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JAPONAI VIS UŽIMA SOVIETAI NUBAUDĖ
ANGLUS
KINU MIESTUS

Vol. XVIII (18-ti Metai)

KAIP TVARKOSI LIETUVA
Daug įvesta naujų pagerinimų ir suderinimų.

Peiping. — Japonų-Man- Maskva, Bal. 19 d. — So
čukuo kariumenė užėmė di vietų teismas atrado kaltais
Rašo P. Kriukelis.
pinigais; Balandžio m. 5%;
deli Kinų jurų uostą Čin- du iš šešių Anglų elektriš
Gegužės — 9; Birželio —
wangtao ir stumia Kinus kų inžinierių, kuriuos teisė Krizis Lietuvą smarkiai 19; Liepos — 14; Rugpjū
už špiegavimą, sabotažą ir palietė ne del to kad visas
tolyn.
— 15; Rugsėjo — 13;
Japonų kariški lėktuvai papirkinėjimą Rusų. Jiedu pasaulis krizio gadynę per čio
Spalių
— 10; Lapkričio —«
bombarduoja aplink i n i u s nuteisti kalėjimu, vienas 3 gyvena, bet del to kad mes
7;
ir
Gruodžio
— 5 nuoš.
Kinų miestus ir artinasi metams, kitas 2 metams; o
Lietuvos
gyventojai
nemo

12
nuošimčių
įstatymas.
prie Tientsin. Iš to miesto kiti trys Anglai'kaltinti to
kėjome
gyventi.
O
antra,
Buvo
tokių
bankų
kurie
je
pat
byloje
deportuojami
rengiasi pasitraukti Ame
patys tvarkymo Įstatymai imdavo 30—40 nuoš.; priKITOSE ŠALYSE ESANTI AMERIKOS PO- rikonai kad nenukentėtų. iš Rusijos.
_ PIERINIAI PINIGAI NUPUOLĖ VERTĖJE
Mančukuo kareiviai Bal. Iš visų šešių Anglų, ku buvo netikę. Daugiau mes vačiai žmonės imdavo nuo
18 d. užėmė miestą Čangli. riuos sovietų teismas kalti pirkdavom iš užsienio mai 20 iki 120 nuoš. Taigi paIR DARBININKŲ ŽINIOS
Washington, Bal. 19. RUOŠIASI PRIE EKO- Pereitą savaite susirėmi no, tik vienas prisipažino sto negu jo pardavėm. Pa siskolinęs šimtą litų Į meme užmušta 500 Kinų ka prie jiems primetamų kalti skolos veikė be Įstatymų, be tus turėdavai sumokėti vieUž trumpesnę darbo sa — Roosevelto adminis NOMINĖS KONFE reiviu gynusių Didėsės Sie nimų.
ribų procentų; perdaug by nų nuošimčių nuo 24 iki 124
vaitę. Amerikos Darbo Fe tracija įvedė papiginimą
Dešimts Rusų irgi atras lų, nelygus atlyginimas ir litų litų, o kartais ir dau
nos dalį.
RENCIJOS
deracijos prezidentas Wil- Amerikos dolario, nueiJaponijos sostinėje Įvyko ti kaltais tame pat “prieš kiti panšųs dalykai musų giau. Toki aukšti nuošim
liam Green sako kad orga- dama nuo aukso pagrindidelės Japonų demonstra valstybiniame” darbe ir nu šalį grimzdino Į gilesni kri- čiai Lietuvos ūkininkus ir*
Washington. — Valsty cijos prieš Ameriką už tai siųsti Į kalėjimą.
nizuoti darbininkai pasiry do pinigams.
žę kovoti už sutrumpinimą Sulaikyta visiškai iš bės Sekretorius Hull turi kad Amerika priešinga Ja Už tokį sovietų pasielgi zj. Vyriausybė tą suprato papjovė, nes 85 % ūkinin
darbo savaitės ant 5 dienų, vežimas aukso į kitas ša paruošęs Amerikos progra ponų užgrobimams Kinijos mą, Anglijos vyriausybė iš ir po Naujų Metų griebėsi kų yra skolingi.
mą ekonominiam pasaulio miestų.
po 6 valandas Į dieną. Sa
leido uždraudimą Įvežti iš už senai pageidautino dar Labiausia blogmetj ūki
ko, tai yra vienatinis išėji lis ir ten esanti popieri atgaivinimui. Tas bus ap Eina gandai kad Japonai sovietų Rusijos prekių 80 bo.
ninkai sunkiai prieidavo
mas pašalinimui bedarbės. niai Amerikos dolariai kalbėta suvažiavime valsty užims Kinų Rytų gelžkelio nuošimčių normalio saiko.
Geležinkelių policija. Iki prie valdiškų bankų skolin
bių atstovų, kuriuos pakvie liniją, ką patyrę sovietų Sulaikyta Įvežimas svies 1933 m. pradžios visose ge tis, o skolinosi pas priva
Sako, dalykai taisosi. Iš nupuola vertėje.
carai Maskvoje protestuoja. to, kviečių, miežių, avižų, ležinkelio stotyse buvo ge- čius asmenis kurie daugiauvisos šalies gaunamos Wa Pačioj Amerikoj su tė Į Washingtona.
paukštienos, medžio, aliejų ležinkelių policija, o dides sie mokėjo 50—70 nuošim
shingtone žinios rodo, sako mažinama aukso vertė Tarp kitko programe yra
ir medžio išdirbinių.
valdžios galvos, kad žmonė-, dolaryje, ir tas bus tai- siūloma palaikymas aukso
nės stotys turėjo geležinke čių. Vekseliai būdavo dvi
pinigų pagrinde.
Šarkiui vėl Teks Stoti
Sulaikius Įvežimą prekių lių policijos viršininkus. Se gubinami. Dabar valdžia
se didėja pasitikėjimas ir, koma pagal reikalo,
iš Rusijos, jų daugiau ims niau, prieš krizio laikus, gal išleido 12 nuošimčių Įstaty
prieš Schmelingą
palengva plečiasi prekybos leįstį reikali us tarimus Šis programas suišdirbta
atvypo
pasikalbėjimo
iš
kitų šalių.
ir pramones atgijimas. Is, „
,
to ir reikėjo, bet dabar ne. mą, kuris bankieriams, ypra- kusiu Anglijos premjeru New York. — Kalbama
visu šalies daliu pranešimai I Kongresas
Kongro^- skuba pa
kad
pasauliniam
čampionui
Prieš porą metą pro Rokiš pač privatiškiems, labai ne
Prez. Roosesako apie paėmimą į darbą11 navedimui
pavedimui_ Prez.
Koose- MacDonaldu, Anglijos amJack
Šarkiui
dar
prisieis
basadoriuni
i
r
jų
patarėkio
stotį per parą praeida patinka, nes jų lupikavimo
daugiau darbininkų, apie veltui galės elgtis tuose
Bažnyčios Bruzda prieš
kartą
muštis
su
Vokiečiu
jais.
vo koks 12 transporto trau dienos jau pasibaigė. Kas
gavimą, daugiau užsakymų, reikaluose sulyg nuožiū
Hitleristus
Max Schmelingu.
kinių ir 4 keleiviniai. Ke prasižengs 12 nuošimčių Įs
apie didėjimą supirkimo ros. Prezidentas turės
Birželio 29 d. rengiama Berlinas. — Per Velykas leivių judėjimas buvo dide tatymui bus baudžiamas 6
prekių, augimą automobilių pinigų diktatūroj teises,
KĄ DARO NAMU SA Šarkio kumštynė su Carne- Vokietijos Protestoniškose lis. Dabar per savaitę koks mėn. kalėjimo arba 5000 lt.
pardavimų.
galės išleisti naujus pini
bažnyčiose buvo sakoma pora transporto traukinių bauda. Tiems kurie ims
Valdžios iždas gauna'vis gus ir nustatyt jų vertę, VININKU PAGALBAI
pamokslai
baranti Hitleris pereina, o keleiviniai du ir aukštufe procentus iš tų ūki
daugiau aukso, kuris išeina
Washington.
—
Skelbia

nustatyt
auksinio
dola

tų
vadus
už
jų perkarštą tie patys tušti. Taigi poli ninkų kurie skolą ims del
SAUSIEJI” TURĖS
iš slapstymo vietų ir gryžta
ma
naujas
proponavimas
užsispyrimą
vartyti
viską cija bus tik didesnėse sto seklų pirkimo ar šiaip ne
rio svorį, ir įsteigt agen
i Washingtona.
SEIMĄ “ALAUS
pagelbėti
mažiems
namų
ant
savo
kurpalio.
Bažny
 tyse, o vietoj policijos vir laimei nutikus, bus baudžia
Plieno industrija pakilo tūras nustatymui kainų, savininkams. Norima nu
MIESTE”
čia,
sako
Protestonų
dvasiš

apie 4 punktais virš savai t. y. dolario pirkimo ga statyti pagalbą tik tokiems
šininkų bus vakmistrai, ku mi iki trijų metų sunkių
Evanston, Illinois.—Mote ki ja, yra gatava padėti val riems algos bus daug že darbų kalėjimu.
tės pirmiau. Ima tūkstan lės.
savininkams kurių namai rų Krikščionių Blaivybės stybei jos reikaluose, bet
čius darbininkų daugiau ir
nebrangesni $10,000. Jeigu Unija pasirinko “alaus mie jai turi būti palikta laisvos mesnės negu viršininkams. Teismo mokesčių sutvar
Ką
reikštų
infliacija
pailgino dirbimo laiką.
ant tokio namo žmogus tu
rankos skelbti tikybą kaip Iš tokio pertvarkymo į me kymas. Iki šiol civilinėse
Plieninės gauna daugybę Tie kurie reikalauja pa- ri dar $6,000 skolos, jis ga tą” Milwaukee, Wis., iš ku patinka.
tus liks milijonas litų.
bylose nuo lito iki 50 litij
smulkių užsakymų, bet lai piginimo dolario vertės ir lės gauti iš tam tikro val rio rengiasi pradėti savo
padauginimo
pinigų
(inflia

Samdos
įstatymas.
Iki
teismas
neimdavo jokio už
kas nuo laiko gauna ii“ di
džios fondo apie $5,000 len didžiausį vajų prieš gėralj
cijos),
tikrina
kad
tą
pada

mokesčio.
Dabar bus ima
šiolei
samdininkai
ėmė
al

desnių. Dviem vakaruose
gvu išsimokėjimu. Kurie kuris tampa legaliu Balan Panaikina Visas Respu gas tokias pat kaip imdavo ma du litai žyminio mokes
rius
milijonai
darbininkų
tiltam statyti gauta užsa
užvilkę taksų mokėjimą, ir džio 7 d. Iš tos organiza
blikos Žymes
prieš krizį, kai ūkininko čio. Už Įgaliojimus bus
kymų plieno už $44,000,000?, gautų darbus. Nuo darbi- gi gautų reikalingą sumą cijos vyriausios raštinės iš
|
ninku
galės
pirkti
priklau.
Dvi aliejaus kompanijos
taksams apmokėti. Savo leista pareiškimas kad ne Berlinas. — Hitlerio pas produktai būdavo tris-ketu imama 5 litai, o šiaip viso
užsakė 4,000 tonų plieno so industrijų judėjimas.
skolą valdžiai išmokėtų per bus užsileista nei colis nusi tangos paimti Į savo rankas ris kartus brangesni. Jei kiose bylose kas tik duos
dūdų nutiesimui 80 mylių Valstybės iždas dabar tu 15 metų, su 5 nuoš.
statyme kovoti prieš alų. visą šalies kontrolę kasdien samdininkas algos jieško- žodžiu ar raštu kokį nors
kelio tarp Toledo ir Detroi ri ant rankų $2,000,000,000 Prez. Roosevelt atsišaukė Moterų blaivininkių vado darosi žymesnės. Hitlerio davo per teismą tai jam pareiškimą, reikės mokėti
popierinių dolarių, kurie
to.
išspausdinti
pradžioje Roo Į Kongresą tame reikale, vės sako jog jų nuomone organizacija Nazi pradėjo teismas priteisdavo tokią du litai žyminio mokesnio;
New Castle, Pa., plieno
ragindamas nutarti tokią Kongresas bdvęs apgautas užvaldyti ūkininkų ir amat- algą kokią samdinis reika pirma to nereikėjo. NeĮkaiišdirbystė pradėjo dirbti sevelto inėjimo i valdžią — pagalbą mažų namų savi bravorininkų propaganda ir ninkų organizacijas, ir jau laudavo, nes samda būdavo nuotų jieškinių taikos teis
pilnu saiku pirmą kartą ke tie pinigai žadama paleisti ninkams, kad jie nepraras
perlaido alaus bilių. “Alus visiškai užvaldė visas val ant žodžio, laisva. Jei sam mai galės imti iki 200 litų,
į apivartą, kas pagelbės at
lių metų bėgyje.
tų
savo
namų.
dinis neatitarnavęs pasi o pirma galėjo imti tik iki
yra svaiginantis. Tai yra diškas vietas.
Erie gelžkelis užsakė 25 gaivinti biznius pusėtinai.
Politiška šalięs valdym.o traukdavo tai jam teismas 50 litų. Tokiu budu teis
raktas
prie
alkoholizmo
”
,
tūkstančius tonų bėgių.
pusė taip Hitleristų užval
New York Central gelž Prezidentas Roosevelt su Nesusitvarko Darbo sako tos organizacijos va dyta kad jie beveik panaiki priteisdavo tiek kiek jo al mai turės Įplaukų virš porą
dovės.
kelis rengiasi užsakyti 9,000 kvietė j konferenciją visų
no Vokiečių valstijų fede ga išeidavo, išdalinus mėne milijonų litų, ir žymiai ma
dvylikos
Federalio
Rezervo
tonų bėgių.
Sutrumpinime
Bet jos ant tiek aklos ir raciją ir suvienijo visą Vo siais. Visi mėnesiai buvo žiau žmonės bylinėsis del
bankų
vedėjus
pasitarimui.
Birmingham, Ala. — At
Washington. — Senatas vienpusiškos fanatikės jog kietiją Į vieną, po Berlino lygus. Dabar nustatyta to menkniekių.
Bus
apkalbėta
tarp
kitko
sinaujinus darbams • plieno
vėl svarsto perbalsavimą. 30 atsisako pažiūrėti Į faktą viršvaldyste, reiškia Hitle kia alga: Bernui 200 litų, Įstatymas svetimoms pre
išdirbystėje, paimta Į darbą budai paliuosavimui, jeigu valandų darbo savaitės, ką kad ir iki šiol, prie “prohi- rio valdžia. Hitler tokiu mergai 150 litų; piemeniui kėms įvežti. Musų šalis tu
galima, iš uždarytų bankų nesenai perleido, bet buvo bicijos”, žmonės gėrė ir budu Įgavo galybę didesnę ir pusmergei 120 litų. Mė ri Įvairių vaisių, obuolių,
700 darbininkų.
milžiniškų
sumų pinigų, ku sutrukdyta.
niekas negalėjo sulaikyt.
South Bend, Ind. — Whi
negu turėjo Bismarck ir nesiai bus skaitomi nely slyvų, kriaušių, įvairių uo
rių
esama
j $6,000,000,000.
te Motor Co. gavo užsaky
negu kada kaizeris sapna giais: Už Sausio, Vasario, gų ir daržovių, turi įvairios
Toliau,
Atstovu
Bute
ža

mą padaryti 59 trokus bra Valdžia susirupinus pa da suteikti prezidentui galę LENKAI PROTESTUOJA vo.
Kovo mėnesius skaitoma po rūbams gaminti medegos,
laikymu nuo > pigimo kainų uždėti draudimą išvežti ka
vorams alų išvežioti.
Peštynės tarp komunistų 3 nuoš. metinio atlyginimo
(Pabaiga ant 6-to pusi.)
viešų reikmenų, nes kuo la ro reikmenis Į kariaujan Danzig. — Lenkijos at ir fašistų Vokietijoje eina
Edgewater, N. J. — Ford biau
bus
prekės
piginamos
^.*11
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II
IIIII
lllllll
Hill
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|
n
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III II111II t Illi 111 mill 11111 llllliill IIII lll_^
stovas
Danzige
pasiuntė
po senovei, Breslau mieste
Motor Co. čionai padidino tuo labiau bus mažinama čias šalis.
Tautų
Sąjungai
protestą,
Bal. 8 d. komunistai užmu
darbininkų skaičių nuo 1800 algos tose Įmonėse dirban
išrodinėdamas Vokiečių el šė du fašistu. Suimta 100
iki 2600 vyrų.
čių darbininkų.
PRIBUVO HITLERIO gesį Danzigo teritorijoje. komunistų.
Albany, N. Y. — New
Kuriems yra reikalas parduoti Lietuvos
ATSTOVAS
Lenkai numato kad Vokie
York Central gelžkelio dir
|
Laisvės
Paskolos Bonus “Dirvos” Agentu~
New York. — Balandžio čiai dirba už panaikinimą
LAIMINGA NAŠLĖ
TERORAS KUBOJE
btuvė dirba pilnu saiku su
ra
pagelbės
jums
juos
parduoti
aukščiau4 d. atvyko i Ameriką nau Danzigo karidoriaus, o tas, Washington. — Senatas
2,000 darbininkų.
siu kursu. Prisiųskit registruotame laiške
Havana. — Pereitą savai jos Vokietijos vyriausybės sako, prieštarauja Lenkų nutarė išmokėti $9,000; kas |
Louisville, Ky. — Men- tę Kubos sostinėj Havanoj ambasadorius, žymus dip teisėms priėjimo prie juros.
=
su 1933 ir 1934 metų kuponais. “Dirva”
yra metinė alga senatoriaus
gel Body Co. padvigubino pradėjo siausti teroras — lomatas, Dr. Hans Luther.
=
yra pasitiketina įstaiga, taigi gausit užtikWalsh, jo našlei. Walsh po
darbininkų skaičių iki 500 sprogo 17 bombų, kurios Luther išlipęs iš laivo tuoj
į
rintą patarnavimą. Laiško viduje su boapsivedimo su ta Ispane į
ir dar žada imti daugiau. ' užmušė 7 asmenis. Polici nusiskubino Į Washingtona
41 UŽMUŠTA
=
nu
ir ant voko užrašykit savo aiškų antrakelintą dieną mirė. Walsh
Defiance, O. — Plieninių ja, smarkiai griebėsi žiūrėti “su svarbiais reikalais”.
Merida, Meksika. — Su buvo nuskirtas Į Preziden Ę
šą. Informacijų apie bonus klausdami įdebonkoms dėžių išdirbystė tvarkos ir daug nužiūrėtų
kilėlių susišaudyme su val to Roosevelto kabinetą ir =
kit už 3c pašto ženklelį. Adresuoki!:
gavo daug užsakymų paga-Į asmenų areštavo.
Pirmutinė Amerikos mo džios kariumene užmušta mirė važiuodamas iš Kubos
“DIRVOS” AGENTŪRA
minti alaus bonkoms dėžių! Kuboje eina judėjimas teris ambasadorius, Ruth'38 sukilėliai ir trys karei- Į Washingtona, i naujos |
ir pašaukė Į darbą 300 vy- prieš dabartinį prezidentą Brvan Owen, jau išvažiavo viai. Muštynė įvyko Opi- vyriausybės inauguracijos =
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
rų.
1 Machado.
Į Dainją užimti savo vietą, ^heri kaime.
ceremonijas.

