' Užjūrio broliams
Nuveikę didžius darbus tėvų žemei ir dabar ža

dindami skaidrų rytojų savosios žemės vaikams, 
už darbus Jūsų tebus padeklamuoti šitie posmai 
gilia padėka dar busintiems laikams.

Vairus Dainoras.

Už mėlynųjų vandenų,
Gilaus, audringo okeano, 
Toli Jus broliai nuo savų 
Svečioje žemėje gyvenat.
Gojai Jums ošia svetimi,
Negirdite dainų lakštutės,
Bet jautria savo širdimi
Mylite savo žemę motutę.
Laurų vainiką pinate Jus 
Užjuryj protėvių žemei.
Žadint padėjot tuos laikus 
Kai nykumas lakstė aptemęs.
Užtai mes dainiai Lietuvos
Jus darbus įrašysim auksu.
Posmuose virpančios dainos 
Pyniman amžių užausim.

1933.lll.12. Vainis Dainoras.

NEPRAEIK
Jei kartais tu eisi pro kalvą 
Kur ilsisi kaulai senelių, 
Nepraeik tu, kaimyne, pro šalį 
Ir mano apleisto kapelio.
Nepraeik, mylimasai kaimyne, 
Senai aš tavęs lukurauju, 
Ir tiktai trumputės maldelės 
Tavęs sukalbėt aš maldauju!
Nepraeik tat, brangusis kaimyne, 
Tave aš gerbiau ir mylėjau, 
Ir maldą už tavo tėvelius 
Ne sykį prie kapo kalbėjau.
Dabar štai ir aš jau su jaisiais 
Guliu čia juodojoj žemelėj, 
Ir tavo aš meilę pažinsiu 
Tiktai sukalbėtoj maldelėj....

Jonas Morkūnas.

mas. Jokis apielinkės kunigas nebuvo toks 
patogus vyras kaip jos Butrimas. Ji jį ir 
gyrė ir apdovanodavo, ir skyrė jam viską 
geriausio, bet savo meilės pasakyt jam ne
dryso, o jis, žinodamas kuo esąs, niekados 
nepasidrąsino pasakyt jai to ko ji laukė ir 
ko jos širdis net alpdama iš jo šaukėsi. 
Vieno žodelio iš jo pusės reikėjo ir ji bu
tų prisipažinus jog sutinka paimti jį sau 
už vyrą. Bet Butrimas visą jos prielan
kumą, gerumą jam, skaitė jos atlyginimu 
už jo atsidavimą, ištikimą tarnybą, o ne 
jos meile jam; manė kad Baniute laiko jį 
ne kuo daugiau kaip tik savo tarnu, ir jei 
šypsosi ir gražiai kalba į jį tai tik todėl 
kad patenkinta jo darbais. Jos aukštas 
gymis slėgė to vaikino jausmus ir dvasią 
ir meilę, nors krūtinė jau buvo pilna ir per
pildyta skausmų, kuriuos jis turėjo kentė
ti mylėdamas ją. Kada jo meilė pasidarė 
nepernešama, ir kada pavyduoliai, kurie 
matė kunigytės prielankumą jam, iš pasa
lų kuždėjo jam kad ji tik tyčiojasi iš jo 
meilės, kad ji ims sau kurį aplinkinių ku
nigų, kurie pas ją piršlius siuntė, — ne
laimingas Butrimas, negalėdamas toliau 
kentėti, vieną dieną ant savo arklio užsė
dęs, įsibėgėjęs nušoko nuo stataus kranto 
į upę ir žuvo....

(Bus daugiau)



DIDELIS PAVASARINIS “DIRVOS VAJUS 
- STOKIT TALKON VISI!

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

Šalta žiema ir ilgos naktys jau aplei
džia mus ir šiltas pavasaris jau visai arti. 
Diena po dienai išgirsim čiulbančius pauk
štelius, kuriuos šalta žiema nuo musų bu
vo atskyrus.

Ateina pavasario dienos, kuomet visi 
artojai susitaisę savo žagres eis arti dir
vas, o išarę turės ką nors ir pasėti kad ru
dens laikui atėjus butų ką nupjauti, nes 
ir priežodis sako: Jei nesėsi tai ir nepjau
si. O jei pasėsi ir neprižiūrėsi tai irgi ne 
ką tepjausi. Taigi norėdamas pjauti turi 
pasėti ir prižiūrėti.

Tas išeina ir su musų laikraščiu “Dir
va”: mes visi turim darbuotis pagal savo 
išgalių jeigu norim naudos musų tautai. 
Nors Lietuvių tauta ir yra labai sena, bet 
dabar yra kaip ir naujas diegas, kadangi 
per šimtmečius laiko buvo bandoma nu
marinti. Po pasaulinio karo Lietuvai at
gavus savo teises ji pasidarė nauja, nau
jai atgimus. Taigi tą naujai atsigavusią 
tautą reikia gerai prižiūrėti kaip ir nau
jai pasėtą grūdą.

Bet be rimtos tautinės spaudos mes 
to negalim padaryti: spauda yra musų 
sėkla, kurią mes turime sėti-platinti tarp 
savo vientaučių, ir jeigu mes pasėsim gerą 
sėklą tai ir vaisius bus geras.

Buvo laikai kada Lietuviai jau buvo 
bepamirštą kas jie yra ir kam jie prikla-

so, kadangi buvo daug visokių partijų ir 
visos norėjo savo keliu musų žmonelius 
vesti, ar jos buvo geros ar ne. Bet šian
dien jau visi stoja j vieną didelę eilę ir sa
ko kad mes esame Lietuvos sunai ir duk
terys ir visi darbuosimės tautiškoj dirvoj, 
savo tautos gerovei.

Kadangi dabar visi turi daug liuoso 
laiko ir gal neilgai trukus liuoslaikis su
mažės, atrodo kad darbai pradės taisytis 
ir vėl saulė užšvies Amerikoje — tai šiuo- 
mi kviečiame visus darbuotis sykiu su mu
mis, platinti “Dirvą” tarp savo kaimynų 
ir pažystamų, kurie dar “Dirvos” neskai
to. Kurie skaitot, matot jos naudingumą: 
“Dirvoje” netelpa jokių tuščių raštų, bet 
tik teisingos surinktos Lietuvos, Amerikos 
ir viso pasaulio žinios, istoriškos apysa
kos ir Lietuvos aprašymai, kas mums vi
siems labai naudinga paskaityti.

“Dirvą” myli skaityti visokių pakrai
pų žmonės, kadangi joje nėra nei parti- 
viškų nei ypatiškų polemikų, tik rimti raš
tai.

Dabar yra varomas Pavasario Naujų 
Skaitytojų vajus, tai ir duodama dovanos 
knygomis — didžiausios dovanos kokios 
prie laikraščio galimos duoti. Naudokitės 
šia proga, kaip daugelis kitų pasinaudo
jo, ir stokit i “Dirvos” artojų eiles!

Jonas Jarus.

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

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

Prancūzija paskyrė arti 
pusantro milijono dolarių 
varymui propagandos viso
se šalyse, ypač Amerikoje, 
už Prancūzijos reikalus*

Pietų Afrikoje sulaikyta 
darbai deimantų apdirbimo 
fabrikuose. Net ir deiman
tų biznis sumažėjo.

‘įsr PRIIMAM LIETUVOS BONU KUPONUS 1 933 METŲ UŽ PILNĄ VERTĘ

$2 Vertes Knygų Dovanai
Istorija Vytautas DldySlS

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 Vytautą ir Birutį. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. ■ /e

Juros Merga
■ ii- g—- Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų

va / | (B _ Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300"JI "JI "jtt^VW* I pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
IĮŲĮĮ IĮ Ly V 1 \V_ > || iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno-

Č vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi
apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina $1.00.

Siuskit “Dirvai” naujus artojus su VE
LYKŲ LINKĖJIMAIS. Jūsų laiškai bus 
patalpinti laikraštyje, jūsų nauji skaityto
jai paminėti, jūsų pastangos įvertintos.

DOVANŲ VERTĖS $2 KNYGŲ
Visi NAUJI skaitytojai kurie užsira

šys “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 
nereikalauti, nes jus jau nesiskaitot nauji. 
Jus galit gauti dovanas išrašydami “Dir
vą” kitiems). Kurie neišgali mokėti $2 
už visus metus, gali siųsti tik $1 ii’ gaus 
knygų $1 vertės.

PRAŠOME VISŲ darbuotis šio pava
sario laiku. Kalbinkit kiekvieną savo pa
žystamą skaityti “Dirvą”. Duokit jiems 
paskaityti savo gaunamą laikraštį ir pas
kui paraginki! kad išsirašytų.