|

LIETUVOS BONAI

|
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DIRVA

M KORESPONDENCIJOS

Balandžio 21, 1933

Agitacija už Viniką
liaus. Iš šalies žiūrint at sijoje viskas atimta nuo
“NERIMTAS UŽSISPYRIMAS”
Rašant šiuos žodžius teko
rodo kad nepraktiška butų žmonių ir kad ten žmonės
kad yra paskleista agiskirtis tokiose aplinkybėse didesnį vargą kenčia negu Tokiu antgalviu tilpo _ redak- didatai pastatyti visuotinam patirti
tativiški lapeliai SLA. sekreto
kokiose ta šeima yra, turė
Amerikoje, kad Rusijoj cinis straipsnis “Tėvynės” nr. narių balsavimui.”
riaus rinkimo reikale. Autoriai
pasirodysime jog Lietuviai dama septynis neišaugintus čia
Ponas Vitaitis šitai saky to lapelio, žinoma, giria Dr. Vi
palaikoma
vergija
ir kad 14-me š. m. Straipsnio auto
esam kultūringa tauta.
S. E. Vitaitis medegą ėmė damas dar nepasako visko kas niką kad tik jis vienas gali iš
vaikus. Patartina susitai ten niekas iš darbininkų rius
iš prisiųstos jam rezoliucijos, reiktų pasakyti. Jam nepato gelbėt Susivienijimą iš viso ko.
Ko
mums
dar
reikia
del
Ekskursija j Clevelandą Lietuvių Kambario steigi kyti ir gyventi, vardan vai laisvės neturi.
kurią SLA. VII apskritis pri gu pasakyti kad trys Pild. Ta
jo oponentas to padaryti ne
kų gerovės.
Tas parodo kad ir buvę ėmė savo suvažiavime Kovo 2 rybos nariai, Mikalauskas, Dr. Gi
Būrelis Pittsburgo veikė mo:
galįs, nes, girdi, “šiam svar
“D.” Rep. didžiausi komunistų šali d. š. m. Toje rezoliucijoje yra Stanislovaitis ir Januškevičius biam urėdui yra visa galva perjų ir scenos artistų rengia 1. Reikia $1,000 turėti
papeikiama ta dalis SLA. Pild. Jr. visai nėra tos nuomonės mažas, todėl susidaro pavojus
ninkai pradeda blaivėti.
si važiuoti Į Clevelandą Į fonde, tada galėsim praneš
Tarybos kuri užsispyrė perva kaip p. Vitaitis.
šitie SLA. kad Susivienijimas ir vėl gali
“Dirvos” koncertą Balan ti Lietuvos architektui kad
Saužudystė. Balandžio 10 ryti suspenduotą Dr. Viniką j oficijalai po šiai dienai yra tos likti
be tinkamo sekretoriaus.”
džio 30 d. Tai bus savo rū pradėtų gaminti to kamba NEW HAVEN, CONN. d., kuomet visi išėjo į dar SLA. sekretorius. Už tokį ap nuomonės kad Dr. Vinikas bu
Supraskite: “ir vėl”. Reiškia
šies artistų ekskursija, ir
skrities veikėjų pasielgimą p. vo suspenduotas, tik priešingos SLA. iki šiol neturėjo tinkamo
planą kaip jis turėtų Lietuvių Namo Bendro bą, Vytautas Girdzijauskas, Vitaitis
pasiuntė po laišką ap pusės griežtu užsispyrimu ver asmens kol neatsirado Dr. Vi
dar pirmą kartą tokis dide rio
21
m.
amžiaus,
nuęjo
į
gaįrengtas. Tas planas vės bazaras. Balandžio 24
skričio suvažiavimo rezoliucijų čiami, ir nematydami kitokios nikas. Kaipgi dar tas SLA. iki
lis būrelis musų žymiausių būti
turi būti Lietuviško sti iki 29 d., per šešias dienas, radžių ir pasikorė. Saužu- komisijos nariams, ir apskričio išeities, sutiko dėti ant baloto šiol išgyveno ?. .. .
ącenos žvaigždžių važiuoja liaus,
bet kad atitiktų Ame Lietuvių namo bendrovė sa dystės priežastis aiškinama valdybai, rūsčiai išbardamas ir ir Dr. Viniko vardą. Minėti
į tą artimą didelę Lietuvių rikos architektūrai.
Kuris tinkamesnis?
Už ge- vo salėje, 243 Front st., su tuo kad velionis turėjo vie atsisakė talpinti rezoliuciją. P. T. nariai buvo padavę ten
koloniją Clevelandą.
(Rezoliucija
tilpo
“
Dirvoje
”
ir
pat
ant
vietos
skundą
prieš
Dr.
ną
pagadintą
akį.
Kuomet
riausį kambario projektą rengia bazarą savo naudai.
Palyginkim abu kandidatu ir
Važiuoja Dr. J. Baltru bus
gydytojas pasakė kad akies “Vienybėje”.) Visam apskri Viniką, bet prezidentas nepri pamatysime kuris yra kokio
dovana.
čio
suvažiavimui
(nejvardindaIneiga
bus
50c.
suagusiems
ėmė.
Tuomet,
Vasario
20
d.,
šaitienė ir P. Pivaronas su
pataisyti jau nėra galima mas) viešai per organą davė 1933 m., padavė skundą Skun “dydžio”. Raginskas dešimts
Universiteto Kambario mi 2. Reikia sukelti $2,000, ir 15c vaikams. Bus viso ir dar patarė būti atsarges pamokslą
atgal SLA. reikaluose tą
ką SLA. veikėjai tu dų ir Apeliacijų komisijai jo metų
jau
žinojo
ką Dr. Vinikas da
sija ir su savim vežasi tada Universitetas perves kie laimėjimai ir šokiai kas niam kad ir antrą nepaga ri teisę sakyti
o ko ne, išva suspendavimo reikale.
mums
visus
raštus,
atiduo

bar
tik
pradeda
dažinot. Būda
vakaras.
Nors
laikai
sun

dainininkes ir pianistes ar
dintų, kaip ant nelaimės, dindamas juos “nesąmoningais Toliau, p. Vitaitis pasakė ap
per 10 metų Pild. Taryboj
tistes: Stefaniją Zelenaus- damas tą Kambarį į Lietu kus, bet jie sunkus ir namo pora dienų prieš saužudys- užsispyrėliais” ir tam panašiai. skričio veikėjams kad jie dasi- mas
tą įrodė. Todėl ne Raginskas
kaitę, Mildą Virbickaitę vių rankas, ir tokiu budu bendrovei, 'todėl reikia kaip tę jam suskaudėjo ir tą “Tėvynės” redaktorius palai leido “didžiausio užsispyrimo, bet Vinikas yra visa galva sekLietuvių
Atminties
Kambakydamas
tų
Pild.
Tarybos
na

net
į
nesąmones
siekiančio
”
,
ir
nors stengtis padaryti pini sveiką akį, kas matomai
Zoną ir Julę Rajauskaites
pusę kurie griežtai stovi už klausia, “Kuriuo tikslu ir keno rgtoriui permažas. Diplomatiris bus įkūnytas.
gų salės išlaikymui. Baza- jaunuolį privedė prie des rių
ir Aleną Mieliauskaitę.
Dr.
Viniką, savo editoriale no naudai tokis užsispyrimas va joj-politikoj (ko Susivienijime
Linkime musų veikėjams Taigi matot, šitie du da ran užprašyta draugijos ir peracijos ir prie saužudys- ri įrodyti SLA. nariams kad Dr. rinėjama, net nepamatuotus neturėtų būti) Dr. Vinikas gal
nusimano už Raginsir jaunoms artistėms sma lykai butini ir pirmiausia kuopos tam tikrais paski tės. Gaila.
Balandėlis. Vinikas nebuvo suspenduotas. kaltinimus SLA. viršininkams daugiau
ką.
Dr.
Vinikas tarnavo tūlą
reikalingi
pradėti,
o
toliau
rais
vakarais.
D.
L.
K.
Vy

Sako:
svaidant?”
gios kelionės per kalnus ir
laiką
diplomatijoj
(bet ir tai
“Pagaliau seimas išrinko Dr.
klonius į tą garsų miestą jau bus lengva. Mes galė tauto draugija paskyrė $25
jau senai ir gal jau išėjo iš leisKas ištiesti užsispiria?
Viniką į SLA. Apšvietos Komi
Clevelandą.
Patyręs. sim Amerikoje kiek galėda iš savo iždo apmokėti už WATERBURY, Conn. siją,
trų). Jis yra gavęs net diplo
ko nebūtų buvę galima pa
Truputį apsistokime ant ši matijos daktaro laipsnį, ir del
mi aukas rinkti ir Lietuvos tuos savo narius kurie ne
daryti
jei
Seimas
butų
nuspren

to ir pažiūrėkime kiek šiame to turi teisę save daktaru tivaldžia prigelbės, kiek apie dirba ir negali užsimokėti Pagerbė Tareilą. Išbuvęs dęs kad jis buvo suspenduotas pasakyme
yra teisybės. Pild tuluotis.
Pittsburgo Universitete tai mums davė suprasti Lie įžangos.
Raginskas gi SLA.
iki pabaigai 1933 m.”
Tarybai renkant sekretorių, iš nariams yra žinomas kaipo dar
Lietuvių Atminties Kamba tuvos Ministeris B. K. Ba Visi vietiniai atsilankę į SLA. 11-tos kuopos pirmi kone
ninku per aštuonis metus, Seime suvažiavę kuopų at pat pradžios buvo žinoma kad bštus, sąžiningas SLA. darbi
rio Įrengimo Reikalu
lutis. Lietuvos valdžia ga šį bazarą turės gerus lai p.
negalėjo žinoti kas yra Dr. Vinikas buvo suspenduotas. ninkas, kuiZs moka i reikalą įsiJonas Tareila atsisakė šį stovai
suspenduotas, kas ne. Gal but Tačiau Gegužis, Mockus ir Gu- gilint ir savistoviai dirbti. Ir
Daugumas vietos draugi lės duoti medegą ir pieši kus ir parems naudingą da metą
kandidatuoti, sakyda vienas-kitas P. Tarybos narių gis griežtai nusistatė už Vini
jų, klubų ir ratelių daro pa nius, paveikslus ar piešė lyką.
daug pasidarba
mas jog nori jaunesniems tą žinojo, bet nieko nepranešė, ką ir nenusileido iki paskutinos, Susivienijimui
vęs.
(Raginsko darbuotės re
rengimus ir davė pelną Lie jus, ką viską gavus skaity
užsileisti. Tokiu budu ant ir tokiu budu Vinikas likosi nors iš kitos pusės buvo nomi
tilpo “Dirvos” nr. 13 š.
tuvių Kambario Fondui, ki sis į tą $5,000 sumą, kuri Parengimai. Kovo 10 d. šių metų kuopos pirminin paskirtas į minėtą komisiją. nuota visa eilė kandidatų. Jų kordas
m.) Dr. Viniko darbuotės Su
Lietuvių
salėje
buvo
suren

tos organizacijos dar ren reikalinga Kambario įren
Ponas Vitaitis norėdamas pri tarpe du logiški kandidatai, ku
gta vaidinimas, statyta sce ku tapo išrinktas gerai ži duoti daugiau svarbos savo ar rie pagal konstituciją turėjo sivienijime dar neteko pastebė
giasi kuo nors prisidėti prie gimui.
ti niekam. Net pats save pa
nomas Tarnas Matas.
šiame klausime sako pirmenybę, būtent: Čekanaus miršo kad esąs SLA. nariu ir
šio didelio reikalo. Taipgi Taigi, gerbiami geros va noje “Kunigo Meilė”, trum Kuopa norėdama parody gumentui
Dr. Vinikas esąs tokioje kas ir Miliauskas. Bet minėti kad reikia nors vieną kartą J
gaunama paramos iš kitų lios tėvynainiai, sukruski- pas veikalukas, bet juokin ti dėkingumą p. Tareilai už jog
svarbioje komisijoje kuri net Pild. Tarybos nariai griežtai tris mėnesius nueiti į kuonos
gas.
Lošime
dalyvavo:
V.
kolonijų. Pasekmės kaip iš me visi kas tik galime, kuojo uolų darbavimąsi Susi “SLA. išmokėjimus sprendžia”. laikėsi už suspenduotą žmogų ir susirinkimą užsimokėt duokles.
greičiausia sukelti pirmą Ausiukaitis, Ausiukaitienė, vienijimo labui beveik visą Visi žino kad Susivienijime tiek. Kiti Pild. Tarybos nariai Tai
rodo bus geros.
toks .skirtumas yra tarpe
Iš to matyt kad Lietuviai reikalingiausią sumą, $2,000 A. Makulis ir Šemetukė. Sa_- savo amžį, nutarė suteikti nieko panašaus iki šiol nebuvo. laikėsi konstitucijos. Gi Vii šių dviejų kandidatų.
Sus-me taip butų tai ką apskritis savo rezoliucijoje ne
supranta kulturinį darbą ir kad galėtume gauti į savo vo roles atliko gerai. Tik jam dovaną. Balandžio mė Jeigu
Žiūrint tų žmonių akimis, ku
jau reikštų aukščiausia ir svar pasako nieko tokio griežto kaip rie rašė tuos lapelius, žinoma
gaila
.
kad
publikos
buvo
ręmia jį. Musų darbas pa rankas Kambario pervedi
nesio susirinkime komisija biausia po P. Tarybai, Kontro p. Vitaitis tvirtina. Nepasako kad “susidaro pavojus”. Bet
rodo kad mes tokiais sun mo raštus. Daug jau ne mažai.
susidedanti iš T. Mato, K. lės Komisija? Jo patvarkymai nei kokį kandidatą jie norėtų ne organizacijai, gerbiamieji.
Gegužės
7
d.
Lietuvių
sa

kiais laikais sukeliame ne reikia, ižde jau turime apie
Stanislovaitienės ir J. Že- butų galutini ir pildomi. Ta remti į SLA. sekretorius. Vien Pavojus susidaro tam tikrai
mažai pinigų. Tuomi mes $600. Taigi trūksta tik apie lėje rengiama kitas persta mantausko įteikė p. Tarei čiau Pild. Taryba nekreipia do įurodo blogą pavyzdį tūlų P. grupei SLA. “darbuotojų”, ku
į šią komisiją. Sekreto P. narių (kaip viršuje nurody rie norėtų ir ant toliau ponau
$1400. Vardan viso komi tymas, rengia LDSA. 42 kp. lai auksinį laikrodėlį su to mės
riaus paskyrime irgi ignoravo ta), ir juos už tai nupeikia.- ti Susivienijime, ypatingai cen
Pradžia
4
vai.
po
pietų.
teto tariu širdingą ačiū au
KENTUCKY
Blažaitis. kiu parašu: “Jonui Tareilai Kontrolės Komisijos pareiški Prieš Dy. Viniką irgi nieko to tre.
kautojams ir kviečiu visus
nuo 11-tos SLA. kuopos, mą. Mat, p. Vitaitis būdamas kio nepasako kas butų galima Minėti lapeliai išsiuntinėti iš
BURLEY TABAKAS kitus skubiai prisidėti su
“bosu” ant SLA. organo, gali pavadinti “šmeižtu”, tik nuro New Yorko miesto. Po jais pa
atminčiai jo 20 metų tar kalbėt
kas jam patinka, bet vi do faktą jo prasikaltimo. Tiems sirašo “Rytų SLA. Sargybes
P. Pivaronas.
“Tiesiog Iš Augy to jo Pas Jus” aukomis.
nystes, 1933.”
BALTIMORE,
MD.
sų
SLA.
narių neįtikins kad Dr. veikėjams nedaro skirtumo kas Komitetas”.
Senas Kentucky Burley Tabakas yra
Spausdinti
ant
Velijam musų geram, vei Vinikas nebuvo suspenduotas. ten nebūtų tokioje padėtyje vienos
tai geriausias iš puikiausių tabako
SLA. centro mašinėlių.
kliam
tautiečiui
ilgai
ir
lai

Faktai paliks faktais, štai'jie: kaip Dr. Vinikas yra, jie savo
VISOKIOS ŽINUTĖS
derlių kokį derlinga Kentucky’s že
SLA. Narys Mars.
nepakeistų.
me gali išduoti—išnokęs, gausus la
Balandžio 10 d. vietos ko mingai tą laikrodėlį nešioti. Kaip Vinikas susispendavo nuomonės
Iš šito matosi kur yra užsi
pai—švelnus ir priimnus—su tuo re
munistų “bendro fronto” Rengia vakarėlį. SLA. 1931 m. Dr. Vinikas mokėjo spyrimai
ir kas svaidosi visutu senovišku skoniu ir kvepėjimu
organizatoriai buvo suren 11-ta kuopa rengiasi prie savo mokestis į SLA. sekamai: kuom. Pono Vitaičio pasaky
Kokį tik atsakantis “sendinimas"
Lietuvių salėje diskusijų didelės c; rd party po Vely Kovo mėn. mokėjo už tris pra mas geriau tinka jo proteguoja Prašymas Amerikos
gali išduoti.
Mes galim užtikrint
Svarbi naujenybė. Senai gę
mėnesius (Sausį, Vasa miems draugams negu kam ki
vakarą,
kurį visaip garsino kų. Tas vakarėlis įvyks ėjusius
kad jus niekad neturėjot ir nerū
Lietuviams
rį ir Kovą) 1931 m. Antru kar tam. Pats “svaidinimas” visuvisų
Lietuvių
pageidauti
kėt puikesnio skonio, labiau paten
Balandžio
25
d.
Rengimo
tikėdami
kad
sueis
visi
vie

tu
mokėjo
net
Rugsėjo
mėnesį
Vilniaus ir Lietuvos kalba
kuopuikiausia tinka pa
kinančio tabako visų gyvenimą.
Šioje apielinkėje Lietuvių
Lietuviai tų diskusijų komisijon ineina: Aldona už šešis praėjusius mėnesius kuom,
čiam Vitaičiui. VII apskričio
mi paveikslai bus rodomi tos
(Balandį, Geg., Birž., Liepos. veikėjai nesvaido į nieką jokių yra tik dvi šeimos. Antra
pasiklausyti.
Jų
lapeliuose
Matienė,
Nelė
Krugelienė,
Daytone Baląndžio 27 d., buvo įvardinti tūli asmenys K. Stanislovaitienė, Miko Rugp. ir Rugs.) 1931 m. Ro
kaltinimų” taip me miestukyje, Caro, Mich.,
Specialis Pasiūlymas! vakare.
Dar turiu paste kad jie ateitų ir viešai prieš las Krugelis, Nelė Jašins- dos labai aišku ir nereikia dau “nepamatuotų
kaip
tai
daro
p.
Norė randasi penkios Lietuvių
bėti kad visi paveikslai ku komunistus pasisakytų ko kienė, Antanas Nainis, Juo giau jokių komentarų. Dr. Vi damas pateisintiVitaitis.
PENKI SVARAI
save ir savo
nikas
ne.
tik
kad
buvo
suspen

riuos dabar matysite, yra dėl jie yra priešingi “ben zas Kvaraciejus.
RŪKOMO
draugus, nori suverst savo kal šeimos, o t daugiausia gyve
K.
S.
duotas
bet
be
maž
ko
išbrauk

tes ant nekaltų žmonių. Mat, na Vokiečiai ir Lenkai.
skirtingi negu čia buvo ro dram frontui”; nekuriems
TABAKO
tas iš SLA. Tik sužinojęs kad yra tokių žmonių kurie yra to
Kaip kitur visur taip ir
dyta Lukšio. Naujus pa Lietuviams net speciališki
socialistai jį stato kandidatu į kio nusistatymo: pažiūrėję į
f
veikslus atveža parodyti J. laiškai buvo įteikti su įsa SAN FRANCISCO, Cal. sekretorius tuomet pasiskubi veidrodį,
pas
mus ūkininkai šymet la
jeigu mato savo bjau
no užsimokėti. Kitaip šiandien rią išvaizdą tai bando kaltinti bai suvargę: viskas pigu.
Januškevičius, ir šie pavei kymu ateiti į tą vakarą pa
kslai yra kalbami: reiškia, siaiškinti. Tačiau kaip iš Gansonui sekasi. Žinomas nebūtų buvęs nei SLA. nariu. veidrodį už tai, bet ne patys Bulvės čia pereitą rudenį
Vitaitis gali sakyti kad kuo
Gausus, Išnokę Senoviški Lapai
matysit paveikslus ir girdė didėlio
Lietuvis
imtikas
Jack
Ganpa
turėjo jam pranešti apie jo save. Panašiai daro ir p. Vi labai užderėjo, tokios dide
debesio
kartais
bu

Mųsų Old Kentucky Burley nėra nei si! Lietuvos žmones kal
taitis.
na maža lietaus taip iš tų son Balandžio 11 d. turėjo suspendavimą. Bet ir tas bu Kam, kam bet SLA. organo lės užaugo kad sveria po
tiek panašus j dirbtinį tabaką kaip bant, dainuojant ir tt.
vo
padaryta.
Dr.
Vinikas
pats
diskusijų niekas imtynes su Kinų čampionu prisipažino Pild. Tarybai kad redaktoriui netinka taip elgtis. suvirš svarą viena. Ūkinin
diena su naktimi—garantuotas, liuoTaipgi matysit Vilniaus komunistų
sas nuo chemikalų ir kitokių pridėčneišėjo,
nes
atsilankė ne Wong Buck Cheung. Jie jis gaudavo nuo kuopos sekre SLA. organo redaktorius yra kai dejuoja .jų negali par
kų kurie slepia negerumus, atmiežia istorines vietas, musų tau kiek daugiau 20 žmonių.
du ėmėsi labai atkakliai, ir torės paraginimus atsilankyti į palaikomas visų SLA. narių ly duoti, nes perdaug didelės.
skonio jausmą ir naikina sveikatą tos brangią sostinę Vilnių
tai ir jam reiktų visus ly
Pradėjus* “diskusijas”, į- kadangi čia Kiniečių yra susirinkimą. Tai ko daugiau giai,
Čia mes labai mėgstam
giai toleruoti.
ir viską kas jame įdomaus vadą
daug,
o
Lietuvių
tik
keli,
reikia?
Visiems
yra
gerai
ži

Mes naudajam tą patį būdą kaip
padarė komisarukas
Bile
organizacijos
gerovė
re

skaityti
“Dirvą”. Mes pir
ir
būtino
mums
pažinti.
noma kad bile nariui neužsi
musų diedukai vartojo prirengimui
labai graudžiu pa tai Kiniečiui buvo svarbu mokėjus
miasi daugiausia ant jos darmokesčių
per
tris
mė

Todėl, Daytono ir apielin- Žaldokas
tabako savo vartojimui—išnokintas
miau
gyvenom
Clevelande,
pasirodyti savo vientau nesius, iki šiol buvo skaitomi su buotojų-vadu. Bet kuomet tie
visoks kartumas—nepalikta niekas kės Lietuviai, nepraleiskite mokslu.
turėjom
daug
pažystamų,
“darbuotojai” pamiršta organi
Prasidėjus diskusijo m s . čiams. Jis pirmą kartą pa spenduotais ir nustodavo visų zacijos
kas “ėstų” liežuvį arba apkartintį
šios
progos,
malonėkite
at

reikalus,
dar
ir
eilinius
taigi
malonu
pamatyti
sa
burnoj skonį.
Tūkstančiai tabako
komisarukas stengėsi kož- guldė Gansoną j 19 minutų, SLA. teisių. (Tas ir po šiai narius demoralizuoja savo poli
silankyti
į
Barney
Commu

mėgėjų pasaulyje pripąžysta jo ge
nam atsakyti kuris tik kal bet antrą kartą Gansonas dienai daroma su kitais SLA. tikavimais, tuomet ne kas ki vo laikraštį. Šiaip gi visi
riausią kramtymo arba rūkymo ypa nity salę, atsiveskit savo
Jeigu tokiame padėji
bėjo
pagal komunistų paguldė tą tolimų rytų dru- nariais.)
kaip tik organizacija turi musų pažystami Lietuviai
tybę.
vaikus, lai jie pamato da skonį, neo pamatęs
me narys suserga, negauna pa tas
tuolį
į
15
minutų.
Trečiu
nukentėt.
kuomet labai mėgsta “Dirvą”, pra
kad
dis

bartinę Lietuvą, lai pažys kusijos nebus lengva pa kartu susikibus, kova ėjo šalpos. Jei numiršta, neišmo SLA. buvo Atsimenam
pavyzdžiu kitoms šo kad tik jiems palaikytu
NUKIRSK SAVO ) 1/£ Parduodakama
pomirtinė.
Jei
šeštame
TABAKO LĖŠAS (
n?e tiesiog ta jos grožį. Pakvieskit sa kreipti savo pusėn, davė taip atkakli kad abudu išsi mėnesyje neužsimoka, išbrau Lietuvių organizacijoms, šian
1
is augyto- vo draugus svetimtaučius,
kuomet tarpe Pild. Tary me perskaitę, kitam neatirito iš ringės ir smarkiai kiami iš SLA. Tas patvarky dien,
ženklą
pirmininkui
diskusi

jų ir tas sumažina 18c nuo svaro
Kad tik laikai
bos
narių,
centro raštinėje ir duotume.
Lietu jas uždaryti, kas ir buvo susitrenkė. Gansonas pir mas buvo geras visiems tiems
Valdiškų Taksų — visą išdirbėjo ir ypač sulenkėjusius
redakcijoje
nėra
sutikimo,
vien
pagerėtų,
kiti
žada patys
tarpininko pelnus, taip kad sutaupy vius iš Vilniaus krašto: lai
tik palietė suspendavi
miau įlipo į ringę, o Kinie kuriuos
peštynės, SLA. nepadarė pro-1
padaryta,
nepaisant
kad
bu

sit 50% arba daugiau. Nebus gra
mas,
be
jokio
išėmimo,
ir
nie

užsirašyti “Dirvą”.
žiam pakelyje, be pagražinimų, tik visi .pamato ir pažysta Lie vo dar daug norinčių, disku- tis nepajiegė įlipti, tokiu
kas tam neprieštaravo. Susi greso nei per vieną colį. Tai,
pats savaimi geras tabakas ir daug. tuvą.
Pirmu kartu tokius suoti.
Skaitytojas.
budu refery priskyrė laimė vienijime privilegijuotų narių gėda.
paveikslus matysit.
PINIGUS TAUPANTI KAINA
jimą
Gansonui.
nebuvo.
Diskusijose, vienas buvęs
Dabar jau turime ir privile
RŪKOMAS 5 sv. Prisiųsk Vieną
Reikalauja
atsiskyri
m
o
.
komunistų
šalininkas suga- Gansonas jau tūlas laikas gijuotus,
arba už Dolarj ir mes
SAUGIAUSI
Bankas priima
prieš kurį nevalia net
kaip
randasi
Kalifornijoj.
Kašte
Danielienė
įteikė
tei

biai kirto komunistams į
KRAMTOMAS $1.00 pasiųsim tuoj
pasakyti
kad
jis
buvo
suspen

penkių
svarų smui prašymą atsiskyrimo pačią skaudžiausią vietą: jo Ten jau turėjo 66 imtynes
duotas. ... Už pasakymą tuo
vietą Jūsų sunkiai
pąkelį. Pinigus grąžinsim jeigu ne
indelius, atidaro
nuo savo vyro, Jono Danie argumentas buvo kad Ru- trijų mėnesių bėgyje ir tik jau galima gauti pipirų nuo
būsit patenkinti.
trijose išėjo lygiomis su sa “Tėvynės” redaktoriaus. Kas
Penki svarai Old Kentucky Burley
papr. einamas s-tas,
vo priešu, o 63 imtynes lai įdomiausia kad tą precedentą sutaupytiems
sudarys jums 40 didelių pakelių rū
iškėlė ne kas kitas kaip tūli P.
kymui arba 50 eilių kramtymui.
mėjo.
Tarybos nariai su “Tėvynės”
pinigams
Gansonas jaučiasi labai redaktorium.
aukštus procentus,
p
Pasiuskit 35c sidabru išTie oficijalai priJnn bandymui vieno svaro paKalbanti
Krutanti
paveikslai
(talkies)
gerai
fiziškai;
gyvena
Ala

pažysta vienam asmeniui (Dr.
JbIIj keliui stipraus ar lengvo
meda, Calif., iš ten važinė Vinikui) daugiau teisių Susi rasit
WWW tabako ir mes prisiųsim
pigiausia partraukia iš
bus rodomi vieną vakarą
ja į aplinkinius miestus su vienijime negu tūkstančiams ki
apmokėtu paštu jums persitikrini
mui koks musų tabakas.
(18)
imtynėmis. Alamedoj, prie tų, tokių pat geru SLA. narių.
Ketvirtadienio vakare, Balandžio-April 27
Amerikos pinigus ir atlieka vip. Vitaitis tvirtina
jurų, puikiai treiniruojasi, bukToliau,
Pild.
Taryba
“
vienbalsiai
”
Independent Tobacco
Barney Community Salėje
Dayton, Ohio saulėje kepinasi ir išrodo pripažino kad Dr. Vinikas ne
kitas bankines operacijas.
Grovers Association
apdegęs kaip juodukas. Da buvo suspenduotas ir kad “vien
Pradžia 7:30 vai. Vakare.
Įžanga 25c. Vaikams 10c.
McClure Bldg.
Frankfort, Ky.
bar sveria 220 svarų. Rp. balsiai P. T. nutarimu abu kan-
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“VIENAS ŽODIS NE LITHUANIAN LITERATURE AFTER THE
UPRISING OF 1830
ŠNEKA, VIENAS VY
RAS NE TALKA”
4
By John J. Balanda.
dabar Amerikos karo laivai

1907 ML PANIKA

Ir tada prezidentavo
Rooseveltas
yra pasiųsti Į Pacifiką.
TAUTINIO BENDRUMO
After the Congress of Vienna ed four important writers. Bish
Bet
1907
metų
depresija
REIKALU
Europe became the scene of a op Matiejus Valančius, Simanas
Amerikoje buvo daug to nebuvo taip žemai pasiekus
whole series of revolutions anil Daukantas, the Rev. Antants
kių blogų laikų kaip dabar ir nesitęsė taip ilgai kaip
uprisings. Revolutionary suc Tatarė and Bishop Antanas
Rašo
ir net blogesnių. Bet dau dabartinė.
Bronius F. Simons-Simokaitis. cesses in western Europe en Baronas.
gybė Lietuvių atsimena vė Tais laikais valdžia nepa
Bishop Valančius wrote for
couraged Poland to rise against
liausią 1907 metų paniką, skelbė “bankų šventės” ir Jau buvo musų rašyta apie Russian rule in 1830. The Lith the common people, with whom
uanian nobles, raised amid Po he came very much in contact
todėl apie ją pakalbėsim.
sumanymą laikyti Tautinės lish culture, sympathized with and thus learned their langu
patiems
bankieriams
reikė

1907 metų pinigų panika
išstatyti savo krutinės ir Spaudos Konferenciją šią va the Polish nobles and joined age well. He wrote to try to
prasidėjo taip pat su indus jo
them in the uprising.
The improve men’s souls and to
savo
pečiais atlaikyti visą sarą Chicagoje.
trine depresija. Kaip dabar sunkenybę.
Kalbant apie Tautinę Spau Russians quelled the uprising guide them through virtues to
taip ir tada žmonės pradė Silpnesni bankai visai už dą, kuri yra kėlėja tautinės są in short order in spite of very a happier life. To this end he
jo baimintis kad jų pinigai sidarė,
monės bei kultūros Amerikos desperate efforts on the part wrote “Waiku knigiela” — a
tvirtesnieji
turėjo
of the nobles. When Russia book on child deportment which
žlugs, pradėjo traukti pini mokėti žmonėms pinigus ir Lietuvių išeivijoj ir priaugan- was
once again master she a- presents its points through
gus iš bankų ir slėpti.
čioj kartoj, reiktų neužmiršti bandoned her former policy of illustrations and examples de
išmokėjo
milžiniškas
sumas.
Štai kaip maždaug daly Pav. vienas bankas išmokė tos Lietuviškos dainelės kuri leniency and began measures to scribed in short stories; “Pa
both Poland and Lith augusiu žmonių knigiela”, which
kai ėjo New Yorke.
jo pirmą dieną $10,000,000; sako: “Vienas žodis ne šneka, Russify
uania.
Russian
were sub attacks superstition and stresses
Tai buvo Spalių 20 diena. antrą dieną $9,000,000, ir vienas vyras ne talka, kai du stituted for theschools
Polish schools the importance of hand-crafts
Žmonės anksti rytą dar $22,000,000 trečią dieną, iki stos visados daugel padarys”. which were abolished in Lith- in the bettering of living; “Pa
prieš saulės tekėjimą subė žmonės tapo pertikrinti jog Tie žodžiai lyg kalbėte kalba į ania with the closing of the langos Juze”,, a story showing
Amerikos Lietuvių individua University of Vilna, the nobles the easy life of a person know
go prie bankų durų ir lau pavojaus pinigams nėra.
kė bankų atsidarant, bet Tada daugiausia padėtį lizmą. Tik dėka individualiz lost their self-government and ing a trade; “Pasakoimas An
most of their rights and Rus tano Tretiniko”, the story of
jie neatsidarė.
išgelbėjo ir pataisė dar ir mo, pas mus kultūros darbas sian statutes replaced the old a wandering educator who
Tada prezidentu buvo ir dabar gyvas bankierius J. negauna progos pasiekti aukš Lithuanian code. The harsh taught children and urged their
to laipsnio.
gi Rooseveltas — Teodoras P. Morgan.
attitude and manner of control parents especially their mothers
Roosevelt, Republikonas, to
Individualo pasiryžimas, pa then assumed by the Russians to take a hand in the proper
Lincolno laikais
limas giminietis Franklino
stangos turi gerų pusių, bet frightened Lithuanian writers bringing up of their children
Septynis
kartus
pirmiau
D. Roosevelto, dabartinio
tos pastangos butų daug našes into leaving the country and by seting them a-good example;
the persecuted nobijity could “žemajtiu Wiskupiste”, a two
1933 metų Amerika turėjo nės jeigu jos butų sujungtos not
prezidento.
fill their places.
volume work on the SamogitNew Yorkas ir visa šalis stoką pinigų ir buvo priver su plačiaja visuomene. Tiesa, The uprising was not a total ian bishopric; and a number
atsidūrė keblioje padėtyje sta išleisti laikinus pinigus laikas nuo laiko individualo pa failure for it taught the nobles of booklets on various religious
ir kentė del žmonių nepasi “scrips”.
stangos • turi pasisekimo, bet a lesson. The uprising in 1830 subjects. He also collected and
1830 m. jie pirmą kartą tik laikinai, jeigu visuomenė had been a nobles’ revolt, their published many Samogitian pro
tikėjimo.
taking little or no part verbs.
Bankieriai tačiau tada pasirodė New Yorke, tuoj prie to neprisideda. Tas pri serfs
and quite indifferent as to its
Simanas Daukantas was the
kaltino prezidentą kad nie po Prezidento Lincolno iš tinka visur. Net didžiausi pa purpose or result. The failure first Lithuanian historian. He
ko nedaro. Dabar preziden rinkimo. Karas tarp pieti saulio valdovai kaip greit lie of the nobles showed them that wrote with two purposes in
tas paėmė vadovybę gelbė nių ir šiaurinių valstijų bu ka vieni, be pritarėjų, jie iš independence could not be won mind: to work for the welfare
vo neišvengiamas, tas sukė viešo gyvenimo išpuola. Tik if the whole people were not of of the downtrodden peasant
ti bankus.
a mind to gain it. Therefore and for the glory of Lithuania.
Tada pasiskubino su pa lė žmonėse nerimastį ir iš kada jiems pavyksta suorgani they
to make their peace For this reason he wrote in
galba tuolaikinis Suv. Val traukimą pinigų iš bankų. zuoti pakankamas jiegos, jie with decided
the serfs and to take them various branches of learning—
stijų Iždo Sekretorius Cor- Po to vėl buvo tokie lai atsiekia savo tikslo.
into consideration in the future. history, philology and agricul
telyou. Jisai nusiskubino i kai 1873, 1884, 1890 ir 1893 Akivaizdoje tų faktų mums It was plainly seen that the ture. He also collected songs,
New Yorką su $25,000,000 metais kad reikėjo įvesti Amerikos Lietuviams prieš akis serf as he then was would not stories and proverbs and did
be of much help as he was en some translating. His historical
valdžios pinigų ir žadėjo laikinus pinigus.
stovi klausimas: Kodėl mes ne tirely unenlightened, concerned writings cover Lithuania’s his
Kada
įvesta
Federalio
Re

pristatyti daugiau.
galime subendrinti savo spau only with his own personal tory up to the Lublin Union.
Bet padėtis nesigerino. Už zervo sistema tikėta kad dą, savo pastangas, savo kultū problems and with no social nor He was a very ardent patriot
penkių dienų tapo nutarta daugiau nepritruks pinigų. rinį darbą? Atsakyti lengva: national consciousness. Thus and he could not keep his feelišleisti pagalbinius pinigus Bet ir tas nepagelbėjo.
Todėl kad pas mus yra per the first step toward the next out of his works, which al
1907 m. panikos pabaiga daug individualizmo, asmeni attempt to gain independence though adhering strictly to fact
ir jie paleisti j anivartą.
to awaken the serfs—to express great regard for the
Spalių 25 d. New Yorke Visuose didesniuose mies nių ambicijų ir tuščio pasidi was
enlighten them and to instill glory of Lithuania and the abil
ir Brooklyne užsidarė aš- tuose tada buvo įvesta laiki džiavimo. Bet tas viskas kas national ambitions in them. Now ities of her heroes.
nų pinigų $330,000,000 su liečia tik individualų nykte nyk the intelligensia risen from the The Rev. Tatarė (1805-1889),
tuoni bankai.
Tais metais, Wall Street moje. Bet ilgai netrukus sta, pavargsta tos musų ambi people came to the fore and be like Bishop Valančius was in
to fill the places in the terested largely in spreading
vos išsigelbėjo nuo sugriu pradėjo atslūgti žmonių no cijos kada jos neturi ganėtinos gan
group of writers abondoned by moral and religious lessons to
ras
traukti
pinigus
iš
ban