Neužmirškit ir kaimynų bedarbių — 
duokit jiems “Dirvą” skaityti kuomet pa
tys perskaitot. Lai ir jie turi tą malonu
mą kokį turite patys iš savo mylimo laik
raščio.

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

laiko sėti ir dirbti kitokią dirvą — kultu- 
•os dirvą. Taigi, kviečiame visus su pa
naujintomis jiegomis, su pagyvėjusiu upu 
lar PER GAVĖNIOS laiką pasidarbuoti 
‘Dirvos” praplatinimui, suradimui dau
giau naujų artojų-skaitytojų.

Šią žiemą didelė daugybė skaitytojų 
atsiliepė į musų pakvietimus platinti “Dir
vą”. Bet jiems dar vis yra progos, nes 
jų draugų yra daugybė, kuriuose vis rasis 
vienas ar du norinti išsirašyti “Dirvą”. O 
/ra daugybė dar tokių skaitytojų kurie ne- 
prisiuntė nei vieno skaitytojo. Jie turi 
progą pasidarbuoti.

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 metyti nėra.

VISI PO VIENĄ AR DU SKAITYTOJU — IR BUS TŪKSTANČIAI!

ĮniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮi

PRENUMERATOS KORTELE ' M
GERE. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA: =

Siunčiu $.............  kaipo mokestį prenumeratai už “Dirvą” =
ant.............. metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:
Vardas_______________________________________   =

Adresas___________________________________■________________________________=

Paštas_____________________________________________________________________ “

Užrašė____________________________________  =

Adresas------------------------------------------------------------------------------------------------------ x
(Išrašant j Lietuvą, būtinai prisiusi pilną antrašą užrašytojo) =

IŠKIRPKIT
ŠĮ KUPONĄ 

IR IŠPILDĘ 

PASIUSKIT 

“DIRVAI” 

KARTU SU 

PINIGAIS.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii

Klajimas
gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli
muose kraštuose. Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui uživvti Kijevą, 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 kraštų 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!

štai Įdomi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo 
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutes vyras, Vytauto tėvas; 
Algirdas buvo.tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį, 

1 Didį Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris

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

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

aprašoma
.........$2.00

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

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Francuzų rašytojo Eniile 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 žemės 
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 Žemes Aprašymas
Geografija arba žemės aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar .................................. $2.00

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 Eiles
Graži knyga romantiškų ir patriotiškų eilių, 144 pusi.....................25c

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

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.

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 visokiausius Aiškus 
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tiėvus, vaikus, j merginąs, į 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais................................................$2.00

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 žmonės buvo per
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi............... $1.00

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

Miestelis kurio gyventojai 
sau namus statėsi iš baž

nyčiai skirtų medžių.
Raseinių apskrityje, Jur

barko valsčiuje, yra mieste
lis Girdžiai, kuris pirmiau 
vadinosi Vilija, o dabar pa
rapija Girdžių. Iš jo eina 
du keliai: vienas į pietus į 
Jurbarką, už 10 kilometrų, 
antras kelias eina į Rasei
nius, už 30 kilometrų. Nuo 
Girdžių iki Raseinių dar 
reikia pravažiuoti Varžgi- 
rys, 10 kilometrų; iki Šim
kaičių 6 kilometrai, paskui 
iki Raseinių 14 klm.

Nuo Girdžių nėra plen
to, tiktai vieškelis, kurs kas 
metas žvyruojamas. Tarp 
Jurbarko ir Girdžių yra te
lefonas, įvestas 1931 met.

Girdžių bažnyčia yra me
dinė, bet vidus labai gražus. 
Apačia iki langų mūrinė, 
paskui medinė, o stogas už
dengtas skarda. Pirmiau 
senoji buvus bažnyčia buvo 
medinė, maža, tilpdavo tik
tai apie 100 žmonių. 1928 
metais pradėjo statyti ir 
1929 m. pabaigta ši, daug 
didesnė, telpa net tūkstan
tis žmonių. Bažnyčia sto
vi labai patogioj vietoj, prie 
upės Mituvos, aplink baž
nyčią kapinės. Tiktai visa 
bėda kad per Mituvą nėra 
tilto. Rudenį ar pavasarį 
kada esti dideli potviniai 
tik su valtimis gali susisiek
ti. Upė teka pro pietinį 
miestelio šoną.

Bažnyčia turi labai gerą 
chorą, kurį vadovauja ga
bus vargoninkas. Gyvuoja 
čia pavasarininkų skyrius. 
Pavasarininkai užlaiko ge
rai įrengtą krautuvę. Yra

taipgi alinė, tai ir viskas.
Čia taipgi gerai gyvuoja 

Šaulių buris.
Miestelyje išviso yra apie 

dešimts trobų, gyvena apie 
50 šeimynų. Bet aplinkui 
yra kaimas Girdžiai, taigi 
išvien atrodo nemažas mie
sčiukas. Yra dvi gatvės, 
nebrukuotos, tiktai nužvy
ruotos, kas rudeni ir pava
sari apsaugoja nuo didelių 
purvynų. Yra pašto įstai
ga, šiaip kitokių įmonių nė
ra.

Apie miestelį padavimas 
yra toks: seniau čia buvęs 
žmogus vardu Girdžius ir 
jisai nelabai girdėdavo, rei
kėdavo šaukti; jisai gyveno 
kur dabar stovi Girdžių 
bažnyčia. . Kalbant su juo 
reikėdavo garsiai šaukti, o 
jis vis negirdėdavo, tai sa
kydavo : Tas žmogus Gir
džius negirdi. Nuo to ta 
vieta ir pasiliko Girdžiai.

O Mituva, gavus vardą 
nuo to kad Mitulio telyčia 
toj upėj paskendo: visi šau
kė: Mitulį griebkite lauk iš 
upės, nes paskendo. Kol ją 
sugriebė toli nuplaukė, o 
visi kurie prie upės gyveno 
girdėjo taip šaukiant, nuo 
to ir praminė upę Mituva.

Liepos 20 dieną kas metą 
Girdžiuose buna atlaidai, 
suvažiuoja žmonių apie ke
turi tūkstančiai. Per atlai
dus privažiuoja karabelnin- 
kų iš Jurbarko, Raseinių ir 
iš kitur. Po atlaidų buna 
vakarėliai arba gegužinės, 
kurias rengia ir varo kon
kurenciją Šauliai su Pava
sarininkais. Vieni ima pu
sę lito, kiti litą, abiejuose 
griežia dūdų orkestrai. Po

atlaidų kiti iš Girdžių na
mon pareina antrą dieną. 
Gegužinės buna surengia
mos lankoje prie Mitu vos, 
o jei kada vakarėlis tai bu
na pas Bylas, nes Byla yra 
kunigas ir pas save Pava
sarininkus glaudžia.

Kai bažnyčią statė buvo 
juoko: biednesni, bijodami 
Dievo ir rūpindamiesi baž
nyčia, vežė, aukojo medžius 
ir lentas, o kiti, kurie buvo 
Dievo tarnai, jas sau ėmė, 
vežėsi, savo namus taisė. 
Vienas miestelio gyvento
jas iš bažnyčiai suaukautų 
rąstų sau namus pasistatė. 
Su pinigais bažnyčiai buvo 
ta pati istorija: pradėjo au
kauti nuo 1920 metų, ir kai 
visiems aplinkiniams jau 
užteko tada 1928 metais 
pradėjo bažnyčią statyti.

Turtingieji, reiškia Gir
džių sodybininkai, Dievo 
nebijojo ir ėmė sau medžius 
ir pinigus, o katrie toliau 
nuo bažnyčios gyveno tie 
labiau Dievo bijojo, net sa
vo trobas apleidę viską ve
žė bažnyčiai.

Buvo paėmę miško iš val
džios, iš ten biednieji savo 
nuskurusiais arkliukais di
džiausius rąstus vežė baž
nyčios vieton, o turtingie
ji kamienus vežėsi sau į kie
mą, o plongalius prie baž
nyčios, ir niekas nieko ne
sakė. Tik kada atkėlė kitą 
kunigą, 90 metų senelį, Ali- 
seiką vardu, tas žiurėjo 
tvarkos, nedavė vogti, ir 
pastatė puikią bažnyčią, už 
ką visi tą kunigą gerbia ir 
pasiryžo parapija jį maitin
ti iki jis gyvas bus, kad ir 
kitą kleboną atkels.

Nuo karo Girdžių mieste
lis nenukentėjo ir mūšio 
čia nebuvo.