vimo nuo savo finansinių
paramos iš visuomenės.
the nobility. These new writers
the people and he
kų ir slėpti. Iš bankų kari- Ar nevertėtų mums visiems followed in the footsteps of enlighten
pagrindų.
made use of characters drawn
Tada prezidentas, Teodo- dorių žmonės pranyko.
Lietuviams biskį susidomėti, their predecessors—they shied from various classes, peasants,
apie karą su Japonais, ir Prasidėjo vėl gyvumas ir pagalvoti? Ar nereikėtų pa away from Polish culture, ide squires, priests and beggars, to
alized Lithuania’s past and
ras Roosevelt, pradėjo bar nauji nuotakiai.
svarstyti apie musų tautos li praised the people’s language make clear his points in his
short prose stories and descrip
ti bankierius del jų netiks Laivas “Lusitania” (per kimą Amerikoje?
and handiwork. These writers, tions. All his stories ended
laus vedimo bankinių rei karą 1915 m. Vokiečių nu Jeigu mes norime kad Ame having risen from the common with a moral but were neverthe
kalų; tada taipgi ėjo kalbos skandintas) atkreipė j save rikos Lietuvių išeivijoje butų people, understood the troubles less widely read by both the
Amerikos atidą perplauk
tautinė sąmonė, auklė and needs of the common people intelligensia and the common
MES PRIIMĄS 1933 damas Atlantiką į 4 dienas, tęsiama
jama tautinė kultūra, jeigu mu and their^writing therefore took people for his easy and rapidly
a practical turn. The whole moving style pleased his read
19
valandų
ir
54
minutas.
M. BONŲ KUPONUS
sų kaipo Lietuvių yra noras literature of this period was in ers. His religious efforts pro
Darbai pradėjo eiti ge kad Lietuvių tauta butų žino
by a desire to teach duced prayer books and explana
“Dirva” priima Lie riau ir prasidėjo organiza ma Amerikoje kaipo kultūrin fluenced
something. Thus, during this tions of things religious.
tuvos Bonų 1933 metų ku vimas visų darbo šakų dar ga tauta, tai tautinių pažiūrų time there appeared all sorts Bishop A. Baronas wrote a
ponus už jų pilną vertę. bininkų į unijas. Prasidėjo spaudos, draugijų, veikėjų pa of handbooks and explanations goodly number of commendable
Siųskit savo 1933 metų streikai už didesnes algas reiga yra bendrinti savo jie- and oven the stories of the peri poems — lyrics, narratives,
od h id a lesson of some sort. hymns and songs. “His Any
Bonų kuponus už “Dirvą” ir darbininkai daug ką iš gas DABAR!
The stories usually carried a kščiu šilelis” is his best work
kovojo.
Senis. Mes turime visokio plauko moral directed toward supress- and shows his feeling for joy
arba už knygas.
demagogų, turim tokių kurie inm superstitions, improving and sorrow and his amazing
“DIRVA”
įsilindę į avies kailius nuduoda manners and ethics and paint ability to present a picture of
6820 Superior Ave. Cleveland.
CHICAGOS PARODA
ing improved ways of living. nature in words. This poem
“gerais”, tokių kurie pasiten
These stories first introduced: places him on a par with the
KAŠTUOS $5.50
kinę tik savo asmenine nauda. the prose form in Lithuanian famous poets of older days—
Senų Laikų Vaistas
Chicago. — Pasaulinės Tokius mes turime pažinti ir literature. This period produc Duonelaitis and Poška.
Palengvina Gėlimą Pečiuose
Parodos pilnas pamatymas sužymėti, nes jie yra išnaudo- kartu su tokiais pat savo bro ADVOKATAI NAUDOJASI.
“Per <1u metu kankino mane nuola*
thus skausmas nuo baisaus gėlimo
atsieis
$5.50, skelbia Paro tojas! Blizgučiai greitai ru- liais tautos labui. Tokie ku Sulyg pranešimų, buvusios di
pečiuose. Išbandžiau visokius linimentus, bet nė vienas nepagelbėjo
dos
komitetas.
Bendra in- dyja, taip lygiai tuščios ambi rie j ieško tik savo asmeninės delės Insull kompanijos receiman. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerj ir tik po dviejų
eiga
kaštuos
tik
50c., bet cijos miršta. Gaila kad su jo naudos ir garbės yra lygus veriai išmokėjo advokatams
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra
bus
keletas
specialių
daly mis miršta ir tavo ambicijos, tam skęstančiam laivui plačia $405,300 už jų pasitarnavimą.
geriausias iš visų linimentų.”
nors tavo ryškus pasiryžimas me vandenyne.
kų
kuriuos
norint
matyti
•
J. S.
Tai nežmoniškas advokatų įli
Lockport, N. Y.
reikės mokėti paskirą įžan galėtų būti naudingas Lietu Todėl visi tie kuriems svar pimas
ir nepateisinamas val
viams, kaipo Lietuvio.
ga.
bu Lietuviu tautos garbė, mu džios apsileidimas leisti advo
Paroda atsidarys Birže Subendrinimas organizacijų, sų išeivijos kultuvėj imas, reng- katams imti tokius mokesčius.
lio 1 d. Paroda užims 424 subendrinimas Tautinės spau kimės prie Tautinės Spaudos
akrus žemės ant naujai iš dos, subendrinimas minčių, o ir Veikėjų pasitarimo Chicago- TIK 10 VALSTIJŲ NETURĖS
gal ir susibendrinimas su Lie je laike Pasaulinės Parodos.
piltos salos ežere.
ALAUS
CHICAGOS
tuvos tautinėmis jiegomis bu
Sakoma
kad
viena
diena
Kai
i
dabar
pasirodo tai Ame
Profesionalai ir
parodos visų įrengimų apei tų naudinga Amerikos Lietu VELYKOS CHICAGO.!, šios rikoje apie 10 valstijų pasiliks
Biznieriai
ti negalės nei vienas žmo viams. 'Podel rūpinkimės, ryž Velykos Chicagoj buvo visapu “sausi s” ir jose nebus pavely
SKELBKITES
gus. Bus 100 įvairių bu kimės tą siekti, bukime sunais siai šlapios: lietus lijo per visą ta alus pardavinėti.
“Dirvoje” ir
: dinki], kuriuose bus viduje ir dukterimis Lietuvos! Kuris dieną, iš vienos pusės. Iš an Kai kurios buvusios “labai
‘Liaudies Tribūnoje’ = kas nors matyti, o jų tūli gerbia savo tautą, tas gerbia tros pusės, visi turėjo kas tik sausos” valstijos dabar legali
pats save. Tokis norės dirbti norėjo alučio. .. .
zavo alų ir daro biznį.
liiiiiliililillllilimmilliillinilliiiiiiiii^ labai dideli. .
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“MARGUČIO” 5 metų jubilejinis vakaras. Ateinantį sek
madienį, Balandžio 23 d., Ste
vens Kotelyje (Michigan avė.
ir 8th st.) įvyksta didėlis pokilis paminėjimui “Margučio”
penkių metų sukaktuvių. Bus
puikus programas ir šokiai. Iš
rytinių valstijų atvyksta į iš
kilmes gerb. Vanagaičio drau
gas Juozas Olšauskas. Bus ir
daugiau svečių iš rytinių vals
tijų. Tikietai iškalno perkant
po 65c., prie durų bus po 75c.

SUMAŽINO PENSIJAS. Iš
Veteranų administracijos teko
patirti kad bus sumažinta pen
sijos 20 nuošimčių, o tiems ku
rie gydosi užsienyje arba už
sienyje gyvena, bus sumažinta
net 60 nuoš. ir iš ligonbučių
bus paliuosuoti nuo Birželio 30.

Laukia Permainų ‘Drau
go’ Pastogėje
Eina kalbos kad Chicagos
Lietuvių katalikiškas dienraš
tis ketina sulaukti naujo reraktoriaus, kuris numatoma
busiąs Kun. Navickas iš rytinių
valstijų. Mat, dabartinis “Drgo” redaktorius p. šimutis lyg
nepatenkina laikraščio leidėjų
savo politika, ir blogiausia tas
kas jis nelabai gudriai pasiel
gė Pasaulinės Parodos reikale,
susidedamas net su socialis
tais.
Kokių permainų bus tikrų ži
nių nėra, bet “broliukų” Mari
jonų suvažiavimas tikrai įvyksiąs ir bus nuskirta naujas
“Draugo” vedėjas.
Taipgi kalbama kad Kun. Ur
banavičius busiąs iškeltas į ry
tines valstijas tik todėl kad jis
“perdaug tautiškas” ir todėl
“broliukai” nenori jo matyti
Chicagoj e.
Marijonų ordenas nori kad
visi jų nariai butų pilnoj pras
mėj krikdemai ir remtų Lietu
vos krikdemų politiką.
Nors
p. šimutis tą “zokoną” pilnai
pildė, bet jis vistiek dar neat
sako “broliukų” politikai.
Rep.

MOKYTOJŲ DEMONSTRA
CIJA del neišmokė jimo algų.
Balandžio 15 d. Chicagos mo
kyklų mokytojos surengė mil
žinišką demonstraciją, protes
tuodamos del neužmokėjimo
joms algų. Maršavo kartu mo
kyklų orkestrai, ir demonstra
cija sulaikė visą miesto gatvių
judėjimą.
Mokytojų algos nemokėtos
už praeitus aštuonis mėnesius,
sumoje $32,000,000. Viso apie
14,000 mokytojų vargsta be al SAKOMA BUVĘS DIDELIS
GRAFTAS BEDARBIŲ
gąŠELPIME

Dykai del skaitytoju. Išbandykit šią
gyduolę
NEMOKAMU
BAN
Kaip patys
pradeda
aiškėti, dauge
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisiųlis
Chicagoj
gavo
pašalpą
iš
skit jj greit, pirm išsibaigimo be
šio
duodamo
pasiūlymo.
darbių fondo,
nors dirbo pilną

ALAUS PARDAVĖ UŽ DU
MILIJONU DOLARIŲ
Milwaukee, Wis., bravorai į
savaitę laiko išsiuntė Į kitus
miestus alaus už du milijonu
dolarių. Gelžkelių kompanijos
sako jog alui išvežti panaudo
ta 1037 vagonai.
Ir turėk tu man tiek “zoposto” alaus.
Laimingi tie
bravorai kurie nesnaudė ir ne
sibaidė “sausųjų” ir prieš alaus
legalizavimą.
Dabar prisipelnys.

laiką. Viename atsitikime tū
las žmogus gavo algos net $53
į savaitę ir ėmė pašalpą kaipo
bedarbis.
Daugelyje atsitiki
mų žmonės kuriems buvo rei
kalinga pašalpa negaudavo
e
ko, arba jeigu ir gaudavo tai
tik po ilgo laukimo ir labai ra
žai. Pavieniai asmenys visa
beveik negaudavo pašalpos.
Dabar eina tyrinėjimai ir gal
kai kuriems prisieis eiti kalėji
mai! už tokias “gudrybes”.

“BIRUTĖS” vakaras pavyko.
Per Velykas, Chicagos Lietuvių
auditorijoj “Birutė” state ope
retę “Raganius”.
Suvaidinta
labai gerai. Bet lietus pakenkė
publikos atsilankymui, na o
prie to buvo Velykos tai žmo
nės nelabai nori eiti j viešus
vakarus. Bet Birutiečiams liks
keli dolariai pelno.
Rep.

Dykai 7 Dienu Ban
dymas Kenčiantiems
nuo Reumatizmo

t

Jei jus kenčiat nu«
reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheuma Tabs, Įrodytą ic
išbandytą gyduolę.
Dykai 7 dienų Ban
dymui. ši paprasta
namine gyduolė pa
gelbėjo šimtams.
Nesiųskit pinigų —
tik savo vardą ir
adresą ant žemiau
esančio kupono.

KUR PINIGAI DINGSTA.
Tula Rose Walchynska parda
vė žydui sulužusius baldus už
10c, bet vėliau apsižiūrėjo kad
parduoto baldo vienoj lentelėj
ji turėjo paslėpus $4000. Da
bar policija jieško to žydelio
su lentele ir $4000. Tai mat Rose Rheuma Tab Co. (Dept. X3)
kaip žūsta pinigai tų kurie ne 3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill.
Meldžiu prisiųst pilna Pakelį Rose
pasitiki bankams.
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
CHICAGOJE yra buris Lie
tuvių kunigų, iš kurių vieni
yra geri Lietuviai patriotai, ki
ti taip sau tik kunigai.
“Liaudies Tribūnoje” buvo
kelis kartus parašyta apie Kun.
Urbanavičių, kuris yra kilęs iš
Vilniaus krašto ir yra geras
Lietuvis patriotas.
Bet kai pamatė “Draugo”
redaktoriai apie' jį parašyta, la
bai supyko.
Kun. Urbanavi
čius, nors yra Marijonas, bet
jis veiklus Lietuvis. Todėl “L,
T.” matė reikalo jį pagerbti
kaipo Lietuvį, ypatingai kaipo
Vilniaus Lietuvį!

mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų
daugiau.
Vardas __________________ ______ ,__
Adresas ___________________________
Miestas______________

Valst______

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 Hp’Ced Street
Telefonas VICTORY 1)562
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad ir
penktad. vakarais
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“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu j n ėnesj
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną menesi rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nubtikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.C0.
Į
Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West G9th Street
Redaktorius-Leidėjas:

Komp.

A.

Chicago, Ill.
Vanagaitis.
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ATVAŽIUOS KIPRAS PETRAUSKAS?

Balandžio 21, 1933

DIRVA

Bet deja, tik veiklesniųjų komi
tetų vadovaujamos kolonijos
sugebėjo savo pažadą įvykdyti.
Gegužės 7 dieną turime pradė
ti ilgą kelionę. Tą dieną aplei
sime Chicagos miestą ir vyksi
me į New Yorką, kur mums
rengiamos išleistuvės. Apie 20
dieną Gegužės (tinkamam orui
esant) pradėsime paskutinę ke
lionės dalį. Lėktuvą nukreipsim Lietuvos linkui.
Tat, gerbiami skridimo rė
mėjų komitetai, draugijos ir
plačioji visuomene! Nelaukda
mi paskutinės dienos, malonė
kite tuojau pasiųsti musų skri
dimui skirtą paramą fondo glo
bėjų pirmininkui Lietuvos Kon
sului A. Kalvaičiui (201 North
Wells St., Chicago, Ill.). Tik
su jūsų parama galėsime aprū
pinti lėktuvą visais reikalin
gais prietaisais
(instrumen
tais).
Tik gerai aprūpintas
lėktuvas sumažins plačių jurų
ir audrų pavojingumą. Tuo
budu žymiai palengvinsit mums
kelionę. Taip pat kartu įrašy
site savo vardą į lėktuvo gar-

Lietuvos laikraščiai rašo MUSU LAKŪNŲ AT
kad šią vasarą, sąryšyje su
SIŠAUKIMAS
Pasauline Paroda Chicagoje, žada Ameriką aplankyti
Lietuvos valstybinės operos Draugai, musų skridimo rė
tėvas, musų didis daininin mėjai ir visi kurie pritaria pa
čiam musų skridimui! Maža
kas Kipras Petrauskas.
laiko
beliko skridimo parengia
Štai kaip maždaug gerb.
miems
darbams. Artėja diena
Petrauskas sako apie tai:
“Noriu nusidanginti į — musų tikslo įkūnijimo mo
Šiaurinę Ameriką, kurią mentas. Tačiau dar yra kai
noriu nors vieną kartą pa kurių darbų kurie užbaigti bū
matyti. Ten su savo daina tinai reikia norint kad musų
norėčiau aplankyti brolius nuskridimas į Lietuvą butų pa
Lietuvius, žinoma, jei pano sekmingas.
rės savo tarpe mane pama Kolonijų musų skridimo rė
tyti. Taigi, mano kelionė mėjų komitetai, draugijos ir
Šiaurinėn Amerikon pri atskiri asmenys kurie trokšta
klausys nuo pačių tautiečių mums pasisekimo! Jus patarė
pageidavimo ir pritarimo.” te, prašėte, reikalavote kad mes
Nežiūrint sunkių , laikų ir Įsigytume naują moderniškesnę
“ekonominio krizio, čionai lėktuvo širdį — motorą. Mes
Lietuviai visada norės Kip tai padarėm. -Skridimo fondo
rą Petrauską matyti ir jo globėjai paskirstė kolonijoms
apsilankymas sukeltų nepa kvotas. Ir jei visos kolonijos
prastą sujudimą Amerikos butų įvykdžiusios skirtas joms
mažas kvotas, viskas finansų
Lietuvių tarpe.
Jeigu Chicagiečiai gerai atžvilgiu butų buvę užbaigta.
susitvarkytų ir paruoštų
gerą koncertą gerb. Pet
rauskui sąryšyje su rengia
ma Lietuvių Diena, ineigų
butų tiek kad užtektų pa
dengti visas jo kelionės iš
laidas.
Istorine Apysaka
Kitos Lietuvių kolonijos
taipgi išskėstais glėbiai jo
lauktų.
Graži Valdovė
Taigi, lai gerbiamas Kip
ras Petrauskas važiuoja!
(Tęsinys iš pereito num.)

bingų pastangų knygą.
Paskutinę dieną pinigai ne
reikalingi, o neišmėgintų prie
taisų vertė maža.
Tada bus
reikalingas tik mažas pundelis
valgomų daiktų. Musų skridi
mo sėkmingumas daugiausia
pareina nuo šio laikotarpio —
r(uo dabar vykdomų skridimo
parengiamų darbų. Lakūnas S.
Girėnas ir aš pats esam jau pa
sirengę, trūksta tik lėšų galu
tinam lėktuvo sutvarkymui.
Tat kiek galėdami, malonėkit
nelaukdami suteikti taip labai
dar reikiamą paramą. Mes bu
sim jums visiems labai dėkingi!
Lakūnas Kapt. S. Darius.

Lietuvių Kalba Prahos
Universitetuose
Dviejuose Prahos (Čeko
slovakijoj) universitetuose
profesoriai ir studentai fi
lologai pradėjo rūpintis kad
i Prahą butų pakviestas
Lietuvių kalbos lektorius.
Ikišiol Čekoslo v a k i j o s
universitetuose Lie tuvių
kalba buvo dėstoma teore
tiškai kalbotyros tikslais,
bet paskutiniu laiku, sako
“L. U.’” rodoma daugiau
susidomėjimo išmokti Lie
tuviškai ir praktiškais su
metimais.

JUODO
KARŽYGIO
SŪNŪS

Rašo K. S. Karpius

jų ir Taurą, kurie ją vesti norėjo, bet ne
žinojo kuris, iš ko Baniutė dalinai prasi
šypsojo, bet apie tuos vyrus nieko blogo
Taip baigėsi jo meilė, bet jos meilė ne nepasakė. Apkalbėjo bendrus gyvenimo
sibaigė. Baniutė jau keturi metai apgai reikalus ir sutarė vienas kitą gelbėti rei
Apribojo Algas
lauja jo, samprotaudama kad geriau yra kalui atėjus. Baniutė visapusiai išrodė
Suv. Valstijų senato ban gyventi, kentėti meilės skausmą ir liūdėti rimta ir suprantanti reikalus, tinkama bū
kinis komitetas išleido pa to kurio neteko, negu nusižudyti pačiai ir ti tokios pilies valdove, nors savo apsiėji
reiškimą kad $17,500 j me tą viską nutraukti. Kas butų do meilė, do muose meilės reikale gal buvo nuo lygsva
tus yra užtektina alga net mylėjimas ir atsidavimas jeigu nusižudy- ros nukrypus.
žymiausiam bizniškos įstai tum? Ji gyveno tik todėl kad galėjo ken
Tą pačią dieną Ardys apleido Baniugos ar korporacijos vedė tėti, jausti ilgesius savo mylimojo, ir džiau ’ tės pilį ir keliavo panemunių žemyn, Daugjui.
upių linkui. Neilgai trukus priėjo žemes
Gyvasties apdrąudos kor gėsi iš to.
Nuo tada ji nuo visų atsiskyrė kad tų kunigų kurie buvo susidėję su Ardžiu ir
poracijos kreipėsi j valdžią
kurie skaitė jį savo vyriausiu kunigu. No
paskolų, tas privertė val galėtų daugiau ir ramiau svajoti ir apgai rėdamas tiesiausiu keliu gryžti, nes rūpė
džią patyrinėti kaip tos or lauti savo mylimojo, kad jos širdies nie jo jo namų padėtis, Ardys pas juos neužganizacijos veikia. Pasiro kas nedrumstų ir kad tik jis vienas joje sukinėjo. Nesekdamas Nemuno srovės,
dė kad nekuriu apdraudos vietą turėtų — nors jo jau nėra ir nieka
kuri žemiau Punios pradeda raitytis į di
kompanijų vedėjai ėmė al dos, niekados nebus.
gos į metus net $200,000.
Dalyje savo namo kur niekam sveti deles kilpas, Ardys vedė savo žmones tie
Senato komisija išleido už mam nebuvo leista ineiti, ji turėjo pasidirb siu keliu per girias ir laukus, ir laimingai
draudimą duoti pagalbą to dinus medinį pavidalą savo mylimojo, ii pasiekė savo pilį, kur rado naujų prieti
_
/
kiai įstaigai kurios vedėjai tankiai, beveik nuolatos, prie jo glausda kių. _
ima algos daugiau $17,500 vosi, melsdavosi, net prašė dievų kad sta
Šioje ilgoje kelionėje, kur kasdien vis
į metus.
kas buvo nauja ir kitaip, Zubrys gavo pa
bą paverstų gyvu jos mylimuoju....
Paniačius Ardį, Baniutės širdis sudre miršti savo Sigutę, ir dabar jautėsi pasi
bėjo, nes jis priminė jos narsų mylimąjį: tenkinęs savo tarnyba Daugupių valdovui.
Lietuvos Gyventojų
matė prieš save aukštą, gražų vyrą koks
Skaičius
buvo jos nelaimingas Butrimas. Nedaug
Kerštinga Moteris
Surinktais daviniais7 šy- jai ėmė pažinti kad čia svetimas, ne jis....
Jokio vyro akys nei meilė jos nevilio
met Sausio 1 d. visoj Lietu
voj guvo 2,421,848 gyvento jo, bet labiau dėlto kad ji vengė vyrų, c
Gryžęs po ilgos kelionės į Daugupius.
jai. Iš jų 1,162,458 vyrai tas nedavė jai užmiršti tą kurio jai jau ne Ardys namie rado nelauktų nuotikm. Kair 1,259,390 moterų.
buvo.
inyje jo pilyje buvo uždaryta Kastytė, ku
Moterų yra 96,932 dau
Dabar stovėjo viena prieš kitą dvi ri, kaip žinome, po Alinos pradingimo bu
giau. Gera proga Ameri žmogystos kurios kenčia tas pačias meilės vo bebandanti prisimest! Ardžiui. Ją ne
kiečiams senberniams pasi kančias, kurių krutinės gniaužomos skaus laisvėje uždarė, iki Ardžio pargryžimo, iš
rinkti Lietuvoje sau pačiu- mų ilgintis savo mylimųjų. Bet gamta tikima Alinos tarne, Agnita, kuri neturėjo
lęmeilę ypatingai patvarkė, kad žmogus ver jokių kitų pareigų kaip tik mylėti savo vy
čiau kankinsis ir liūdės savo prarastos rą, kurį iš čia gavo, narsų Ardžio palydo
meilės, negu toks tokį sutikęs galės pri vą Viržį. Agnita buvo labai apsukri, su
glausti sau prie krutinės kaip tą kurio ne mani, ir turėjo aro akis — viską matėsi
Pabaltijo Valstybių
teko; ir jeigu priglaustų tai nejaustų te kas pilyje dedasi, ir nenorėjo pražiūrėti ką
Sąjungos Klausimas
“Liet. Ūkininkas” rašo: malonumo ir džiaugsmo kokį duoda tik matė blogo. Ardžiui išjojus į Sudaują,
Latvijos ir Estijos spau roji mylėta ypata, o tik jaustų prie savęs gelbėti Vigrius nuo Mozūrų, Kastytė pra
dėjo būti tankesnė viešnia Daugupiuose,
doj dabar labai gyvai svar svetimą kūną.
Žiurėjo
jiedu
vienas
į
kitą
šaltom
akim
ir
štai ko ji atvyko.
stoma Lietuvos - Latvijos Ji sugalvojo pražudyti antrą ir pasku
Estijos sąjungos klausimas. nors vienas ir kitas buvo gražus ir vienas
Latviai labai nepatenkinti kitam tinkanti. Baniutė nežinojo Ardžio tinį Daugupių valdovo įpėdinį, Gaižį, kerš
kad iš Lietuvos pusės buvo gyvenimo likimo, bet žiūrėdama į Ardį pri- taudama Ardžiui už atmetimą jos meilės,
pareikšta jog Lietuva į tą simindinėjo ir dar labiau pasigedo savojo. ir išnaujo pykaudama už jos vyro Laukio
sąjungą dėtis negali kol Ardys gi, žinodamas jos liūdną likimą, la nukovimą ir atėmimą iš jos Daugupių.
Latvija ir Estija Vilniaus biau prisimindinėjo savo liūdną dalį — ne
Agnita tą susekė, ir nedaug ėmė tai
klausimu laikosi neutralite tekimą Alinos ir mokėjo užjausti šiai ne gabiai moteriai surasti tinkamą tai kerš
to.
laimingai moteriškai. Jeigu ne jų pirmes tingai viešniai vietą.
Gyvai tas klausimas svar nės meiliškos nelaimės, Ardys ir Baniutė
Kada Ardys parvyko, neužilgo j Daug
stoma ir Kauno dienraš butų vienas kitam tokia parinkta pora kad
upius
atjojo su dideliu buriu vyrų Kasty
čiuose. Opozicijos dienraš geresnės tais laikais visose Lietuvių žemė
tės
tėvas
Šernas reikalauti paliuosuoti jo
čiai nurodo pavojų Lietuvai
se
nebūtume
užtikę.
Bet
dabar,
jiedu
budukterį.
būti visiškai atsiskyrusiai
iu reikalą jieškoti butu Pa-H tik pažystami, abu savo pilių valdovai,
Šernas buvo paskutinis iš Daugupiams
baltijos valstybių sąjungai | ir tik apie tokius reikalus jų kalbos ėjo. artimų kunigų prisidėti prie Ardžio kada
sudaryti.
1
Ardys jai užsiminė apie paikus Paro- šis jo žentą Laukį nukovė ir atėmė Daug

KODĖL ŠUO LOJA MĖNESIENOJ
Liaudyje yra keletas posakių apie šu
nis sąryšyje su mėnuliu. “Loja kaip šuo
prieš mėnulį” yra vienas iš jų.
Iš kur tas paeina? Štai. Gyvulių gy
venimo tyrinėtojai privedžioja šunies loji
mą mėnesienoj sekančiai. Šunes paeina
iš vilkų eilės. Seniau naminių šunų nebu
vo, jie buvo vilkai ir buvo laukiniai arba
giriniai žvėrys. Šunų prabočiai senovėje
pasirinkdavo mėnesėtas naktis eiti me
džioti. Kaukimas buvo gandas kitiems vil
kams prisidėti į būrį. Vienas kuris vilkas
pradėdavo kaukti ir visi kiti imdavo rink
tis aplink jį. Paskui prasidėdavo užpuo
limas ant nužiūrėtų aukų.
Nors šiais laikais šunims beveik nėra
nieko medžioti ir nereikia rinktis į krūvą
tam tikslui, bet tankiai mėnesienoj išgirsi
šunį, atsisėdusį kur už tvarto visai be jo
kio matomo reikalo kaukiantį. Šuo nekau
kia prieš mėnulį, bet aplink į visas puses
leidžia savo garsą. Tai yra dar jo prabo
čių paprotis, ir kaukimą atlieka beveik su
tokiu pat entuziazmu kaip anie kitados at
likdavo. Taipgi reikia žinoti kad ne visos
šunų veislės kaukimu užsiima. Užsiima
tik paprasti šunes. Visoki kiti mažų veis
lių šunes neina mėnesienoj kaukti.

ŠIS IR TAS
Lietuvių rašomoji, arba literatūros,
kalba yra Aukštaitiška. Jos pamate tuno
Aukštaičių tarmės vakarinė patarmė, tik
riau sakant, pietinė jos dalis, kuri iki šiol
išlaikė žodžio gale sveikus senovės garsus
ir kirtį senojoje savo vietoje.
Nepaprastai ankstyvas pavasaris bu
vo Lietuvoje 1397 metais, Vytautui vieš
pataujant, kada rugiapjūtė prasidėjo Bir
želio pabaigoje.
1407 m. apie naujus metus žydėjo kai
kurie augalai.
1506 metais Sausio mėnesį grušios ir
kiti medžiai žydėjo.
1532 m. Sausio mėnesio pabaigoje pra
dėta laukai dirbti.
1724 m. Sausio mėnesį buvo sugryžę
gandrai ir kiti paukščiai.
Idijotai (silpnapročiai), nuomariu ser
gantieji, užkietėję piktadariai, paleistuvės
— tai vis daugiausia girtuoklių vaikai. Tė
vų girtuoklystė blma priežastimi liguistu
mo ir didelio mirtingumo pas jų vaikus, o
podraug šeimynų nykimo ir tautos išsigi
mimo. Žmogaus gi išgelbėjimas, šeimynos
gerovė, tautos laimė tiktai blaivybėje.
Alkoholiniai gėralai sukelia nedorus
gyvuliškus geidulius ir užmigdo protingą
žmogaus valią: nusižengimai prieš dorą,
vyriausybę, užsipuldinėjimai ant žmonių

upius, bet Šernui nebuvo kitokios išeities
kaip tik prisidėti, kada kiti kunigai prisi
dėjo, nes butų likęs be draugų.
Nors Ardys nebuvo greitas patikėti
viskam ką kas sako, bet jis Agnitai pilnai
pasitikėjo, nes tai buvo dora ir teisinga
moteris. Ji tikrai susekė Kastytę besiren
giant Gaižį nunuodyti, todėl ją sulaikė iki
Ardys gryš, lai jis daro su ja ką nori.
Šernas ir jo sūnūs Jovaras grąsino
Daugupiams karu jeigu Kastytė nebus pa
leista. Ardys, žinoma, nenorėjo jos baus
ti, bet tas davė jam naujas priežastis su
sirūpinti, nes pamatė kad Šernų šeima yra
atviri jo priešai. Nenorėjo jis su Šernu
vaidintis nei kariauti, bet matė kad ta vi
sa šeima dirba suardymui buvusios gražios
vienybės. Ardys pradėjo rūpintis kaip da
lyką vėl pataisius.
Apgailavo kad Agnita kaip kitaip su
Kastyte nepasielgė vietoje įkalinimo: bu
tų geriau buvę, manė jis, jeigu ją butų
taip tik iš pilies išviję.
Dabar buvo tik Šernui priekabė jieš
koti su Daugupiais vaidų, kurie nors Ar
džiui nedaug pakenks, vis tik bus priežas
timi netaikos tarp kaimynų.
Paleido jis Kastytę ir atidavė jos tė
vui. Ji išeidama iš pilies, visu moterišku

ir užmušimai daugiausia atsitinka girtų ir
girtaujančių tarpe. Alkoholis pripildo la
lėjimus.
KAPAI
Kai eisi pro šalį tyliųjų kapų,
Kur kryžiai paniurę, nuliūdę,
Atmink kiek ten guli svajonių gražių
Ant amžių užmigę, užsnūdę. ...
Atmink kiek ten guli jaunystės žiedų,
Kiek džiaugsmo, kiek laimės, kiek turto!
Kiek ten palaidota šventųjų jausmų
Ir meno gražaus nesukurto....
Atmink tu, praeivi, kiek ten brangenybių,
Kiek laimės, troškimų kilniųjų
Išplėšė mirtis, mirtis nelaboji
Iš musų eilės — iš tarpo gyvųjų....
Atmink tu, praeivi, kiek tenai džiaugsmų
Mirtis paskandino kapuose,
Kiek daug ten namiškių: brolių ir tėvų
Besiskiriant alpo skausmuose....
Jonas Morkūnas.
MEILĖ
Ji balta lyg žiedai vyšnių,
Iš Parnaso atplasnoja,
Kaip tiktai rytai jaunystės
Meilės vynu nurašo ja.
Meilė — grožio yr’ dievaitė,
Saulės spindulių ji juokas.
Kas tik knygą jos paskaitė —
Tas jaunatvės šokyj sukas.
Meilė auksu lietas bonias
Ii- paminklus dievų stato.
Dainom užsupa tas klonius
Kas plasnojant ją pamato.
Ir poetų dainų gijos
Meilės pasakoms tik pinti,
Kur darželiuos pinavijas
Sesės moka užauginti.
Kai pavasaris saulėtas
Nubučiuoja žalsvą gojų,
Dainomis tada nulietas
Meilės brėkštantis rytojus.
Saulė merkiasi už šilo.
Krūmuos’ sužvanga lakštutė.
Mėnesienos šventoj tyloj
Meilės lopšyj ramu būti.
Meilė — jaunoms širdims valtis
Plaukianti smaragdo jura.
Bangos jos kaip ima šėlti,
Valtyj du svaigiai užburia.
Meilė — saldus širdies vynas.
Šilko snaugė ji balta.
Meilė dainas mano pina,
Mano rytmečio malda.
1933.III.12.
Vainis Dainom.

žiaurumu pareiškė jog keršys Ardžiui iki
bus gyva.
Šernui atsitolinus nuo Daugupių, Ar
dys stovėdamas aukštai pilies'sienoje giliai
užsimąstė:
Kodėl tai jo gyvenime visados tokie
nemalonumai, didesni vienas už kitą....
Ar negeriau butų buvę jeigu jo motina
anuomet butų numirus, nespėdama jam pa
sakyti to ką pasakė?.... Ar ne laimin
gesnis jis butų buvęs gyvendamas sau sa
vo gimtoje girioje, draugaujant su žvėri
mis, laisvas nuo visų kerštų ir širdgėlų?...
Dabar gi, iš motinos patyręs kad Daugupiai jam priklauso, išsyk už juos kovoti
neišgalėdamas, turėjo apleisti savo gimtinį
kraštą, ten pažinti meilę, del jos kentėti;
paskiau gryžęs, radęs kitą valdant ir sle
giant žmones, jį turėjo prašalint ir pats
užvaldyt, bet nuo to jį sekė įvairios nege
rovės viena po kitai.... Dingo sūnelis,
dingo žmona; dabar vėl kėsintasi nužudyti
kitas jo sūnūs, o kas žino ar kas netykoja
dieną ir naktį jį patį nužudyti?....
Taigi iš linksmo, laimingo narsuolio,
kokiu anuomet buvo, liko tik rūpesčių pri
slėgtas žmogus.
’

'

(Bus daugiau)

_______
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Vyriškų ir moteriškų avalų per Vasario mėnesį šymet visoje šalyje padaryta
26,261,876 poros, arba 30
Skaitytojai, Korespondentai, Agentai — Visi Dirbkite! Padarykit “Dir nuoš. daugiau negu Gruo
vai Savo Velykinę Dovaną — Gaukit po Vieną Naują Artoją!
džio mėnesį. Per Sausio ir.
DAUGELIS DARBUOJASI — STOKIT TALKON IR JUS!
Vasario mėnesį šymet ava
“Dirvos” naujų artojų Vajus — ačiū sius, turės gražaus pasiskaitymo. Gaukit Daug dar yra skaitytojų kurie per visą “Dirvos” gyvavimo laiką neprikal lų pagaminta 48,978,691 po
skaitytojų prielankumui — eina gerai. At iš žmogaus vieną dolarį, prisiųskit su jo
ra.
bino jai nei vieno skaitytojo — dabar yra jums proga tą padaryti^
eina pulkeliai naujų artojų iš visų Ameri aiškiu antrašu, arba patys padovanokit
kos kampų ir kaip kurie išrašo “Dirvą” jam pusei metų “Dirvą” už $1.00 ir gau
savo giminėms Lietuvoje.
sit sau dolario vertės knygų.
Pasitenkinę ir dėkingi už pasidarbavi
Kiti turi Lietuvos bonų kuponus —
mą tų kurie prisiunčia naujus skaitytojus už juos gaus sau “Dirvą”. Atsiųskit 1933
arba patys naujai Įstoja Į “Dirvos” arto ar ankstesnių metų kuponą, priimsim už
jus, šiuomi kviečiame ir jus kurie dar iki pilną jo vertę.
šiol nepasidarbavot. Jau pavasaris išau
Toliau, nepamirškit saviškių Lietuvo
šo, gieda veversėliai, ir štai mes klausime je. Daugybė “Dirvos” skaitytojų prenu
jūsų, kur jūsų artojėliai? Kodėl kiti pri meruoja “Dirvą” savo giminėms į Lietu
siunčia, o kiti ne? Kiti prisiuntė per vi vą. Ar jus esat vienas iš tų? O gal ne,
są šią žiemą po skaitytoją kas savaitė, gal jus visai užmiršot savo gimines — tė
bendrai paėmus, o daugelis visai nepasi- vus, brolius, kurie kaime gyvena ilgesio
darbuojat.
gyvenimą, kurių niekas iš niekur neaplan
Lai šis laikas buna jūsų darbymečio ko, kurie neturi ką veikti liuoslaikiu. Už
laikas — išeikit ir raskit “Dirvai” vieną miršti lengva, bet prakilnus sūnūs arba
naują artoją! O juos taip lengva gauti — duktė yra tas kuris atsimena, kuris, pats
tą paliudija tie kurie gauna. Tik reikia skaitydamas “Dirvą”, išrašo ją ir į savo
nuoširdžiai pakalbinti brolį Lietuvį ir ma gimtinę bakūžę. Ten laikraštis jau netužai kuris atsisakys išsirašyti “Dirvą”. Tik io vienoje pastogėje, bet eina per visą kai
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
pasakykit kodėl jus skaitos “Dirvą” — mą. Taigi, už savo pusantro dolario arba
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 Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.
■
.
Tis dolarius metuose pralinksminsit visą
pasakykit kodėl ji jums patinka.
Nėra reikalo versti žmogų imti “Dir kaimą. Galit išrašyti “Dirvą” pusmečiais
-i nrGraži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
vą” visam metui — dabar sunku su pini — mokėdami po $1.50 į pusę metų. Tas
i
/ B
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje.
Paveiksluota. 300
gais, taigi kalbinki! užsirašyti nors pusei iums nesudarys daug nuostolių, o jūsiš
B
(Į j/
pusi. Parašė K. S. Karpavičius, ši knyga yra naujausia
lĮŲlĮ IH
L y
v
Į
II
flCpfcCŽAy ’š Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų senometų — gaus “Dirvą” per vasaros mėne kiams kas savaitė atneš didelį džiaugsmą.

DIDELIS PAVASARINIS DIRVOS VAJUS
- STOKIT TALKON VISI!

tsitinka gįį
olis pripildo

_______________________________

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

SKUBĖKIT GAUTI KNYGAS - VAJUS JAU
BAIGIASI!

$2 Vertės Knygų Dovanai
isTOKiJA Vy tautas Didysis
p

Juros Merga

<
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.

> Morkai

ŠTAI GRAŽUS BŪRELIS NAUJŲ “DIRVOS” ARTOJĖLIŲ
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Kostas Grimaila iš Wadena, i po pusę metų Į “Dirvos” arto
Sask., Canada, rašo: Siunčiu jus mane ir mano tėvą Lietu
pinigus, $2.50, už kuriuos iš voje. Jeigu už tai galiu gauti
perku “Dirvai” kelionės tikie- kokią knygą, prašau prisiųsti.
tą pas mane visam metui, pra Justina Ashman iš Baltimo
šydamas kad ji lankytų mane re, Md., rašo: Siunčiu $2 ir
atnešdama pasaulio naujenybes prašau prisiųsti “Dirvą” ir do
ir budintų mano sielą iš apsnū vanų knygą “Orakulas”.
J. Paškevičius, iš Kenora,
dusio gyvenimo savo dailiomis
Ont.,
Kanada, įstojo į “Dirvos”
apysakomis.
J. Povilaitis, iš Red Lake, artojų armiją.
J. žemantauskas iš Waterbu
Ont., Kanada, rašo: Siunčiu
$2.50 už “Dirvą”. Nors turiu ry, Conn., prisiuntė tris naujus
ir kitos pakraipos laikraščius skaitytojus: Iz. česnutį iš Der
bet “Dirvą” čia mes visi labiau by, Conn.; J. Radzevičių iš An
sonia, Conn., ir M. Mitrikienę,
sia mėgstam skaityti.
Carolina Wilkitas prisiuntė iš Worcester, Mass.
P. Macej tinas iš Meriden,
naują skaitytoją V. A. KeršeConn.
vičių iš Scranton, Pa.
A. Yocus iš Newark, N. J.
S. Gumbaragis iš Bissett,
Man., Kanada, rašo: Nors lai Anton Gudait iš Detroit,
kai sunkus ir nors Kanados do Mich.
William Meškauskas iš Cor
lario nupuolimas daro mums
nuostolius, bet mylinčiam ap- ry, Pa., pristojo j “Dirvos” ar
švietą viskas galima. Siunčiu tojų eiles.
Silvestras Grikšelis iš Bing
$5, iš kurių paskaitykit $2.50
už “Dirvą” ir už likusius pri hamton, N. Y.
K.Stašaitis, iš Rochester,
siųskit nurodytų knygelių.
Mare. Giedrėnas, Buffalo, N. N. Y., atsilankęs Clevelande, ap
Y., rašo: Siunčiu $2.50 vertės lankė “Dirvos” redakciją ir iš
Lietuvos bono kuponą, įrašykit sirašė “Dirvą”.