K. Laurinaitis.

P. ŽADEIKIO KALBA šiam, Lietuvių kalbos pra- ti senovės pasakymą: ‘Nos- 
mokti negali būti persunku. ce te ipsum’ — pažinkit pa

tys save. Todėl Jūsų orga
nizacijai teks imtis darbo 
(t. y. rinkti medegą) visus 
New Yorko štato ribose gy
venančius Lietuvius pažin
ti ir jų istoriją ir jų pasa
kojimus aprašyti.

“Koks tai, gerbiamieji, 
gražus ir naudingas, kultū
riškas darbas Jūsų laukia: 
to darbo užteks ilgiems me
tams. Kad Jūsų organiza
cijai sektųsi tie visi didelės 
svarbos uždaviniai vykinti, 
pastatykite tą savo organi
zaciją ant tvirtų pamatų, 
neleiskite bereikalingai aik- 
voti Jūsų energijos nepro
duktingiems ginčams; tegul 
Jūsų organizacijoje viešpa-

(Tęsinys nuo 1-nao pusi.)

betgi vieną-antrą manau 
yra reikalinga paminėti:

“Lietuvių kalbos klausi
mas yra painus bet ir labai 
svarbus. Ši organizacija 
privalo šį klausimą išspręs
ti praktiškai ir, mano ma
nymu, tik šitokiu budu: te
būna kiekvieno šios organi
zacijos nario pareiga, jei ne 
gerai išmokti Lietuvių kal
bos tai bent pramokti. Prie
šingai, Lietuvių tradicijos 
ir Lietuvių kultūra be Lie
tuvių kalbos žinojimo taps 
nesuprantamos.. Kasdieni
nis gyvenimas duoda šimtą 
pavyzdžių kaip yra naudin
ga, šalę tokios universalės 
kalbos kaip Anglų, žinoti 
dar ir kitą kalbą; savaimi 
aišku kad iš Lietuvių kilu-

“Vėl kitas svarbus daly
kas, — turime išmokti pa
tys ir kitiems duoti pavyzdi 
kaip save, kaipo Lietuvį, 
gerbti; todėl šiai organiza
cijai privalu pasirūpinti ir 
tuo kad Lietuviškos pavar
dės nepranyktų.

“Aišku rodos ir tas daly
kas kad mokytų asmenų 
draugija neprivalo tą mok
slą vien tarpe savęs laiky
ti: mokslo paskaitas turė
tumėt laikas nuo laiko or
ganizuoti del plačios visuo
menės. . Ir dar vienas svar
bus dalykas: kadangi busi
moji organizacija apsirube- 
žiuoja (bent formaliai 
imant) vien New Yorko 
štato ribomis, tai kad orga
nizacijos darbas butų pa
sekmingas, tenka prisimin-

tauja. draugingumo dvasia 
ir svetimos nuomonės ir 
kiekvieno nario asmens 
gerbimas; tegul nei vienas 
Lietuviškos kilmės jaunuo
lis, dabar ir ateityje lan
kantis aukštąsias New Yor
ko štato mokslaines, nelie
ka už Jūsų organizacijos 
durų, tegul amžinai kūre
nasi Lietuvybės negęstanti 
ugnelė Jūsų draugijoje...”
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HEnd. 8442

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

6040 Superior Ave.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

G iki 8 vakare.
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PAVASARIO AVALAI
Musų avalai yra griežtai pritaikyti kojai ir laiko ko
ją tinkamoj lygsvaroj vaikščiojant—taip kad kojos 
jaučiasi tikrai naturališkai kaip gamta norėjo kad ko
jos butų. Pabandykit porą batų pas mus ir patirsit 
kaip musų avaluose sveikata ir gražumas sutaikyta.

CHAPMAN’S
FOOTWEAR OF QUALITY

12316 Superior Ave. (16) Cleveland
-nuniiiiiiiiiiiii linn 11 mu mu imi i mini 111 iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimmimm 
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Tik $10.00 Įmokėti už bent kokį karą
| 24 MĖNESIAI IŠSIMOKĖJ1MUI

125 — Automobiliai Pasirinkimui — 125
Fords, Chevrolets, Oldsmobile, Dodge, Nash, Chrysler 

Plymouth, Studebaker and Pontiac

= Visų modelių — $100 ir aukštyn

THOMAS MOTOR SALES
HEnderson 8658 (16) 5108 EUCLID AVĖ,

MESA IR DEŠROS
Pas mus galite gauti puikiausiu mėsų ir mėsinių pro
duktų, kaip tai dešrų ir tt. Parduodame Į kratuves 
ir Į namus. Apsirūpinkite mėsiškais valgiais kreip
damiesi Į mus. Musų krautuvė randasi Lietuvių ap
gyventoje vietoje ir senai jums žinoma.

RUDOLPH BUKOVEC
Phone ENd. 9683 (16) 4506 SUPERIOR Ave.

Jlillllliiilllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiijit  

LANGINIU UŽTIESALU TEMPĖJAI 1
= (Curtain Stretchers)
= už kainą kuria agentai netu- 
= res mažiausio sunkumo par- 
= duoti, o pirkėjai nusipirkti. 
= Jie buna ketvirtainiais, neiš- 
= sikraipo, ir turi nerudyjan- 
= čias užkabas.
E Agentams duosime gerą už- 
= darbį, bet taipgi parduodame 
Ę tiems kurie kreipsis į mus 
= pirkti tiesioginai.

= Everstrate Curtain
= Stretcher
= 2339 SCRANTON ROAD
ĘPPos. 0037 (16)
= (Reikalujam agentu) 
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THE EUCLID AUTO SALES, Inc. 1
5017-5101 EUCLID AVENUE =

PASITIKĖTINI NAUDOTŲ 
KARU PARDAVĖJAI

Kilus reikalavimui “New Deal’’ Amerikos biznio metoduose yra - 
kaip tik eilėje su 'metodais kokius mes visada naudojome mu- = 
su 15 metų pasekmingame operavime. E

Kuomet turit karą parduoti —
Kuomet turit karą išmainyti — =
Kuomet norite nusipirkti sau naują karą—

Būtinai leiskit mums apiprekiuose jį. Nebus nieko blogo, net S 
jeigu mes nepadarytume biznio su jumis. E
(16) Harry Halpert, Pres. & Gen. Mgr. =
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| PASIPUOŠK VELYKOMS
Mes pasriruošę jums pagelbeti tame 

j VYRAMS IR VAIKINAMS VILNONIAI 

I SIUTAI ei p pi~bukJ 
= visokių stilių jį iki $20
= visokių modelių 
E krybėlės 81.95 aukštyn; Marškiniai 55c aukš.; Kojinės 19c 
= kš.; Kaklaraikščiai 19c aukš.; Diržai 48c aukš.; Kepurės 
E 8c. auk.; Apatiniai 69c. aukš.; Pajamas 79c ir aukštyn. 
= VISOS REIKMENYS VAIKAMS — RUBAI IR KT.

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

= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd.
Sžiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiin^

KUOMET PUOŠIT NAMUS — PIRKIT PROTINGAI

TheU.S. Wallpaper&PaintCo
DVI KRAUTUVĖS

5522 EUCLID AVE. 7812 BROADVAL AVE.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU ČIONAI 
SUTAUPYSIT 50% ANT VISKO

Phone: HEnderson 6944 
įsteigta 1

Phone: Diamond 2639
305 metais

Plaster Popiera Virtuves Popieris
Rupus 30 colių nešuntamas

Specialė 10c
kaina Roliuką

Vėliausių Spalvų ir Pavyzdžių 
Kainos g iki už
žemos Roliuką

LUBOMS Miegamųjų Popieris
10 Uncijų sunkumo 

Nekurie yra visai pigus tik 
6c nuo Roliuko

Pavasariniai
Nenušunta nuo Šviesos

Specialė lOc
Kaina Roliuką

UPCO BRAND
Gloss Maliava

Greitai Džiustantis
ENAMEL

Vidui ir Išlauko
Specialė J už
Kaina “ ' Galioną

Visokių Spalvų
Nauja Žema <C1 7zį nuo
kaina *** * Galiono

Pirmos Rūšies
Flat Undercoater

U. S. No. 21
Specialis Varnišis

Balta arba Spalvuota
Įikrai. . $1.49 ' “žNupiginta T Galioną

Greitai Džiustantis
Geras 98c nu?

Pirkinis Galiono
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GREAT WORLDSTAR 
A CENTURY-PROGRESS

This magnificent exposition 
— surpassing all previous 
world’s fairs in originality of 
conception, and in the many 
unique and marvelous fea
tures of interest, is an event 
no one can afford to miss. Goto 
Chicago this year by all means, 
but best of all visit the great fair 
on the great ship SEEANDBEE, 
■which will be your floating hotel 
during two full days in Chicago.

Kuomet Išvalot Namą Leiskit 
Mums Padėti Palaikyt 

Jį Švariai
/■"1 ERAI kad pavasarinio namų apsivalymo dienos 

reikalauja mažai šildymo, tik su gazu. žiema 
jau visai nyksta. Gazo šiluma yra greitas pritaiky
mas prie neužtikrinto ir nepastovaus pavasarinio oro. 
Jam jokia permaina nėra pergreita, arba perdidelė.

Prie to—namų apšildymo našta nuolat darosi leng
vesnė dienai po dienos slenkant. Mes artinamės prie 
pavasario, ne šalin nuo jo.

šis meto laikotarpis yra, taigi, kada žmonės nori 
užlaikyti namus švariai, su gazo šiluma. Nebrangus 
gazo degintojai, lengvai įdedami į bent kokius furna- 
sus arba garo pečius, yra pilnai užtektini šio sezono 
namų apšildymo reikalui.

Budas kuriuo gazo degintojai sudedami taipgi yra 
svarbus prie savo ekonomiškumo ir naudingumo. Mes 
galim pagelbėti jums tame reikale kad gautumėt di- 
džiausj pasitenkinimą iš to. Už tą patarnavimą nie
ko mokėti nereikia, viskas ko mes prašome jūsų tai 
tik pasinaudokit musų pasitarnavimu.

The U. S. Wallpaper & Paint Co.
Enamels — Varnishes — Maliavos — Lakeriai — Sieninės Popieros 

VISOE PREKĖS NAUJOS ŽEMIAUSIOS KAINOS

THE EAST OHIO GAS CO
ŠAUKKIT MAin 6610. Reikalaukit 
SERVICE DEPARTMENT.

Wiwnr
4 9 L •

6 DAY ALL EXPENSE
LAKE CJW/SE

Starting from Buffalo orCleveland 
these special all-expense cruises 
on the SEEANDBEE, the largest 

. and finest passenger ship on the 
great lakes, give you happy, care
free, restful days, with music, 
dancing, entertainment, games 
and sports. The scenic beauties of 
the Detroit River, the St. Clair 
Flats, and a four hour stop at 
Historic Mackinac Island will 
help make the trip memorable.

EW2

Address -——--------------------- —
Everything included — transportation, state- & 
rooms, meals, entertainment, side trips, use of Zp ILjg JU 
the ship as a hotel while in Chicago and ad- . “
mission to the Fair—from Cleveland as low as

(MAIL THIS COUPON)
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
GentlemenSend me folder giving rates, schedules and full 
information about your ALL-EXPENSE World’s Fair Cruises 
on the great ship SEEANDBEE —
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» IŠ LIETUVOS •
NEMUNAS POTVYNIŲ 

NESUKĖLĖ
Šiais metais buvo mano

ma kad Nemunas taip pat 
prikrės šposų, oras atšilo 
staiga. Savivaldybės įstai
gos Kaune, jau pasimoki
nusios praeityje, griebėsi 
organizuoti visas galimas 
apsaugos priemones. Ka- 
riumenė buvo pasiryžus kur 
nors susikimšusias ledus 
sprogdinti.

Neris Kovo 17 ir Nemu
nas 18 d. staiga sujudo. Le
dai pasijudino netikėtai. 
Niekas nemanė kad toks 
netikėtas Nemuno sujudi
mas pasibaigs geruoju. Ta
čiau visos baimės buvo tuš
čios. Nemunas šį kartą pa
budo iš žiemos miego visai 
ramus. Sudraskęs ledus, 
pradėjo juos grūsti žemyn, 
bet taip gražiai kad niekur 
jie nesusikimšo ir nesulai
kė vandens. Už trijų-ketu
rių dienų pradėjo plaukioti 
garlaiviai. “M.R.”

LIETUVOJ STIKLO 
GAMYBA

Iki didžiojo karo ir per 
karą stiklo Lietuvoje nie
kas negamino; stiklą ga
minti pradėta tik apie 1922 
metus. *

1927 m. Lietuvoje veikė 
tik dvi stiklo dirbimo įmo
nės. 1931 m. veikė jau pen
kios tokios įmonės. Išpra- 
džių tos įmonės visų stiklo 
rūšių pagaminti neįsteng
davo, tačiau vėliau, įgau
nant vis daugiau prityrimo, 
rinkoje pradėjo rodytis vis 
geresnių ii' geresnių stiklo 
išdirbinių jau vietinių.

Daugiausia Lietuvos stik
lo išdirbinių sunaudoja val
stybinis degtinės monopolis 
degtinei pilstyti.

Išpradžių Lietuvos stiklo 
įmonėse buvo gaminama tik 
bonkos. Vėliau pradėta ga
minti stiklinės arbatai, tau
rės vynui ir degtinei, stik
lai lempoms ir kitokį smul
kus daikteliai. Stiklo lan-

gams ir veidrodžiams dar 
nedirba, nes dar nėra tokių 
totalių priemonių. “M.R.’

NAUJAS TURKIJOS PA- 
SIUNTINIS LIETUVAI
Kovo 17 d. į Kauną atva

žiavo Turkijos ambasado
rius sovietų Rusijai, Hus- 
seyn Ragip, kuris yra pa
skirtas nepaprastu pasiun
tiniu ir įgaliotu ministeriu 
Lietuvai. Kartu su Turki
jos pasiuntiniu į Kauną at
vyko ir Lietuvos atstovas 
Maskvoj, J. Baltrušaitis.

“M.R.”

MIRĖ K. NEŠOKOCAS
Kaunas. — Kovo 20 d. 

po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Kazys Nešokocas, senas 
Kauno spaustuvės darbi
ninkų profesinio judėjimo 
dalyvis.

Jis dar būdamas jaunas, 
1885 metais Kauno miesto 
spaustuvėje pradėjo moky
tis raidžių rinkėjo darbo ir 
įsidirbęs, visą laiką buvo 
organizuotų darbininkų ei
lėse, ir kurį laiką spaustu
vės darbininkų profesinės 
sąjungos pirmininku.

AKRONO NAUJIENOS
Iš JAUNIMO judėjimo. Pas

kutiniame Akrono Liet. Drau
giško Klubo susirinkime, kuris 
įvyko Bal. 6 d., tapo išrinkti 
sekanti į Klubo valdybą šiems 
metams: — Stasys Alekna — 
pirmininkas; Wm. Cherry _— 
vice _pirm.; Eva Kazlauskaite— 
iždininkė; Vera Vasiliauskaitė 
— sekretorė; Constance Kubi- 
liutė, Antanas Waller ir Char
les Praspal — globėjai.

Klubas rengia draugišką va
karėlį ketvirtadienį, Balandžio 
20 d., Y. W. C. A. salėje, 3-me 
aukšte. Bus kortavimas ir šo
kiai. Morgan Raiders gros šo
kiams.

Taipgi, Balandžio 20 d. Ame
rikos Legionas užkvietė Akro
no Lietuvių Draugišką Klubą 
dalyvauti Legiono Taikos Pro- 
grame, kuris atsibus Amerikos 
Legiono Name ant So. Arling
ton st. Klubas užkvietimą pri
ėmė ir Lietuvaitės dalyvaus 
tautiškuose rūbuose ir šoks 
Lietuviškus šokius; p-lė Elzė 
Sidariutė dainuos Lietuviškas 
dainas. Stasys.

visiems tik 25c. Kviečiame at
silankyti visus vietos ir iš ap
linkinių miestelių Lietuvius. 
Rengimo komisija užtikrina 
atsilankiusiems pilniausią pa
sitenkinimą. Bus skaniu už
kandžių ir šių laikų išsigėrimų. 
Prie to bus išlaimėjimas. Vi
sas pelnas skiriamas šv. Petro 
parapijai. Atsibus parapijos 
salėje, 1414 East Ave., pradžia 
6:30 vai. vakare. Komisija.

BE PERSĖDIMU)

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

Išplaukia Modernišku Motorlaiviu
GRIPSHOLM” — “Baltoji Gulbė”

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
IŠ NEW YORKO GEGUŽĖS 27 d., 11 v.

Priplaukia Klaipėdą Birželio 8 d.
Motorlaivis ‘Gripsholm’ yra didžiausias laivas iš plaukiančių 
siog į Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18. 
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.