DOVANŲ VERTĖS $2 KNYGŲ
Visi NAUJI skaitytojai kurie užsira
šys “Dirvą” PO PASIRODYMO ŠIO PRA
NEŠIMO, gaus dovanų $2 vertės knygų,
t 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 ir gaus
knygų $1 vertės.
PRAŠOME VISŲ darbuotis šio pava
sario laiku. Kalbinki! kiekvieną savo pa
žystamą skaityti “Dirvą”. Duokit jiems
paskaityti savo gaunamą laikraštį ir pas
kui paraginkit kad išsirašytų.
Neužmirškit ir kaimynų bedarbių —
duokit jiems “Dirvą” skaityti kuomet pa
tys perskaito!. Lai ir jie turi tą malonu-

Monika Samienė, vietinė, iš
rašė “Dirvą” Velykų dovanų
savo broliui J. Kadelskiui, Ringle, Wis.
Juozas Bukys, vietinis, už
Lietuvos bono kuponą išsirašė
“Dirvą” sau ir savo broliui j
Lietuvą.
Iš Chieagos: A. Zablocke,
Pr. Kriaučiūnas, Agota Juodviršienė, L. Valasevičius, Step.
Traškauskas.
Frank Pangonis iš Wilkes
Barre, Pa.
Anthony Krizan, iš Barber
ton, Ohio.
Vietiniai išsirašė “Dirvą”:
Agnes Senienas, Donl. Jokūbai
tis, St. Breezer, Ant. Zaloga,
Frank Smith, Marė Kučinskienė, Juozas Grišiunas.
Ed. Trečiokas, iš Pittsburgh.
Pa., Įsirašė Į “Dirvos” artojų
eiles.
Br. Valušinskas iš Brooklyn,
N. Y., atnaujino savo prenume
ratą ir išrašė “Dirvą” tėvams
Į Lietuvą.
Ad. Dadonas iš Willoughby,
Ohio.

mą kokį turite patys iš savo mylimo laik
raščio.

KAIP SIŲSTI PINIGUS
Prenumeratos pinigus galima siųsti
pašto money orderiais arba ir tiesiog pa
prastais popieriniais pinigais. Įdėkit laiš
ke dolarį arba du ir mes visada gausime.
(Į Lietuvą išrašant reikia siųsti $3.00.)
Mažesnes sumas galima siųsti pašto ženk
leliais po lc, 3c ir 5c.
Siunčiant prenumeratą, įdėkit laiške
pinigus, parašykit kiek siunčiat, kokiu ad
resu norit laikraštį siųsti, ir kokių knygų
reikalaujat. Ant voko (konverto) taipgi
užrašykit savo pilną adresą.
ATMINKIT ir pasakykit ir kitiems tą
kad “Dirva” yra pigiausias darbininko
liuoslaikio draugas dabartiniais sunkiais
laikais kada kitokiems pasilinksminimams
pinigų mėtyti nėra.
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Klajūnas,

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

Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė

Namų Daktaras

Būtinai susipažinkit su žemes atsiradimu — neužtenka tikėti kad Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma
“Dievas sutvėrė”. 140 pusi...................................................................... $1.00 įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti....................... $2.00

Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt

Rymas — Garsus Romanas

Taipgi nelaukit “sudnos dienos” bet paskaitę šią knygą gausit su
Garsaus Francuzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
sipažinti koks ištikro bus žemes galas. 135 pusi............................. $1.00
mas. Didelė knyga, 432 pusi................................................................. $2.00

Kun. Vladislavas Dembskis

Gyvenimo Mokykla
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr.
Knyga
pakelianti
dvasią
ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. ..50c
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi........................................... 2.00

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
Svarbus veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo
Dievo Galybė
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 264 pusi...................................... 1.00 Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemės
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi.................................... 75c

Meilė ir Dailė
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 Idikų apie moterį kuri tarnavo kariumenėje kaip vyras. 295 pusi................................................................ 1.00

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

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

Geografija arba Žemės Aprašymas

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai

Geografija arba žemės aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai?
Šioje knygoje miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar .................................. $2.00
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais.
184 pusi................ $1.00

Etnologija—aprašymas apie Žmonių veisles

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

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

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

Pažvelgus Atgal
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gyvenimą, labai naudinga knyga. 356 pusi......................................... $1.25
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PRENUMERATOS KORTELE

Štai Įdomi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutos vyras, Vytauto tėvas;
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį,
Didį Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris
gelbėdamas savo Kunigaikšti Jaunuti nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli
muose kraštuose, totorių žemėse, pagelbsti Algirdui uziwti 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 ji pamyli ir po laimėjimo gryžta
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų, Totorių ir kitų tolimų kraštų žmonių.

Vienuolyno Slaptybės
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
Labai įdomus skaitymas.
154 pus....................................................... 50c

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai

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 tėvus, vaikus, į merginas, į
vaikinus ir visokiais biznio reikalais................................................ $2.00

Lietuvių Pratėviai Mažojoje Azijoje
Dr. J. šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lieuvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų.............................. $2.00

Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą

Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmonės buvo per
bus tikras malonumas. 160 pusi........................................................... $1.00 sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi................ $1.00

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPO NŪS 1933 METŲ UŽ PILNĄ VERTĘ
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Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėki! norimų knygų vardus.

6820 Superior Ave

Cleveland, Ohio
J
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DIRVA

KAIP TVERIASI LEGENDOS

nedavė, bet net gan apščia
daugiau pirks tai ir mes iš, Kunigai nubausti teismo to nedarys tai kunigas kaip
KAIP TVARKOSI
žvalgyba apstatė kad iš ki
jų daugiau pirksim. Pirma gali būti uždaryti į vienuo- kaip visi piliečiai bus sodi
LIETUVA
tur tėvas ginklų gauti ne
tokio patvarkymo nebuvo. ’ lyną. Jei dvasiška valdžia namas į kalėjimą.
Apsakymas kaip Kaune Tvėrėsi Lietuvos Kariu- galėtų. Teko slapta pirkti
Sutvarkė kunigų bausmę.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
menės Pulkas ten dar Besėdint Vokiečiams.
kiekvieną šautuvą, kulkoJuokinga buvo kai teismas
kusvaidį, šovinį, net fren turi gero ir įvairaus maisto kunigams už prieš-valstybiMOTERYS
Rašo Gediminas Adomas Grigaliūnas-Glovackis.
čių kelnes ir batus. Iš tė mėsiško ir iš grudų. Bet nį veikimą skirdavo kalėji
vo pulko, kaipo stipriausio
Ar Jums Reikia Naujų Rūbų?
Aukštai gerbiamas p. Ad. mu pasipylė po visą, dar branduolio, susitvėrė veik įvairus vertelgos išz užsie mą ir piniginę baudą, bet
Mes
siuvame
Coatus, Siutus, ir Suknias, kiekvienas
Amšeyus aprašė “Dirvoje” bolševikais neužimtą, Lie visos kitos Lietuvos kariu nio gabena įvairius vaisius, vykdyti bausmių negalėjo.
siuvinis puikiai pritaikytas jusli individualiai mierai.
43 nr. iš 1932 m. savo Įspū tuvos dalį, ir tiesiog stebuk menės dalys, nes I-am pėsti riebalus, vynus ir net mil Kunigai rėmėsi tuo kad
Puikiausi stiliai, visokiomis mieromis, už visai pri
džius nepriklausomoje Lie lingai savanorių būriai ne ninkų pulkui 1919 m. Vasa tinius valgius. Užsieninis juos bausti gali tik dvasiš
einamas kainas. Kreipkitės
tuvoje ir tarp kitko paminė dienomis bet valandomis rio 11 d. Alytuje teko skau margarinas yra brangesnis kas teismas, įdedant juos į
Joanna Paliloniutč
jo pašnekėsi su mano tėvu, pradėjo Kaunan plaukti.
džiai nuo bolševikų nuken už musų sviestą ir taukus.
. Dvasiškas tei
Gen. Grigaliunu-Glovackiu. Kaunas keletą amžių to tėti ir po to kiek ilgiau Ma- Toki įvairus ūkio produk vienuolyną.
3348 East 49th Street
smas jų už kunigišką poli
Tas pašnekėsis gal i pasaką kio vaizdo regėti negavo riampolėje gydytis.
vienas blokas nuo E. 55th ir Broadway
tai į musų šalį plaukia iš to- tiką nebausdavo, bet dar
yra panašus. Todėl aš nuo kaip kad 1919 m. Sausio
Kėdainiuose
stovįs
sava

kių valstybių kurios iš mu apdovanodavo paaukštini
lat su tėvu būdamas ir ne mėnesį. Jam teko išvysti:
kartą girdėdamas, noriu didelėmis virtinėmis veži norių būrelis pats labai iš sų nenori pirkti ūkio 'pro mais, geromis parapijomis
augo. Buvo dar maži duktų ir nuo musų užsiba ir tt. Vyskupai patys poli
gerbiamiems “Dirvos” skai mai kaspinais ir įvairiais lėto
Lietuvių
savanorių būreliai rikadavo muito sienomis. tikuoja ir eina prieš Lietu
tytojams patiekti ką ir kaip žalumynais, kuriuos tik bu
ELEKTRIŠKŲ NAMU PADARGU
Tauragėje,
Joniškėlyje, Šė Taigi musų valstybės pini vos tautinę valdžią. Nega
mano tėvas Lietuvos kariu- vo galima rasti žiemos me
toje,
Pakruojuje,
tačiau
jie
BANKRUTINIU PREKIŲ
menę beorganizuojant pa tu, padabinti, pilni Lietuvos
eidavo į užsienį, o dar limumas bausmės vykdyti
sutverti tik kaipo par gai
SUPIRKTŲ PER S. V. TEISMĄ
tyrė.
jaunuolių vykdavo į tėvo buvo
svarbiau
kad
mes
savo
ša

sudarė liūdnoką vaizdą, nes
tizanų
būreliai
nuo
bolševi

Namų
šviesų
reikmenis išdirbti Amerikos žymiausių išdirbėjų,
1918 m. Spalių mėn. gale pulką. Kelioms dienoms iš kų gintis ir jokio žymesnio lies produktų neturime kur pats teismas pasidarė nie
už kainas kokiomis dar niekados niekur nesat pirkę—Temykit.
vos tik iš Poltavos (Ukrai ėjus viešbutis “Europa” jau vaidmens Lietuvos kariu padėti. Valdžia išleido įs ko negalintis, bejiegis. Šis
VIEŠK AMBARIO IR STALINIO KAMBARIO ŠVIESOS PAS
nos) gryžus, Valstybės Ta pasirodė perankštas. Tėvas menės organizacijoje nesu- tatymą ir užsienio prekėms klausimas buvo įneštas TriMUS PARSIDUODA NUO $2.50 AUKŠTYN
rybos prezidiumo skirtas išmetė gatvėn porą Vokie lošė.
įvežti bus reikalinga gauti bunolan ir jis gulėjo dau
buvo nuo Lapk. 1, 1918 m., čių karininkų iš Dr. R. Šliu
leidimai. Tokiu budu nor giau kaip metus. Dabar
pirmo pėstininkų pulko va po namo (Daukanto g. 5), Tiek tenka apie Lietuvos muos įvežimą prekių, ir iš Tribunolas
šį keblų klausi
kariumenės
pradžią
pasa

du ; mat, dar tuomet nebuvo su Šliupu susitaręs jo namą
tų
valstybių
kurios
iš
musų
kyti.
mą
jau
išrišo
ir paskelbė.
ne tik nei vieno Lietuvių štabui užėmė, o gretimai
kariumenės būrio bet net (Daukanto g. 3) užėmė na Tėvui mano betarnaujant
EXTRA SPECIAL
nei vieno kareivio. Kari mą kareiviams patalpinti. Lietuvos kariumenėje nuo
Bedroom Fixture
::
Beautiful
porcelain
In
ninkų berods vienas-kitas Deja, keturioms ar pen pirmųjų jos gyvavimo die
Ivory and Gold. Exactly
as pictured. $6
|
dirbo taryboje paruošiamą kioms dienoms praėjus ir nų ir su savo pulku vejant ::
value ent to.. . ***
___
Sienines Popieros — Maliavos — Varnišiai f
šis dviejų aukštų muro na priešą, veik visą, skersai ir
jį raštinės darbą.
All
Fixtures
completely
wired,
ready
to
install.
į
Pirmam Ministerių Kabi mas visus savanorius sutal išilgai, Lietuvą išvaikščio
Elektriški Reikmenys — Namams Išpuošalai
S'i Value
RADIO
Beautiful
MODERN
jus
teko
daug
įvairių
įvai
TUBES
netui susitvėrus Lapkričio pinti negalėjo. Teko vėl
ISTIC
RCA
Brackets
Pirm
eisiant
kitur
kur,
atsilankykit
pas
mus,
pamatysit
KITCHEN
Licensed
riausių
nuotikių
patirti,
ta

23 d., išleistas buvo Krašto prievarta, nes mat Vokie
UNIT
Type
ir kokios musų kainos už geriausi darbą.
Complete
75c to
Apsaugos Ministerijos pir čiai (kurie dar tada Kaune čiau apie tuos nuotikius pa- :: ką mes turim
as Shown
CUT TO
Visokį darbą atliekam kuogeriausia.
$1.88
mas Įsakymas. Tai ką tė sėdėjo) nieko geruoju ne kalbėjimą teks atidėti ki
69c
15c
SPECIAL: Plastiškas Popieris 30 colių pločio 10c roliukas ::
vas buvo sutvėręs I-me pul duodavo, išmesti Vokiečiii tam kartui.
WHINGER
DUPLEX
Duplex
Baso
•:
g
BASE
Virtuvei ir miegkambariams poipera 5c roliukas
ROLLS
ke, būtent: porą desėtkų kareivių būrelį iš namo kur llllllllllllIllIlIlIIIilIlIlIlIlilIlIlIlHllllllllll
RECEP
Plates
TACLES
Ready to
apicierių, apie porą šimtų dabar Kauno apigardos tei
Very
p 6919 Superior Ave.
HEnd. 3659
Install, Cut tu
HEnd. 8442
Special
Special
IRON CORD
kraeivių, išgautas iš Vokie smas (Laisvės Al. 63). Na
With
Genuine
Bake

h
9c
5c
lite Ends—Cut Io
S1.50 Ei"
F. M. LAIT, M.D.
čių kareivines bei virtuves, mą užėmus, tuojau antra
12c
Bring in your old rolls WIRE, 100-ft. ................. 45c
įJIIIIIIIIIII1II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII|||||J||Į||11|||||||||||||||Į|||||||||||!||I2 :
turėjo K. Ar M. pirmuoju me ir trečiame aukštuose
Speciales kainos ant. visų musų Skalbiamų Mašinų, Prosytojų,
LIETUVIS GYDYTOJAS
reikėjo
išstatyti
kulkosvai