— Iš NEW YORKO
Trečia Klase — $92.00.
Turistine Klase — $115.00

Suv. Valst. Revenue ir Pagalves mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortes gaunamos iš Jūsų vietinio 

laivakorčių agento arba 
“DIRVOS” AGENTŪROJE

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

r
tie-

;,ooo

I KLAIPĖDĄ —
Ten ir atgal — $153.50.
Ten ir atgal — $192.00

.. ■'

TIESIAI S KLAIPĖDĄ 
be persedhno 

METINĖ EKSKURSIJA
I L I E T U VA

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d
------------------ Trečios Klasės Kainos:
Iš New Yorko į Klaipėdą
Į Klaipėdą ir atgal.............................

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

$ 92.00
153.50

Informacijų kreipkitės į

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

"NAUJENOS” 1739 S. Hal- 
sted St., Chicago, III.

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE. K. Sidabras. Prop. 
342 W. Broadway. So. 
Boston, Mass.

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

■’DIRVA”, 6820 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio.

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

NORTH GERMAN
LLOYD

Linija Garsiy Garlaiviy

BREMEN
IR

EUROPA

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

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

J. J. URBŠAS. 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 VIENYBE 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

SUDEGĖ FABRIKAS
Kaunas. — Kovo 22, apie 

3:20 vai. ryto, užsidegė Jo
navos gatvėj Samuelio Vis- 
lickio muilo fabrikas. Gais
ras buvo didelis, ir ugnia
gesių visos pastangos buvo 
dėta gelbėti kitus gretimus 
fabrikus nuo užsidegimo, o 
šį muilo fabriką nebuvo ka
da gelbėt. Gaisras užsitęsė 
iki 8 vai. ryto. Muilo fabri
ko beliko tik pora sandėliu
kų. Gaisras padaręs apie 
300,000 litų nuostolių. Fab
rikas buvo apdraustas 150,- 
000 litų sumai.

Sudegus fabrikui, apie 
15 žmonių liko be darbo.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—EN dicott 4638—

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

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)

9114 ST. CLAIR AVE.
WA’.VWAW.'.WA'.'AV/A^

1
 JONAS DEBESIS į

NAUJAS KAMBARIŲ į 
e POPIERIUOTOJAS ? 
į 9125 KENMORE AVE. į 
į (už Crawford Road) į 
•J Telefonas GAr. 7291-J %
f Kainos prieinamos — dar-į 
S bas geras ir greitas. S 
į Lietuviai, kreipkitės pas į 
į savą. į

-hs**!* ’h".-*.* *h"h*I*'I**h'I',*I**I-*I**z

J Ofiso Telefonai Namu X
MAin 1773 KEnmore 4710WJ;

l P. J. KERŠIS į
X 1114 Standard Bank Bldg, X
Y Baigęs teisių mokslą Cumber- į į
X land Universitete ir darbuojas
T su Teisių ofisu advokatų ”
X Collister, Stevens ir
i Kurzenbcrgcr i
X Su visais teisiu reikalais Lietu- •• 
£ viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ‘ ’ 
į kreipkitės prie musų. XVažiuosit Lietuvon?

SMAGUS VAKARAS, šešta
dienio vakare, Balandžio 22 d., 
Akrono Lietuviai, be pažiūrų 
skirtumo, rengia gražų vaka
rą. Bus suvaidinta veikalas 
“Netikėtai”. Toliau, Akrono 
Liet. Draugiško Klubo nariai 
po vadovyste Igno Hollišiaus 
sudainuos keletą Lietuviškų 
dainelių ir dar bus daugiau pa- 
marginimų, po programo gi bus 
šokiai prie geros muzikos, ku
rią patieks muzikantai kurie 
groja Lietuvių radio progra- 
muose. Įžanga į šį parengimą

Kelione Ežerais Laivais 
Papiginta

Biznio atgaivinimui ir sugrąžini
mui gerovės, reikalinga duoti Ame
rikos dolariui daugiau pirkimo ga
lės, ir tą ypatingai šymet duoda 
The Cleveland and Buffalo Transit 
Company siekdama to tikslo.

The Cleveland and Buffalo Line 
yra ne tik svarbus transportacijos 
būdas, vežiojimui pasažierių ir pre
kių tarp CIevglando ir Buffalo, ir 
Clevelando ir Port Stanley, bet ji 
lošia svarbią rolę didelėms vasari
nėms atostogoms. Šymet tikisi dar 
didesnio tam sezono negu kitados 
Tuo tikslu pasiryžo numažinti kai
nas pigiausia negu kada buvo šios 
kompanijos istorijoje.

Ne tiktai nupiginta pasažieriams 
kainos už pervežimą tarp tų mies
tų, bet taipgi nupiginta kambarėlių 
kainos, o geriausia visko, kas lie
čia automobilistus, nupiginta ir au
tomobilių persivežimas, taip kad iš
eina daug pigiau keliauti laivu negu 
automobiliu, o 'paskui tęsti toliau 
kelionę automobiu kur jau laivu ne
galima važiuoti. Paveizdan automo
bilis iki 120 colių ilgio vežamas už 
$3 i vieną pusę ir už $5 į abi pusi. 
Virš 120 colių ilgio tik $4.50 į vieną 
pusę ir $6 į abi pusi.

Elektriškų Refrigeratorių 
Paroda Prailginta

Daugybė vėliausių modelių Elek
triškų Refrigeratorių sutraukė dide
les minias vyrų ir moterų į Electriš- 
kų Refrigeratorių Parodą, Electrical 
League Auditorijoj, 18-me aukšte, 
Builders Exchange Building, Pros
pect arti Ontario, kur ta paroda at- 
sibuna šiose dienose.

“Kadangi tą parodą lanko tokios 
minios žmonių, komitetas pasiryžo 
laikyti atdarą vakarais iki 9 valan
dos”, sako J. E. North, The Elec
trical League prezidentas.

“Bėgyje pirmos savaitės šios pa
rodos moterys apsilankiusios pareiš
kė jos norėtų kad paroda butų atda
ra vakarais, kad jos galėtų atsives
ti savo vyrus išsirinkti refrigerato
rių. Taigi, sekanti savaite bus ‘Vy
rų ir Moterų Savaitė’ šioje parodoj.”

The Electrical Refrigerator Show 
komitetas sumini 12 priežasčių del

kurių Elektriški šaldytuvai yra to
kie populiariški. štai jos:

1. Jie patys užsimoka už save tuo 
ką jį turėdami sutaupot; 2. Sutau
po maistą, darbą, laiką, sveikatą ir 
pinigus; 3. Dirba automatiškai, 24 
valandas į dieną visą metą; 4. Pats 
pagamina ledo gabalus; 5. Užtikri
na nuolatinę temperatūrą žemiau 50 
laipsnių, reikalingą apsaugoti gen
dantį maistą nuo gedimo; 6. Jame 
yra užtektinai vietos prisidėti mais
to ilgesniam laikui, jeigu pasitaiko 
pigiai pirkti; 7. Net labiausia gen
dantį maistą išlaiko keletą dienų; 
8. N.esuvalgytą maistą užlaiko se
kančiam kartui; 9. Užlaiko gėrimus 
bonkose 40 laipsnių, temperatūroje 
kokioj jie turi geriausį skonį; 10. 
Pagražina virtuvę; 11. Žėri švarumu 
ir lengvai užlaikomas švariai; 12. 
Jo operavimui elektros srove atsiei
na tiktai apie vienas centas už tris 
valandas.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russel] Road

Tel. Endicott 1378
Dr. S. T. TAMOŠAITIS 

(THOMAS) 
LIETUVIS DENTISTAS
6902 Superior Ave.

Skersai gatvės nuo Lietuvių 
Sales.

Lietuvių Spaudos Sąjungos
DIDELE EKSKURSIJA

Į KLAIPĖDĄ
• (Per Southamptoną) 

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio— JUNE 29 anksti ryte
(Keleiviai sės j laivą vakare, Birželio 28) 

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 
i Lietuvą keleivis.

— Šią Ekskursiją Užgyre — 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortės parsiduoda pas visus agentus.

CUNARD LINE
«

I 022 Chester Avenue 
Cleveland

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą

su
DIDELE VASARINE EKSKURSIJA

LAIVU
S. S. FREDERIK VIII

IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933
Nereikalinga nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali but nieko lengvesnio ir patogesnio.

Platesnių ynformacijij, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

A R B A

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall St. 218 Washington St. 130 N. LaSalle St.
New York.N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.

Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtina Lietuvišką — įstaigą.

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

I PARSIDUODA RAKTU IŠDIRBYSTĖ 
Gerai Išdirbta ir Sena Vieta

ų į

I
'* Gyvuoja 15 metų — Nuoma už vietą tik $20 į mėnesį |

Ši gerai išdirbta raktų pritaikymo vieta turi būti parduota ka- t 
dangi savininkas gavo Valstijos darbą ir neturi teisės užląiky- | 
ti privatinio biznio. Šios įstaigos tik vienas įrengimas vertas t 
virš $1000. Kas nori išmokti šio amato ir biznio sutinku iš
mokinti trumpu laiku. Parduosiu pigiai ir lengvu išsimokėjimu.

Riverside Key Shop3782 W. 25th Street (16) . . Cleveland, Ohio t
jiiiii!;iiiiiiiiiiiiini!iii!Ei:iiii!iiiiiiimiiiiii iiiigiiini iiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiųū 

Į NIKODEMAS A. WILKELIS| 
| (Neverauskas) =
= Licensed Funeral Director i
E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
= dernišką laidotuvių vietą =

WILKELIS FUNERAL HOME |
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. 1
£ Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok Ę 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 2 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo E 
E derniškas. , E
S HEnderson 9292 =
ZlinillllllllllllllllllllllllllllllII11IIII!IIIIII1IIIII1IIII1II1IIII!IEli  11111111111111111111111111111113
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Į MRS. A. JAKUBS I f (A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 
= kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =Į
Ę teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 

ir aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit.
| 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
FdiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiinulini riujiiiugiiiiiiiiiiE

oPER 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 g IICTIIl/A 
EKSKURSIJA I Lit I UVA

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 kajutos, nekurios 
su reguliarėmis lovomis ir Šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešesios salės, ruimingi deniai e

Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėlės su Kainomis

& Tai yra rota proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpo 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.
URBSAS, J. J.

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

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

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

502 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 W. Broadway, So. Boston, Mass.

HOLLAND-AMERICA LINE



DIRVA Balandžio 14, 1933 
p*r _!____ LLWT i n I ii

KAS GERBEI CLEVELANDE-APIELINKESE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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VAIZBOS BUTO KONCERTAS 

IR BALIUS ATIDĖTAS
Susidėjus nepermatytoms ap

linkybėms, Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto rengiamas kon
certas ir balius Velykų dieno
je yra atidėtas ir todėl neįvyks 
kaip buvo skelbta. Kurie jau 
turite nusipirkę bilietus į šį 
parengimą galit atgauti savo 
pinigus nuo asmenų iš kurių 
pirkote. Valdyba.

PILIEČIAI Lietuviai, dar vis 
nepervėlu paduoti jūsų vardą ir 
antrašą “Dirvos” administraci
jai užregistravimui. Vis dar 
renkami piliečių vardai patyri
mui ar daug Clevelande yra 
Lietuvių Amerikos piliečių.

RENGIA TALENTO VAKA
RĄ. Liet. Vyčių 25-ta kuopa 
dabartiniu laiku varo naujų na
rių vajų. Tai yra Lietuvių jau
nimo organizacija. Vietos kuo
pa yra gana veikli, turi įvai
rius parengimus, pasilinksmini
mo vakarėlius: kortavimus, šo-

ATSIMINIMAI IS CLEVELANDO PRAEITIES
Skaitykit “Dirvą”, per vi$Į vasarą turėsim aprašymu 

pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.

ALAUS biznio prasidėjimas 
Clevelande padarė keliariopos 
naudos: šimtai darbininkų ga
vo dirbti įvairiose tiesioginėse 
įmonėse surištose su alaus in
dustrija; šimtai vyrų ir mergi
nų paimta dirbti viešbučiuose 
ir restaurantuose; tie kurie ga
vo leidimus alui parduoti, iš pir
mos dienos pradėjo daryti gerą 
biznį.

Clevelando bravorų gaminto 
alaus dar nėra, bet jis skubiai 
gaminamas ir kada bus pilnai 
geras bus paleistas pardavi
mui. Visas alus buvo atvežtas 
iš kitų miestų.

Pirmose dienose alus buvo 
parduodamas brangiau, todėl 
valstijos teisdariai išleido per
sergėjimą pardavėjams kad jei 
nebus nueita žemyn kainoje iki 
5c už stiklinę, bus uždėta val
stijos taksų $2 arba $3 ant bač
kos alaus.

ELEKTRIŠKOS REIKME
NYS. Daugelis vyrų patys ge
rai moka pasitaisyti arba įsi
rengti elektriškas šviesas ir ki
tus dalykus savo namuose. Ku
riems reikia kokių elektriškų 
dalykų, tik nueikit į Liberty 
Electric krautuvę, 10314 Supe
rior avė., nusistebėsit kaip ten 
pigiai parduoda geriausais pre
kes. Turi viską kas tik reika
linga elektros srityje, niekur 
kitur nejieškosit. Parduota ra
dio ir skalbiamas mašinas. Ap- 
silankykit tenai, 10314 Supe
rior avė.

VISIEMS DASIĖDĖ
“Dirvos” 14-me num. paste

bėjau korespondenciją iš Day- 
tono, O., rašytą J. A. Urbono 
kaslink “Sandaros” korespon
dentų kabinėjimusi prie “Dir
vos”. Kaip matyt iš tos kores
pondencijos tai ne tik Cleve- 
landiečiams įkyrėjo tie “gar
sus veikėjai” ir jieškotojai to 
ko nepametę, bet jau atsiliepia 
net ir iš kitų kolonijų, pasipik
tindami tais jų rašymais.

Mat, tie musų vyrukai skai
tydami save “dideliais veikė
jais” taip nusiveikė kad pasili
ko tik tu ir aš, tai sumanė už
kabinėti per “Sandarą” tokias 
ypatas kurios ne kartą jau yra 
pasakę tiems “veikėjams” kad 
jeigu jie vartos tą seną, nudė
vėtą politiką tai ir prisieis pa
silikt tik tu. ir aš. Pranašavi
mas, kaip žinome, išsipildė, tai 
jie iš nuobodumo ir rašinėja 
kokius tai užmetimus tai vie
nam, tai kitam, kad tik užpil- 
dyt “Sandarą”, kad išrodytų 
jog tai didelis laikraštis.

Mano patarimas tiems nesu
tupėtiems vyrukams: jeigu ne
galit ką gero ar pamokinančio 
“Sandarai” parašyt geriau nu
stoki! lieję tulžį ir niekinę gerų 
Lietuvių veikėjų vardus.

Ne-veikė j as.

KAS RENGIAMA

—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.

MIRĖ skurde. Bal. 10 d. mi
rę skurde Ispanas John C. Avi
les, 70 m., buvęs aukšto moks
lo vyras. Jis su buvusiu Vo
kietijos kaizeriu mokinosi kar
tu ,Bonn universitete, paskui su 
garsiu muziku Lizstu mokinosi 
Dresdene ir buvo geri draugai 
su abiem. Jo tėvas gyveno Ku
boje, buvo turtingas dvarinin
kas, sūnų išleido aukštus mok
slus, bet per Amerikos-Ispanų 
karą prarado turtus, ir sūnūs 
apsigyveno Clevelande sau lai
mės jieškodamas. Nors mėgo 
piešti, buvo geras muzikas ir 
savu laiku koncertavo, bet iš 
to turtų nepasidarė.

MOTERYS, kurios nesveikuo- 
jat, o turit daug skalbimo, pa
siuskit savo skalbinius į atsa
kančią skalbyklą, kuri darbą at
liks greitai ir už visai pigiai — 
pamatysit kad neapsimoka na
mie vargti. Tik patelefonuo- 
kit į Real Family Laundry Co., 
HEnderson 7140. Busit labai 
patenkintos jų darbu.

VEŽA j miškus. Iš Clevelan
do šimtą po šimto veža vyrus 
i miškų darbus, sulyg Preziden
to Roosevelto plano pagelbėti 
bedarbiams. Ima sveikesnius 
vyrus, tarp 18 ir 25 metų, ir 
miškuose stovyklose jie bus už
laikomi kaip kareiviai, discipli
nuoti, ir lavinami kovoti su gi
rių gaisrais ir tt. .Jie gaus ten 
maistą ir po $1 į .dieną.

Iš Clevelando bus išvežta vi
sas 1,000 vyrų. Imama tik tie 
kurie buvo labdarybės maitina
mi. Tiek jau bus palengvini
mo miestui, ir jų vietoje galės 
šelpti tūkstantį kitų.