Elektriškų Refrižeratorių, Toasterių, Perkolatorių, Maišytojų,
Įsakymu einant perduoti už
Radio. Tūbų ir visokių kitokių elektriškų reikmenų.
save vyresniam ir tėvo vie džius, nes laukta kad Vo 6040 Superior Ave.
PASTABA: Mes priimam Eisher Bros, scrip už pilnų ją vertę.
ton skirtam pulkininkui kiečiai šias pasikartojan
= Musų avalai yra griežtai' pritaikyti kojai ir laiko ko=
Galvy džiui-Kikauskui. Tė čias prievartas nedovanos. Ofiso valandos: 12 iki 2 = ją tinkamoj lygsvaroj vaikščiojant—taip kad kojos
=
6 iki 8 vakare.
vas nenorėdamas pasilikti Šį nuotikį tėvas likvidavo
= jaučiasi tikrai naturališkai kaip gamta norėjo kad ko=
Atdara Vakarais
10314 SUPERIOR GArfield 7075
valdiniu tame pulke kurio nuvykęs į Generalkomandą iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimimiiimimm = jos butų. Pabandykit porą batų pas mus ir patirsit
E
buvo vadu, perėjo į II-jį (vyriausi Vokiečių Lietuvo
E kaip musų avaluose sveikata ir gražumas sutaikyta.
=
P. JUKNEVIČIUS
pėstininkų pulką, pradėtą je štabą). Ten pasikalbėjus
ir K. ŠTAUPAS
tverti pulk. Liatuko, Gruo su štabo viršininku tėvui
Atliekam
visokį namų taisymo,
pavyko
ne
tik
šį
incidentą
džio 5 d.
popieriavimo ir maliavojimo =
FOOTWEAR OF QUALITY
=
geruoju
likviduoti,
bet
net
Iki Gruodžio 23 d. II-ras
darbą iš lauko ir viduje.
Pas mus galite gauti puikiausių mėsų ir mėsinių pro
pėstininkų pulkas turėjo gauti 500 čiužinių (šieni- Patarnavimas greitas, sąži E 12316 Superior Ave.
(16)
Cleveland f
duktų, kaip tai dešrų ir tt. Parduodame Į kratuves
vos keturis apicięrius ir du kų), o ne 50,000 markių, ningas ir už prieinamą kainą. = 111111111111111111111 mi 11 ii m 11111 iii iimiimi 111iiiiiiiiiiiiiiliuii i iiiinii 11 miiiiiuiiinnn^.
ir Į namus. , Apsirūpinkite mėsiškais valgiais kreip
kareivius. Gruodžio 23 d. nes Vokiečiai patys uoliai Įsitėmykit antrašą:
(16)
£įiniiinnifniiiŪHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’£
damiesi j mus. Musų krautuvė randasi Lietuvių ap
pulk. Liatukas išėjo į K. A. markes plėšė ir tėvui nei
9114 ST. CLAIR AVE.
gyventoje vietoje ir senai jums žinoma.
M. štabą, o mano tėvas bu vienos jų nedavė.
Tik $10.00 Įmokėti už bent koki karą
vo paskirtas Il-ro pėstinin Pradžioje Vokiečių štabo
24 MĖNESIAI IŠSIMOKĖJIMUI
|
kų pulko vadu ir išsiųstas viršininkas tėvo net priim į JONAS DEBESIS į
RUDOLPH BUKOVEC
Kaunan j Į tverti. Kaunan ti nenorėjo ir išlaikė arti į 'NAUJAS KAMBARIŲ į E
Phone
ENd.
9683
(16)
4506 SUPERIOR Ave.
125 — Automobiliai Pasirinkimui -^-125 |
tėvas atvyko pats penktas valandos su Vokiečių karei į
POPIERIUOTOJAS
į
Fords, Chevrolets, Oldsmobile, Dodge, Nash, Chrysler
E
Gruodžio 24 d. ir garbinga viais ant kopėčių, nors bu
Plymouth, Studebaker and Pontiac
=
:■
9125
KENMORE
AVE.
į E
sis II pėstininkų pulkas ap vo jam pranešta kad Lietu >
^iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiię
(už Crawford Road)
%
sistojo dviejuose “Europos” vių pulko vadas yra atėjęs. % Telefonas GAr. 7291-J < E
Visų modelių — $100 ir aukštyn
e
THE EUCLID AUTO SALES, Ine.
viešbučio kambariuose.
Tačiau kada tėvas pasakė
prieinamos — dar- į
=
5017-5101 EUCLID AVENUE
=
Pinigų Vilniuje nei cento štabo viršininkui kad jo (tė į< Kainos
THOMAS MOTOR SALES
|
bas geras ir greitas.
į
neduota, nurodė jog Kau vo) žinioje yra jau 5000 £ Lietuviai, kreipkitės imis į
PASITIKĖTINI NAUDOTU
|
E HEnderson 8658
(16)
5108 EUCLID AVE. = 1
ne pinigų rasiąs pas Valsty Lietuvių kareivių ir kad <
savą.
“J
KARU PARDAVĖJAI
|
bės Tarybos narį p. Banai jam reikalinga kareivinės, WVWiVWWWAV.VWJV'AV. ^iii............. iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHni?
E
Kilus reikalavimui “New Deal” Amerikos biznio metoduose yra E
tį. Banaitis, aišku, iš pir kurios tada visos buvo Kau
X
kaip tik eilėje su metodais kokius mes visada naudojome mu- E
mo pasimatymo, nepažysta ne esančių Vokiečių užim
E
sų 15 metų pasekmingame operavime.
E
mam žmogui, kuomet visi tos, tai štabo viršininkas
=
Kuomet turit karą parduoti —
kas galėjo iš Lietuvos užsie tuoj pasidarė labai minkš
Kuomet turit karą išmainyti —
=
nin bėgo, kiti gi dar ruošė tas ir mandagus, tuojau da
E
Kuomet norite nusipirkti sau naują karą—
=
si bėgti, tėvui patikėt nega vė čiužinius ir tėvą pats iki
E
Būtinai leiskit mums apiprekiuose jį. Nebus nieko blogo, net
lėjo. Dar labiau todėl kad durti palydėjęs atsiprašė už
X
jeigu mes nepadarytume biznio su jumis.
~
mano tėvas parodė dar Vil adjutantų tėvui suteiktus
(16)
Harry Halpėrt, Pres. & Gen. Mgr.
S
niuje gautą Kaunas-Berly- nemalonumus.
~,i i m 111111111 n n 11111111 n 111 iniiiiii m n n Him n i m mu mm i n n iinmmimi iminmii>E=
nas 2 kl. gelžkelio bilietą.
Tėvo savanorių jau tiek
Tik patyręs kad tėvas ne turėta kad Sausio 5 d. pul
siruošia bėgti ir pasiryžęs kas davė, apie šimtą karei
MUCH CHEAPER BY BOAT
žut-but gimtą šalį nuo visų vių ir tai]) kariškos mantos
' priešų valyti, Banaitis dali Kauno karo komendantūrai
mis pradėjo teikt pinigus ir sutverti su kapitonu MikucFpr comfort, economy and real pleasure, noth
pats uoliai pradėjo savano kiu (buvusiu tėvo pulke
ing equals travel by the great ships of the C&B
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75
rius rinkti. Pinigai jo turė ūkio viršininku) priešakyje.
one way or $6.50 round trip; week-end round trips
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.
ta bene 100,000 markių.
Vokiečiams baisiai nepa
Ateitininkai, pavasarinin tiko tėvo su jais nesiskaity
▼
1
kai ir taip nemažas patrio mas bei elgesys ir vos tik
ĄTIENAS musų kostumeris* paprašė kad
tiškai nusistačiusiu jauni atsikraustė j Kauną iš Vil
Upper berths are now as low as $1.OO; lower
mes vėl įdėtume jam atgal telefoną.
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
mo būrelis tėvo pažadintas niaus Krašto Apsaugos Mi
lors, with and without bath, are proportionately
Jis
sako:
stvėrėsi uoliai tėvui padėti nisterija, kai]) pareikalauta
lower. Excellent meals are offered at attractive
\
prices. Ask your local tourist or ticket agent
Lietuvą ginti. Šis šviesuo tėvo pulką iš Kauno per
“Mes turėjom telefoną per septynis me
for C&B folders giving full detail of all tours,
lių patriotų būrelis buvo į kelti Panemunėn, mat kad
trips and services.
tus,
ir
labai
nenorėjom
su
juo
skirtis.
Po
tris dalis padalintas: agi tėvas, išaugus pulkui, Vo
jo išėmimo, man prisiėjo šaukti gydytoją
tatorių kariumenėn stoti, kiečius nenuginkluotų.
tris kartus po vidurnakčio.
kontr-agitatorių kovai su Tėvo pulkui jau esant Pa
Here are the lowest, most attractive automobile
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or
vietos komunistais, ir ne- nemunyje ir tai Vokiečiai
“
Kas
kartas
reiškė
bėgimą
pas
kaimyną
—
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for
tarpinių savanoriams rinkti nuolat patys bauginusi ir
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase
kožną tokį kartą reiškė prabėgimą svarbių
slightly higher. Round trip tickets give option of
bei į pulką lydėti. Didelė tėvo pulką baugino nugin
^Vardas
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper
minutų
gavimui
gydytojo.
Dabar
aš
noriu
garbė šiuos jaunuolius in kluoti. Įvairiausiais budais
Pareikalavus
to ship your car than to drive it, and you save a nay.
struktuojant bei organi per savo žandarus ir kitus
vėl įsivesti sau telefoną. Mes negalim ap
XPENSEToURS
PECIAL
zuojant priklauso J. E. ar savo viršininkus savano
sieiti be jo.”
ki v. Karevičiui (tuomet Že riams rinktis bei organizuo
These include return trips from Cleve
CLEVELAND
land to London, Ontario; to Buffalo; to
Telefonas suteikia patogumą ir parankumaičių vyskupui) ir kun. tis kliudė. Net maistą pir
Niagara Falls; to Alexandria Bay.ThouBUFFALO
sanalslands; up the Saguenay River; and
mą jūsų namams, yra neįkainuojamas neChicago’s World’s Fair cruises; fare,
M. Krupavičiui, kurie mano mais pulko tvėrimo mėne
NIAGARA FALLS
staterooms, meals and sight-seeing trips
included. Write for special folders on these tours
tėvui labai ir labai padėjo. siais teko imti prievarta.
laimingame atsitikime, o kaštuoja tik ke
PORT STANLEY
as well as regular trips to following points—
THE
OHIO
BELL
Šie jaunuoliai su dideliu Jau iš to aišku kad Vokie
The Cleveland and Buffalo Transit Co.
lis centus į dieną.
CEDAR POINT
E9th
Street
Pier
Cleveland,
Ohio
TELEPHONE
CO.
pasiryžimu bei pasišventi čiai tėvui ne tik ką ginklų
py r-jhj-BAY

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
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TELEFONO

Mi 11

CANADA

DIRVA

Balandžio 21, 1933

nustatė kad ji buvo nužu
dyta smugiu į galvą. Jai
padaryta 10 žaizdų galvoje.
Tokia .žiauri žmogžudystė
sukėlė apielinkėj didelį pa
per Liepojų, kaip buvo iki sipiktinimą.
ŽEMĖ UŽSLĖGĖ
Tarailaitė buvo vienturtė
šiolei.
MERGINĄ
dukrelė,
Danai pradeda labiau at mergaitė. dora ir linksma
“L.U.”
Panemunėlis, Rok i š k i o sižiūrėti į Lietuvą ir ragina
ap. — Kovo 11 d., Jurkupių savo žmones gausiau lanky
kaimo mergaitė V. Šaučiu- tis Lietuvoje, ten kur rytai
VOKIETINS VIETŲ
naitė išvažiavo su motina susitinka su vakarais, kur
PAVADINIMUS
vežti žvyro keliui taisyti. žmonės kalba gražiausia Karaliaučiaus laikraščiai
Kadangi žvyrduobėse žemė pasaulyje kalba, kur išti
buvo sušalus tai buvo ima sos apskritys išmargintos griežtai reikalauja neatidė
mas žvyras gilyn ir pasida ežerais ir kur Baltijos pa liojant keisti esamus Rytrė gilus urvas. Bekasant jūris teikia daug puikiau prusijoje Lenkiškus ir Lie
tuviškus vietų vardus gryžemė iš viršaus griuvo, V. sių vasaroti vietų.
Šaučiunaitė nesuspėjo pasi Esą, Švedai jau įvertino nai Vokiškais, Esą, Ryttraukti, ir ji buvo paslėgta. Lietuvos pajūrį ir lieka Da prusiuose yra tokių vietų
Mergaitė užmušta vietoje. nams juos pasekti. “L.A.” vardų kad Vokietis juos
Tokių atsitikimų jau yra
tardamas galįs liežuvį nu
buvę daugiau.
“L.U.”
šliaužt. Kas blogiausia, esą
ŽIAURI ŽUDYSTĖ
kad dabartiniai vietovar
LIETUVOS SANTIKIAI
džiai
duodą Lenkams ir Lie
Strelčiškės, Varėnos vai.
SU DANIJA
tuviams
pagrindo tvirtinti
— Kovo 20 d. vakare pra
Kaunas. — Sąryšyje su žuvo Tarailės duktė Marė, užsieniams buk Rytprūsiai
sudarytu Kopenhagoje su 19 m. amžiaus. Pradžioje nėra grynai Vokiškas kraš
Danais susitarimu prekė buvo manyta kad Marė bus tas. Vokiečiai sako kad
mis pasikeisti, už tam tikrą kur nuėjus pas kaimynus, suvokietinti vietovardž i u s
kiekį Daniško cemento šy- bet kai nesulaukė jos kitą ir net pavardes yra tautinė
met Lietuva turi teisę įvež rytą, pradėjo jieškoti.
ti Danijon per 3,000 arklių. Kovo 22 d. Krisius Vara- prievolė, kurios atidėlioti
Arkliai nuo Balandžio 15 nauskas rado ją miške nu negalima.
d. pradės būti gabenami į žudytą. Tą pačią dieną at Iš to matyt Vokiečiai yra
Daniją per Klaipėdą, o ne vykus ekspertų komisija pasiryžę visiškai išnaikinti
Rytprūsiuose Lietu v y b ė s
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
pėdsakus.
“M.R.”
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA
LIETUVOS MIŠKAI IR
JŲ VERTĖ
BE PERSEDIMŲ)
Apskaičiuojama kad visi
Lietuvos miškai (be Lenkų
okupuotos dalies) užima
963,037 ha plotą. 886,012
ha yra valdžios ir 77,027 ha
privatinių asmenų.
Valdžios miškuose yra:
pušynų
ha 251,894
” 301,047
eglynų
” 9,175
aržuolynų
uosynų
” 8,064
skroblynų
” 1,956
” 75,425
beržynų
juoalksnynų ” 38,867
” 47,731
drebulynų
Išplaukia Modernišku Motorlaiviu
” 13,405
baltalksnynų
“GRIPSHOLM” — “Baltoji Gulbė”
”
367
guobynų
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
liepynų
“
”
1,102
IŠ NEW YORKO GEGUŽĖS 27 d., 11 v. r.
Įdomu kokia yra visų šių
Priplaukia Klaipėdą Birželio 8 d.
Motorlaivis ‘Gripsholm’ yra didžiausias laivas iš plaukiančių tie
miškų
vertė, kitaip sakant
siog j Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000
kiek galima butų už juos
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.
gauti pardavus visus iškar
— IŠ NEW YORKO J KLAIPĖDĄ —
Trečia Klase — $92.00.
Ten ir atgal — $153.50.
to.
Turistine Klase — $115.00
Ten ir atgal — $192.00
Miškus galima prilyginti
Suv. Valst. Revenue ir Pagalvės mokesčiai atskirai
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Jūsų vietinio
kapitalui
padėtam į banką
laivakorčių agento arba —
ir
nešančiam
nuošimčius.
“DIRVOS” AGENTŪROJE
Pavyzdžiui,
iš
miškų
gauta
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
gryno pelno:
Autorizuota Agentūra
1927 m.
lt. 18,700,000
LINE
SWEDISH AMERIC
1828
24,142,000
1929
24,554,000
1930
18,679,000
Išeina kad per metus vi
TIESIAI I KLAIPĖDĄ
dutiniškai pelno miškai ne
ša po 21,543,000 litų. Žino
vai sako kad miškai atneša
per metus pelno maždaug
METINE EKSKURSIJA
2 nuošimčius. Turint nuo
šimčius, jau nesunku suras
ti ir patį kapitalą kuris
Rengiama vadovybėj©
tuos nuošimčius duoda.
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
Jeigu nuošimčiai per me
tus sudaro 21,543,000 litų,
GARLAIVIU
tai pats kapitalas privalo
būti apie 1,077,150,000 litų.
Tokia tai galima sakyt su
Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d
ma kurios musų valstybi
niai miškai verti.
------------------- Trečios Klasės Kainos:
Privatinių miškų vertė
$ 92.00
Iš New Yorko į Klaipėdą ........
sudarys
tuo pat budu 93,153.50
Į Klaipėdą ir atgal
Pridedant Jung. Valst. Taksus.
850,000 litų sumą.
Bet reikia dar paskaityti
ir žemės vertę kurioje miš
Informacijų kreipkitės j
kas auga.
“M.R.”

IS LIETUVOS

®

I

®
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"NAUJENOS” 1739 S. HalIII.
sted St., Chicago,
‘ ’

ATLANTIC TRAVEL SERVICE, 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.

PAUL MOLIS, I73Q-24th
St., Detroit, Michigan.

NORTH

LLOYD,

NORTH GERMAN

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

Telefonai
Namų ..
Ofiso
M A in 1773
KEnmoro 4710W-■

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

J. KERŠIS i

J.

ŽEMANTAUSKAS, 130
Congress Avenue, Water
bury, Conn.

KAIP “DRAUGUČIAI” PRO
GRESUOJA. Pereitą sekma
dienį teko apsilankyti į Lietu
viški] draugučiu parengimą —
tai turėjo būti koks tai kermo
šius rengtas išvien A. P. L. A.
ir L. D. L. D. kuopų.
Inėjus salėn, dairausi kas čia
bus ir koks programas pasiro
dys. Pirmiausia scenoje pasi
matė jaunas žydukas, kuris
pradėjo sakyti kad Prezidentas
Roosevelt negeras darbo žmo
nėms. Tuo laiku publikoje kas
tai pradėjo prieš jį rėkauti, na
ir kito karas, vienam draugui
net teko per burną gauti.
Kiek laiko praslinkus, vėl iš
kilo ermyderis. Nori nubaus
ti salės savininką.
Netikėtai
pribuna guzikuoti dėdės ir pri
vertė rėksnius nurimti.
Musų “darbininkai” savo pa
rengimuose nesamdo Lietuvių
muzikantų, nekviečia jaunu dai-

C. J. WOSHNER.-I92I Carson St., S. Pittsburgh, Pa.

BREMEN

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

Collister, Stevens ir
Kurzenberger

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

Su visais teisių reikalais Lietuviai, Slavai, Lenkai ir Rusai
kreipkitės prie musų.

IR

EUROPA

.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.

Ketvirtadienį

kuriame jūsų pinigai parodys
stebuklus — Nepraleiskit šios progos — eikit Į

E Išpardavimas

E

7002-04 Superior Ave. kampas Giddings
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Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

PIRKIT DAŽUS TIESIOG iŠ DIRBTUVĖS
DETROIT PAINT & COLOR CO.
Visada sutaupysit 331/3 iki 40% pas mus

1310 Russell Rod d

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI

PURE LEAD — Visokiu Rusiu — ŽEMIAUSIOS KAINOS

6108-12 Lorain Avc.
EVergreen 0725

Fiat Aliejiniai Dažai Grindim ir Aplankam
pirmutine eilė
VARNIŠIUS
ggc
Visą spalvų gal.
Galionas

NAMAMS DAŽAI
Balti ir spalvose
Galionas

Granito, Marmuro, Bronzos
Kapams akmenys nuo $15 aukštyn
t7 metų patyrimo. Tūkstančiai pa
tenkintų kostumerių

1 vai. ENAMELIAI
1 eilės maliavoj i m ui
Baltas ir spalvų J.85

(25)

CLEVELAND
PAPER No. 10
CLEANER 7Qc

ASBESTOS STOGŲ
TEPALAS 5 gal. can
Reg. $3, Special į

Lakeriai, Varnišius, šelakas, Kopėčios

Enamel, Maliavos,

Viskas pas mus už pigiausias kainas

praneša jog karpetų išdirbimo įstaigą dabar turi kitoj

5911 EUCLID AVE.

Atdara vakarais

naujoj vietoj — 6700 Madison Ave.
išdirba puikiausius kiekvieniems namams reikalingus

šį bizni įsteigė 52 metai atgal mano tėvas Peter Boymer; užkviečiu jo senus rėmėjus ir visus kitus atsilan
kyti pas mus užsisakyti sau gražių skudurinių patiesa
lų už pigiausias kainas.
(19)
6700 MADISON AVE.
EVergrccn 0785‘R.

PARSIDUODA RAKTŲ IŠDIRBYSTĖ
Gerai Išdirbta ir Sena Vieta
Gyvuoja 15 metų — Nuoma už vietą tik 820 į menesį

|i

Ši gerai išdirbta raktų pritaikymo vieta turi būti parduota kadangi savininkas gavo Valstijos darbą ir neturi teisės užlaiky-

PER

g
H

ti privatinio biznio. Šios Įstaigos tik vienas įrengimas vertas
virš $1000. Kas nori išmokti šio amato ir biznio sutinku iš
mokinti trumpu laiku. Parduosiu pigiai ir lengvu išsimokėjimu.

Į L i E T UV Ą

Riverside Key Shop

HAMBURGĄ

3782 W. 25th Street

Moderninis, patogus ir kitu 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 agentų arba

(16)

..

::

Cleveland, Ohio

t
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‘ NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas)

|

Licensed Funeral Director

Ę

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo modernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME

Lietuviu Spaudos Sąjungos

Į

NORINTIEMS

anksti ryte

JUNE 29

=

DUODAMEVELTUI.

=

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir priclakumas yra visiems ■
lygus, be tsižvclgimo į kaštus.
£
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visaisatžvilgiais mo E
derniškas.
E

KLAIPĖDĄ

(Per Southam ploną)
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio—

KAMBARIUS

E
Ę

. 1

6522 Superior Avenue

DIDELE EKSKURSIJA
E

HEnderson 9292

=
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(Keleiviai sės į laivą vakare, Birželio 28)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BEEENGAKIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis
į Lidtuvą keleivis.
— šią Ekskursiją Užgyrė —
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA
Laivakortės parsiduoda pas visus agentus.

CUNARD LINE
1022 Chester Avenue
Cleveland

I

MRS. A.. JAKUBS

|

|

(A. JAKUBAUSKIENĖ)

Ę

=Lithuanian Funeral Home
—

=
=
=

E
E
=

1

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius
leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi!
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai liponių pervežimui į ir iš ligonbučių- Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
ir aukštyn be apribojimo. Reikalv telefonifokit.