Iš visos Amerikos surinks jų 
250,000. Tai didelė armija, ir 
nors jokios reikšmės nesimatys 
kad tiek vyrų dirba, bet galim 
suprasti kad tokiai armijai bus 
duodama reguliariai maisto, tą 
maistą iš ko nors pirks; visi tu
rės turėti darbui rubus, įran
kius, bus išstatyta stovyklos; 
na o kai ta armija gaus pirmo 
mėnesio algą, $7,500,000 sumą, 
jau vieni pagelbės savo liku
siems mieste tėvams, kiti patys 
sau reikmenis pirks arba ki
taip kaip pinigus leis (kiti gal 
pragers), bet ant tiek pagerės 
visa padėtis, nekurie darbai.

“AUŠROS SUNŲ” PAKAR
TOJIMAS

Praėjusį sekmadienį, Bal. 9 
d., tapo antru kartu suvaidin
ta Sofijos Čiurlionienės-Kyman
taitės drama iš Lietuvių kovų 
su Rusais už spaudą, “Aušros 
Sūnus”. Vaidinimas įvyko Šv. 
Jurgio parapijos salėje pilname 
sąstate kaip vaidinta Bal. 2 d. 
Little Teatre miesto auditori
joje.

Retenybė yra Lietuviams tą 
patį veikalą pakartoti jeigu jau 
kartą kur statai, nes nėra tiek 
publikos kad atsilankytų į an
trą perstatymą, o tie kurie sy
kį matė, antru kartu nenori ei
ti pažiūrėti.

Bažnytinėje salėje prisirinko 
publikos pusėtinai, ypač seny
vesnių moterų, kurios nemėgs
ta į sau nežinomas vietas eiti 
ir nebuvo atsilankę į Little Te
atrą.

Vaidintojai gi veikalą vaidi
no viso tris kartus pilnoj pras
mėj. Sekmadienį po pietų da
vė perstatymą vaikams, kas bu
vo kaip ir praktika patiems vai
dintojams, po savaitės pertrau
kos, na o vakare tai jau /visai 
publikai.

Suvaidinti pasisekė labai ge
rai. Visi artistai jautėsi daug 
drąsesni, trečią kartą vaidinda
mi.

Veikalo pakartojimui dau
giausia kredito priklauso Darže
lio Komisijos narei P. Grugo- 
dienei, kuri greituoju sugalvo
jo veikalą pakartoti ir sutarus 
su klebonu Kun. Vilkutaičiu 
tą padarė su geromis pasekmė
mis.

Poni Glugodienė daugiausia 
ir energingiausia darbavosi ti- 
kietų pardavime kuomet šis vei
kalas buvo statomas miesto 
auditorijos Mažajam Teatre.

Po pirmo vaidinimo, moterys 
surengė artistams vakarienę, 
ten pat salėje, ir pasivalgę, at
ilsėję, vakare ėmėsi vėl darbo.

Reikia ištarti ačiū visiems 
artistams ir padėjėjams kurie 
kantriai ėmėsi darbo pastatyti 
tokį didelį veikalą du kartu 
viena diena. . Komisija.

kius, vaidinimus, koncertus ir 
viską kitką.

Kurie prisirašo į organizaci
ją gauna dukart mėnesinį laik
raštį, oficialį organą “Vytį”.

Vietos Vyčių kuopoje prigu
lėdamas turi progos pasirodyti 
su savo talentu. Yra gabių 
jaunuolių, bet neturi kur su ša
po talentu pasirodyti, čia ga
lit ateiti ir veikti. Vyčių 25 
kp. susirinkimai atsibuna an
trą pirmadienį mėnesio, Lietu
vių salėje, nuo 7:30 vai.

Dabar gi, sekmadienį, Balan
džio 23 d., Lietuivų salėje, Vy
čių 25-ta kuopa rengia puikų 
Jaunimo Talento Vakarą! Tai 
metinis talento vakaras. Jame 
bus sutraukta buris musų au
gančio talento: dainininkai, mu
zikantai, šokikai, aktoriai, ko- 
medijantai, kalbėtojai.

Jaunimas,' kurie dar nedaly- 
vaujat su mumis, prašomi at
silankyti, turėsit gerus laikus 
ir kurie norėsit galėsit prisidė
ti prie musų. Rėmėjas.

IŠ COLLINWOOD
VELYKINIS BALIUS. An

trą dienų Velykų, Bal. 17 d., 
naujos parapijos salėje, ant 
Neff Road, įvyksta puikus va
karas : Liet. Moterų Labdary
bės draugija rengia teatrą, “Vi
si Geri”, ir bus smagus mar
gučių balius, širdingai užkvie- 
čiame visus atsilankyti. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Tikietai 
visiems tik po 25c. Reng.

SLA. 362 kp. turėjo savo su
sirinkimą Balandžio 6 d. šia
me susirinkime buvo balsuota 
SLA. centro sekretorius. Pa
sekmės tokios: už M. A. Ragin- 
ską 8; už M. J. Viniką 1.

BEREIKALINGAS PRIKAI
ŠIOJIMAS. SLA. 362 kp. na
rys užsipuola ant naujo kuopos 
pirmininko ir ant visos valdy
bos ; sako buk pirmininkas su
kaitęs dirba, net į organą už
miršo pagarsinti centro sekre
toriaus rinkimus. Tai visai ne 
pirmininko darbas, tiktai ma
no, o aš nemačiau reikalo gar
sinti, kadangi matausi su kuo
pos nariais kas antra diena ypa- 
tiškai ir buvau nariams prane
šęs. Ir pats gerai žinojai apie 
tai*. J. Vaikšnoras.

KLAIDOS pataisymas. Per
eitame numeryje Collinwoodo 
parapijos žinutėje įvyko klai
da kur minima apie “nepasto
vų SLA. veikėją”. Tas “vei
kėjas” niekad nėra buvęs nau
jos parapijos komitete. Rep.

K. S. KARPAVIČIUS, 
“Dirvos” Redak torius.

(Tęsinys iš pereito num.)

Po jo bandė sukinėtis kiti 
keli “nezaliežniinkai”, bet tie 
jau pasekėjų nerado. Nors čia 
ėjo vaidai prieš Kun. Halabur- 
dą (kaip dabar prieš Kun. Vil- 
kutaitį), bet neprigulmingiems 
kunigams čia dirvos nebuvo.

Neužilgo p. Gediminas nuo 
“Dirvos” pasitraukė, man liko 
laikraštis . redaguoti* taigi nuo 
1918 pavasario aš ir ariu “Dir
vą” sulyg savo geriausių išga
lių. Tuo pat laiku Chicagoje 
įvyko permainos “Lietuvos” re
dakcijoje, redaktorius B. K. Ba
lutis (dabartinis Lietuvos Mi- 
nisteris Washingtone) rengėsi 
išvažiuoti į Lietuvą, kvietė prie 
“Lietuvos” p. Gedminą ir ma
ne; gavau net porą greitų laiš
kų kad važiuočiau prie “Lietu
vos”, bet matyt mano likimas 
buvo pasilikti Clevelande ir čia 
pasilikau. Tik savo pastango
mis išlaikiau “Dirvą” nuo su
stojimo, kad jai grasė. Gal 
bučiau išlaikęs Chicagos “Lie
tuvą” iki šiai dienai jeigu ten 
bučiau nuvažiavęs, bet tada ne
būtų buvę “Dirvos” Clevelande. 
Tokia sistema kokią aš įvedžiau 
prie “Dirvos”, butų lengvai ga
lima buvę išlaikyti ir “Lietu
vą”.

Kaip p. Strimaitis, SLA. cen
tro sekretorius, išlydėdamas sa
kė man, “Važiuok, gal ten rasi 
savo laimę”, taip tikiuose Cle- 
velande atradęs savo gyvenimo 
pasisekimą: čia gavau puikiau
sią progą išleisti savo raštams, 
čia sukuriau beveik visus savo 
žymiausius kurinius, čia buvo 
pastatyta pirmučiausia visps 
mano parašytos dramos ir ko
medijos. Iš. čia tie veikalai pli
to po plačią Ameriką.

“Dirvos” leidėjas man davė

laisvas rankas laikraščio reda
gavime ir per keletą metų nei 
karto su juo neįvyko mažiau
sių diskusijų apie laikraščio tu
rinį.

Kuomet 1919 ar 1920 m. iš 
“Dirvos” bendrovės pasitraukė 
P. A. Šukys, jis pardavė savo 
akcijas man. Toliau, 1925 m. 
su Povilu Vasiliausku atpirko- 
me laikraštį iš p. Bartoševi
čiaus, o 1929 m. aš atpirkau 
viską iš Vasiliausko ir likau 
visas savininkas. Tiesa, “Dir
va” po senovei yra bendrovė, 
bet kiti visi šėrininkai, kurių 
dalis yra Clevelandiečiai, suda
ro vos 10-tą dalį šėrininkų.

čia 1923 m. Liepos mėnesį 
vedžiau žmoną, p-lę Oną Vir- 
bickaitę, ir čia pasitikiu dar
buotis tarp savo brolių Lietu
vių kol jiegos leis.

Vėlesnius veikėjus pažinau: 
A. Žuką, I. Šamą, Joną Jarų, 
V. P. Banionį, Vilčinskus, Miš- 
čiką, Bindoką, A. Lapę, švarpą. 
Paskiau pradėjo atsirasti pro
fesionalų: chemikas P. <Į. žu
vis, F. J. žuris, iš Chicagos at
vyko Dr. J. T. Vitkus, pradėjo 
vienas po kito rastis advokatų.

1929 metais rudenį, kada 
žydai organizavo savo Kultūri
nį Darželį, jų veikėjai pasikvie
tė į susirinkimą ir svetimtau
čius redaktorius. žydai tada 
norėjo gauti paramos savo ba- 
zarui kurį rengė savo Darželio 
naudai. Bet iš apie 20 laik
raštininkų atsilankėm į susirin
kimą tik mes keturi. Nežinau 
kokį įspūdį išsinešė kiti trys 
laikraštininkai, tiek tilž žinau 
kad žydai iš kitų tautų savo 
darbui paramos negavot: Man 
betgi paliko galvoje gerj. žydų 
darbuotės idėja: tuoj pargry- 
žęs parašiau “Dirvoje” atsišau
kimą į vietos Lietuvius apie ga
limybes ir mums Lietuviams 
gauti sau Darželį miesto par

ke, ir pradėjau Lietuvių Kultū
rinio Darželio fondą paaukau
damas $10. Tam sumanymui 
pritarė kiti vietos veikėjai, su- 
šaukėm susirinkimą katalikų ir 
tautininkų veikėjų ir draugijų 
atstovų, ir taip Spalių mėnesį, 
1929 m. įsikūrė Lietuvių Kultū
rinio Darželio Sąjunga, visi at
stovai smarkiai pasidarbavo, vi
suomenė parėmė, taip kad iki 
šiol suaugino fondą iš apie 
$1,300 Darželio įrengimui; jau 
gavome iš Kauno Dr. J. Basa
navičiaus biustą ir Darželis 
bus iškilmingai atidarytas Bir
želio 11 dieną, už dviejų mėne
sių nuo dabar.

Lietuvių kolonijos persi
keitimas

Tada Clevelando Lietuvių 
kolonija buvo apie Lietuvišką 
bažnyčią, kuri radosi ant kam
po Oregon ir 21-mos gatvių. 
Klebonavo tada Kun. Halabur- 
da, kuris buvo toks trumpas 
vyras kad buvo pramintas “tri
jų pėdų milžinas”. Jis ištikro 
atliko milžinišką darbą: dauge
lis parapijonų gavo nuo jo ge
rai apmušti. Paskui, pradžio
je 1918 metų atėjo ir jam pa
čiam “sūdo diena”: metimas jo 
iš bažnyčios, ir po to Lietuviai 
gavo naują kunigą, dabartinį 
Kun. Vilkutaitį. Jis buvo čia 
augęs ir čia mokinęsis.

Kun. Halaburda surinko pi
nigų ir nupirko dabartinės Lie
tuvių naujai bažnyčiai žemę ir 
pačiai bažnyčiai pradėti, bet jis 
jos nesulaukė.

Bažnyčiai atsikėlus į naują 
vietą, Superior ir E. 67 gat., 
palengva ir Lietuviai ėmė čia 
keltis. Ir Lietuvių kolonija pa
galiau susikūrė šioje vietoje, 
kur dabar randasi bažnyčia, 
bankas, “Dirva”, salė, ir dau
gelis kitų Lietuviškų įstaigų.

Sekančiame numeryje tilps 
L. P. BALTRUKONIO apipasa- 
kojimai, kurs Clevelande gyve

na apie 45 metai.

LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO valdybos ir komisijų 
susirinkimas bus laikomas šio 
penktadienio vakare, Bal. 14 d., 
P. P. Muliolio ofice. Būtinai 
dalyvaukite. Sekr.

ELEKTRIŠKU NAMŲ PADARGU 
BANKRUTINIŲ PREKIŲ

SUNKIAI SERGA. Henry 
Vilimaitis, 19 m. amžiaus, stu
dentas Western Reserve Uni
versiteto, sunkiai susižeidė lai
ke gimnastikos klesoje, dabar 
randasi ligoninėje pavojingoje 
padėtyje. Jam buvo padaryta 
operacija.

NORI SIŲSTI darbininkus į 
ukius. Clevelande tam tikras 
komitetas darbuojasi išrengi- 
mui nuo 6,000 iki 8,000 bedar
bių į ukes vasaros darbams.

IŠSINUOMOJA NAMAS
866 E. 129 St.—puikus vie

nos šeimos namas, 6 kamba
riai, maudynė, du murfniai ga- 
radžiai, geras kiemas, pigi nuo
ma geriems žmonėms. Kreip
kitės tuoj: 1259 E. 79 St.

EI! VISI IR VISOS - 
TEMYKITE!

“Dirvos” Milžiniškas

•O ROSEDALE O:
Dry Cleaning Co.: 

C. F. PETRAITIS, Prop. ’ 
6702 Superior Ave.,* •

Pavasarinis Koncertas
SUPIRKTŲ PER S. V. TEISMĄ

Namų šviesų reikmenis išdirbti Amerikos žymiausių išdirbejų, 
už kainas kokiomis dar niekados niekur nesat pirkę—Temykit
VIEŠKAMBARIO IR STALINIO KAMBARIO ŠVIESOS PAS 

MUS PARSIDUODA NUO $2.50 AUKŠTYN

All Fixtures completely wired, ready to install.
Value 

MODERN
ISTIC 

KITCHEN 
UNIT 

Complete 
as Shown

69c

LINKĖJIMAI
LINKSMU VELYKŲ

VISIEMS PRIKLAUSANTIEMS, RĖMĖ

JAMS IR PRITARĖJAMS ŠIOS ĮSTAIGOS 
.1

The Lithuanian Savings & Loan Ass’n

Sekm. Bal.-April 30
LIETUVIU SALĖJE

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

Beautiful
Brackets
75c to
$1.88

30c Electric
IRON (OKI)

With Genuine Bake
lite Ends—Cut to 

12c

S3 
Values 
PORCH 

LAN
TERNS
Special 

$1

RADIO
TUBES 
RCA 

Licensed 
Type 
227 

CUT TO 

15c

fc******l******^*****j*******^***********l**l******,,*********v*j*v**<*j*****j*****l,*****j***'** ‘***j*»j»*j»»j«»2*»j«*j»*j««2*»j**j»*j<*5*%»»j»*l**j*

WRINGER
ROLLS

Ready to 
Install, Cut to

SI .50 Eac"
Bring in your old rolls

Duplex Base 
R e c e ptacles 
El Ve^3

] Sc'

WIRE, 100-ft.

DUPLEX 
BASE 

RECEP
TACLES 

Very 
Special 

9c 
....... 45c

Speciales kainos ant visų musų Skalbiamų Mašinų, Prosytojų, 
Elektriškų Refrigeratorių, Toasterių, Perkolatorių, Maišytojų, 

Radio, Tūbų ir visokių kitokių elektriškų reikmenų.
PYSTABA: Mes priimam Fisher Bros, scrip už pilnų ją vertę.

LIBERTY ELECTRIC
Atdara Vakarais 10314 SUPERIOR GArfield 7076

DUOKIT SKALBTI MUMS
Žemiausios kainos už skalbimą baltinių — 

25 svarai už $1.00
4c už kožną svarą viršaus. Išdžiovinti skalbiniai po 8c 
svaras, minimum kaštai 50c. Taupus patarnavimas — 
už 18 sv. 1.26 (suprosijama visi lygus skalbiniai: paklo
dės, rankšluosčiai, pagalvių užvalkalai.

Marškiniai suprosijami už 10c prie kitų skalbinių.

THE REAL FAMILY LAUNDRY CO.
HEnderson 7140 (18) 5710-5804 Superior Ave.

Vėl pranešame “Dirvos” skaitytojams ir Clevelando Lietuviams smagią 
naujieną: šiame “Dirvos” Pavasariniame koncerte dalyvaus žymiausios 
dainos ir muzikos spėkos vietinės, 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.

BUS LEIDŽIAMA IŠLAIMĖJIMUI PENKIOS METINĖS “DIRVOS” 
PRENUMERATOS

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