6621 Edna Avenue

DIDELĖ VASARINĖ
EKSKURSIJA

II ELltlUVn
I ET IIV A'

Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą

GEGUŽĖS 20 D., 1933

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU

su

STATENOAM

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA

(Keleiviai bus leidžiami į laivų gegužes 19 d., po 8 vai. vakaro)

L A I V U

® Skaniausio maisto gausingam suteikimo patarnauja mandagus ir
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai,
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru eru vėdinamos kajutes, nekurios
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir se'lu bėgančiu vandeniu, gražios
viešosios salės, ruimingi deniai
€

informacijų, laivakorčių bei užsakymų
kreipkitės pas vietinius agentus
ARBA

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall St.
New York.N. Y.

218 Washington St.
Boston, Mass.

130 N. LaSalle St.
Chicago, 111.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

Atdara iki 7 vak

=
=
=
=
=
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Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS

S. S. FREDERIK VIII
IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933

E

E
ENdicott 1763 Ę

LIETUVIAI!

Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtina Lietuviška — įstaiga.

Važiuosit Lietuvon?

Q O « Pen!td!enį o o
Pį
C Šeštadieni
CT)

GBOI1GE BOYM E R

Platesnii:

Baigęs teisių mokslą Cumber- i i
land Universitete ir darbuojas ••
su Teisių ofisu advokatų
“

Linija Garsiy Garlaiviu

nininkų, bet draugauja su juo
dukais, muštukais ir girtuok
liais. Laikas butu Lietuviams
tokius parengimus amžinai pa
laidot ir visai neiti pas raudo
nukus.
Kampe Sėdėjęs.

Nereikalinga nei vizų nei pereiti parubežinį
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ.
Negali but nieko lengvesnio ir patogesnio.

X
•
Į 1414 Standard Bank Bldg, 4
••

Kampas Giddings Rd.

I 7002-04 Superior Avenue

Į DIDELIS TRIJŲ DIENŲ IŠPARDAVIMAS

L I E T U VA

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

THE KRAMER & REICH CO.

AKRONO NAUJIENOS I

Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėles su Kainomis

0

►

Tai yra rota proga keliauti tokiose maloniose aplinkybes© 'ir savo
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpo lietuvių pašokėjo
visos oilos pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu

pasišokimu.

Platesniu Informacija Klauskite Pas:
AMBRAZIEJUS, J.
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main Street, Montello, Mass.
„DIRVA,”
6820 Superior Avo., Cleveland, Ohio
MOLIS, P.
1730—24th Street, Detroit, Mich.
NAUJIENOS.”
1739 So. Halstcd Street, Chicago, III.
SEKYS, J.
433 Park Street, Hartford, Conn.
SIDABRAS, K.
342 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TREČIOKAS, A. S.
197 Adams Street, Newark, N. J.
URBŠAS, J. J.
187 Oak Street, Lawrence, Mass.
VARAŠIUS, A. S.
I2th & Carson St., Pittsburgh, Pa.
„VIENYBE,”
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.

HOLLAND-AMERICA LINE

8

-

- ..

.

............. - ...

-

“DIRVOS” EKSKUR
SIJA BUS GEG. 27,
Laivu ‘GRIPSHOLM’

KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE

Balandžio 21, 1933

DIRVA

.

_

___ „j, - ____

.

"

vakorčių neparduoda, laiva dio. Musų Lietuvaitės dėvės durai; merginų duetai, vyriški
duetai, trio, choras ir gražus
rubus.
kortes galima pirkti tik iš tautiškus
“Musų būrelis sudarys pro juokai, kurie bus įmaišyti tar
Lietuvių agentų, taigi ku gramą tokį: Bus Akrono Lie pais. Musų trupa pati viena
rie važiuotų su SLA. arba tuvių Draugiško Klubo Trouba- sudarys pusvalandį programo.”
su “Dirvos” ekskursija, vis- V.WA^W.Y.W.Y.W,
tiek kreipkitės laivakorčių
ir dokumentų į “Dirvos”
Agentūrą. Rašykit:
RENGIA LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS
“Dirvos” Agentūra
G820 Superior Ave.
Šeštadienio vakare, BAL.-APRIL 22, 1933
Cleveland, Ohio.

“DIRVA’’, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
šį pavasarį “Dirva” ren
^iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiih^ gia ekskursiją j Lietuvą di
deliu, puikiu Švedų Ameri
PERORGANIZUOJA Banką.
KAS RENGIAMA
kos Linijos laivu “Grips
Clevelande organizuojama First
—
Bal.
22
d.
—
Lietuvių
sa

holm”, kuris išplaukia iš
National
Bank
of
Cleveland,
ku

Gavome smagią, žinią iš
ris
apims
į
save
visą
nesuvar

lėje
Liet.
Demokratų
Klubo
ba

New Yorko Gegužės 27 d.
musų didelio kaimyniško žytą turtą iš Union Trust Co.
lius,
pradžia
7:30
vak.
ir
pasieks Lietuvą pačiame
miesto Pittsburgho:
ir Guardian Trust Co.
— Lietuvių Salėje —
puikiausiame
laike.
“Dirvos” koncerto pro Visiems buvusiems tų banke Bal. 23 — Liet. Vyčių 25
Šiuo
laivu
taipgi
vyksta
depozitoriams
pasiuntinėta
at

gramai išpildyti atvažiuoja
kp. talento vakaras ir balius;
Tikietai tik po 25c.
AKRONO JAUNIMAS smar Pradžia 7:30 vai; vakare.
/
žymių asmenų: garsi Ame sišaukimai ir nurodymai kokiu Lietuvių salėje, pradžio 5:30. SLA. ekskursija.
kiai ruošiasi prie “Dirvos” kon
bankas tveriasi ir kad su
“Gripsholm” eina stačiai certo programo. Atvažiuos vi
BUS SMAGUS PASIKORTAVIMAS SU DOVANOMIS.
rikos Lietuvių darbuotoja budu
sitveręs bus stiprus, po val
—Bal. 30 — Lietuvių salėje, į Klaipėdą, taigi keleiviams sas choras iš apie 25 daininin
per daugelį metų, Dr. Joan džios
bus šokiai viršutinėje salėje. Kviečiame atsilankyti
priežiūra ir galės veikti “DIRVOS” koncertas ir balius. nebus persėdimų.
Klaipė kų ir sudarys savo paskirą pro Jaunimui
na Baltrušaitienė ir tauti- taip gerai kaip veikia kiti da Koncerte dalyvaus artistai iš
visuš — senus ir jaunus — visi turėsit' smagiausius laikus.
gramo
dalį
su
juokais.
Choro
doje išlipę visi bus gražiai vadovas Ignas Ilollish rašo:
ninkų-sandariečių veikėjas bar turintieji valdžios leidimus Pittsburgo ir iš Akrono.
TURĖSIM NAUJO ROOSEVELTO ALAUS.
Lietuvos žmonių sutikti ir “Užtikrinu Clevelandiečiams
P. Pivaronas, kurie pasakys bankai.
Norima
gauti
tam
naujam
paskui
galės
skirstytis
kas
kad patieksimi jiems labai sma
trumpas Įdomias kalbas vi nacionaliam bankui 30,000 šė- Birželio 4 d. — Lietuvių Kul
šokiams gros Jono Apanaičio Orkestras.
gų programą, atvažiuosim ne
suomenės kultūros reikale. rininkų kurie paimtų po tam tūrinio Darželio Sąjungos mil sau į savo tėviškę.
piknikas Slapnicko farTrečios klesos laivakortė mažiau 24 asmenų. Musų pro EKSTRA! Klubo nariai atsiveskit savo draugus į šį balių —
Su jais atvažiuos net pen tikra dal Šerų. Viso šėrų iš žiniškas
užvadinanias: ‘Senos kurie atsilankys, už tą patį įžangos tikietą galės įstoti j Lietu
moje.
į Lietuvą $92, į abu galu žy gramas
kios žymiausios Pittsburgo leista 200,000 už $5,000,000 su
dainos naujuose rėmuose’. Mes vių Demokratų Klubą, kitaip sakant, įstojimas šį vakarą bus
scenos žvaigždės, gražios mą. Kalbina visus depozitorius Birželio 11 d. — Darželio ati miai pigiau, tik $153.50.
nuolat praktikuojame, mokina
Kviečia Komitetas.
imti banko šėrų. Paveizdan, darymas Rockefeller parke.
Kadangi SLA. ekskursi mos ir ruošiamės. Atvažiuos dykai visiems norintiems.
Lietuvaitės:
kurie turėjo Union Trust Co.
jai pats Susivienijimas lai visa grupė kuri dainavo per ra
Stefanija Zelenauskaitė, $200
depozito, jie gaus iš to
Milda Virbickaitė,
banko $70.
Už $50 kalbina
pirkti Šerus, o $20 duos pini Liet. Vyčių 25 Kuopos
Zona Rajauskaitė,
gais.
Julė Rajauskaitė,
Talento Vakaras
Panašiai su Guardian Trust.
Alena Mieliauskaitė.
šį sekmadienį, Balandžio 23,
Kurie turėjo depozito $300, iš
Na o prie to neparasto ten gaus $60 pirmutinių išmo Liet. Vyčių 25 kuopa rengia sa
būrio, dar koncerte daly kėjimų ir už $50 kalbinami pir vo didį antrą metinį Talento Va
karą Lietuvių salėje (pradžia
vaus Akrono Liet. Draugiš kti naujo banko šėrų, o $10 pa 5:30
vai. vakare).
imti
pinigais
arba
palikti
ban

kas Klubas su dainomis ir ke.
Pereitą metą pirmas jaunimo
juokais.
Didieji Union Trust Co. de- Talento vakaras buvo pasek
Prie visų svečių, dar tu pozitoriai nutarė užgirti naują mingas, o šymet pridėta dvigu
rėsime parinktą būrelį vie- banką, tik bloga mažiems, nes bai pastangų padaryti šį vaka
puikesniu ir patraukiantes' tos solisčių, muzikantų ir daugelis paprastų darbininkų rą
niu.
turėjo
ten
sudėję
pinigus,
jie
kitko.
Programas padalintas į tris
negali atgauti, o kai pradės mo
Užtikriname kad tai bus kėti tai tik mažą dalį ahtkart. dalis: Pirma dalis: vaidinimas
“Nebyli Pati”; antra dalis —
Įdomiausias programas ko
koncertas; trečia dalis — įvai
kį kas kada Clevelande tu NAIKINS slaptas gėryklas. rus
pamarginimai.
rėjo. Tai pirmas atsitiki Ir taip blogai, ir taip negerai. Veikalas
“Nebyli Pati” permas kad vienu kartu Lietu Kada buvo prohibicija, slaptos stato gyvenimą teisėjo kurio
vių salėje dalyvaus tiek svaiginančių gėrimų parduotu pati yra nebylė. Paskui kas
daug svečių artistų, ypač vės buvo užpuolamos, krečia atsitinka kaip po operacijai ji
mos ir savininkai šaukiami į atgauna kalbą. Bus labai juo
gražių panelių.
teismą. Dabar, sugrąžinus alų, kinga komedija.
Koncertas prasidės 5:00 tas
Antrą, koncertinę programo
slaptas karčiamėles vėl lau
vai. po pietų. Bukite salė kia tas pats likimas. Jos vėl dalį, išpildys vietos jaunimas;
je anksti, nes del daugelio bus užpuldinėjamos ir savinin susidės iš dainininkų, pianistų,
akordionistų, smuikininkų, šo
programo dalyvių progra kai persekiojami.
Miesto valdyba nori kad alų kikių ir įvairių juokdarių.
mas bus pradėtas anksti.
dalis turės savo juo
Atminkit koncerto dieną: pardavinėtų tik leidimus išsi kusTrečia
ir įvairius pamarginimus:
ėmę
žmonės,
iš
to
bus
naudos
Dalyvaus žymi Amerikos Lietuvių veikėja iš Pittsburgo, žinoma per desė
tkus mebij —
Sekmadienis, BALANDŽIO miestui ir kitiems piliečiams bus šokama Lietuviškas kadri
(April) 30.
palengvins taksų naštą. Tak lius, bus mergaitės šokikės; ir
Atsilankykit, smagiai at sus mokėti reikia, reikia palai “Senbernių Klubas”, kuris- pa
sisveikinsim su žieminiu se kyti miesto valdžią, o jeigu vi rodys kaip senberniai apsieina
si ims be leidimų visokius biz be moterų. Vyrai, jsitėmykite.
zonu!
Po programo bus šokiai, ku
nius
varyti, kas užmokės tak
Taipgi žinomas Pittsburgo tautininkas-sandarietis veikėjas —
Šiame vakare bus leidžia sus jeigu
ne paprasti piliečiai, riems gros J. Luizos Orkestras.
ma išlaimėjimui penkios namų savininkai?
Gerbiami tėveliai ir musų rė
metinės “Dirvos” prenume Taigi, Lietuviams patartina mėjai : mes ne tik komisija bet
ratos. Ateiki, laimėsit sau neužsiimti slaptu pardavinėji visas jaunimas prašome jūsų
“Dirvą”!
mu alaus, nei naminio, nei iš atsilankyti į šį vakarą, kuriame
bravorų pirkto, nes dabar vėl tikrai pasilihksminsit, nes mes
Po programo šokiai.
reiks už tai mokėti pabaudas. jį rengiam jūsų palinksmini
(Žiūrėkit skelbimą.)
STEFANIJA ZELENAUSKAITĖ, MILDA VIRBICKAITĖ,
Alaus leidimus pardavėjams į- mui ir parodymui kad Lietuviš
vidus, sykiu įvesta ir bausmės kas jaunimas dar gyvuoja ir
JULĖ ir ZONA RAJAUSKAITES, ALENA MIELIAUSKAITĖ
JONAS TULAUSKAS Balan tiems kurie be leidimų biznį mano toliau darbuotis tautai ir

DIDELIS

EKSTRA!

BALIUS!

DIDESNIS IR SMAGESNIS NEGU KADA NORS BUVO!

Dirvos” Pavasarinis

KONCERTAS
DR. JOANNA BALTRUŠAITIENĖ
PETRAS PIVARONAS

PITTSBURGO ARTISTAI:

džio 17 d. pasidavė i Polyclinic darys.
ligonbutj operacijai po globa
Namuose galės gerti kas no
Dr. J. T. Vitkaus.
rės ir kiek tik norės, ir galės
turėti sau balius su draugais,
LIET. NAMŲ savininku su už tai niekas nebus kliudomas
sirinkimas bus Bal. 28 d., nuo Taipgi patartina pirkti alų tik
7:30 vakare, Lietuviu salėje. iš viešų bravorų, jie irgi moka
Bus gerų kalbėtojų iš Charity, taksus ir padeda užlaikyti visą
iš vandens department© ir iš valdžią. Boikotuokit tokius ku
‘‘bendro fronto” ir bus renka rie sakys jums turi “gero alaus,
mi delegatai į Columbus del Ge tokio kaip bravore padarytas”.
gužės 16, kur bus pateikta rei Tie išnaudoja valdžią, išnaudos
kalavimai gubernatoriui ir le- ir jus.
gislaturai kad nebūtų pavelyta
atimti iš žmonių namus kolei
ATPIGINO kapus. Nors ne
šis krizis tęsis, ir kad namų sa malonus dalykas tai priminti,
vininkams butų garantuota už tačiau tikra tiesa: miesto ka
namus nuomos, taipgi bus ap pinėse atpiginta kapui vietos
tarta kiti reikalai.
nuo $40 iki $30. Tai turbut
Kviečia Cl. L. Namų Sav. Saj. paskutinis
“bargain” kuriuo
kas nors skubinsis pasinaudoti.
TEISĖJAS Sawicki pagaliau
tapo priverstas rezignuoti iš
MIESTO taryba sutiko ant
teisėjo vietos. Advokatų drau numažinimo miesto tarnautojų
gija pripažino jo spekuliacinius algų 25 nuoš. Bet majoras Mil
žygius nepritinkančiais teisėjo ler mažina algas iki 30 nuoš.,
luomui. Jis buvo teisėju per nes miestui stoka pinigų.
14 metų. Jis pradėjo speku
liuoti nejudamu turtu;ir prida
J. J. LAZ1CKAS
rė netinkamų žygių.
JEWELER — RADIOS
BAL. 14 d. mirė Probate tei
6407 Superior Ave.
sėjas Addams, 64 m. amžiaus.
Prie E. 66th Street
Jis tarnavo teismuose apie 28
metus.
—ENdicott 4638—7

bažnyčiai.

Lietuvaitė.

TILPS Nr. 18. Norėdami la
biau išgarsinti “Dirvos” kon
certą, kuris įvyks Balandžio 30
d., turėjome užimti daug vie
tos, .todėl jau žadėtas L. P. Baltrukonio apipasakojimas jo at
siminimų apie Clevelandą lieka
atidėtas porai numerių vėliau.
Tilps nr. 18-me.

AKRONO LIETUVIU
-DRAUGIŠKO KLUBO
RADIO CHORAS
VAIKINAI IR MERGINOS JAUNUOLIAI
Juokdariai, dainininkai, kurie atveš jums smagumo!

DARBUOJASI TAKSŲ REI-0
KALU. Ohio valstija paskyrė
komisiją ištyrinėjimui taksų
klausimo. Valstijos seimas su
sirinks kitam posėdžiui Gegu
žės 15 d. ir tada bus patiekta
komisijos raportas.
Geistina kad ta komisija su
rastų budus taksus sumažinti,
o ne sumanytų pasiūlyti taksų
padidinimą, kadangi dabar val
stija, apskričiai ir miestai ne
gauna gana taksų. Jeigu žmo
nės turėtų iš ko mokėti, mokė
tų. Jeigu nemoka, reiškia lai
kas žiūrėti kaip palengvinus
naštą.

VIETINIAI ARTISTAI:
ALVINA ir DOMICĖLĖ S ALASEVIČIUTĖS, ADELAIDE MILIAUSKIUTĖ,
MARCELĖ ir FRANCES MARTIN, ZUZANA GARBėNČIUTĖ, JONAS DRASUTIS,
AL MIKĖNAS, JUOZAS ir PETRAS LUIZAI.

Sekm.Bal.-April 30

PARSIDUODA
Ant Kinsman ir E. 116 St.,
mėsos Parduotuvė. $300 į sa
vaitę ineigų. Mažu įmokėjimu
galima ją nusipirkti. Kreipki
tės pas Zimerman, agent, 11717
St. Clair Ave.

! DUOKIT SKALBTI MUMS 1

I
$

Žemiausios kainos už skalbimą baltinių —
25 svarai už $1.00

❖

<
£
•••
T
•j.

4c už kožną svarą viršaus. Išdžiovinti skalbiniai po 8c
svaras, minimum kaštai 50c. Taupus patarnavimas —
už 18 sv. 1.26 (suprosijama visi lygus skalbiniai: paklodės, rankšluosčiai, pagalviu užvalkalai.
. .
*
Marškiniai suprosijami už 10c prie kitų skalbinių.

|

THE REAL FAMILY LAUNDRY CO.
HEnderson 7140

t

(18)

5710-5804 Superior Ave.

LIETUVIU SALĖJE

IŠSINUOMOJA NAMAS
866 E. 129 St.-—puikus vie
i nos šeimos namas, 6 kambariai,
| maudynė, du mūriniai garaždiai
❖ ir geras kiemas; pigi nuoma ge
riems žmonėms. Kreipkitės:
? J. Brazauskas
1259 E. 79 St.
J
*
•••

6835 Superior Ave.

T

**************** * * * * * * * * :
o ROSEDALE O| į
Dry Gleaning Co.; i

£
*

6702 Superior Ave.,* “

C. F. PETRAITIS, Prop.

!I

j

•

Pradžia 5 vak. Šokiai 8 v.

Įžanga Į Koncertą visiems tik 25c.
Keletas vietų bus po 35c.

BUS LEIDŽIAMA IŠLAIMĖJIMUI PENKIOS METINĖS “DIRVOS“
PRENUMERATOS
Po programo bus jaunimui šokiai—

LUIZOS Orkestras — Įžanga 25c

