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Roosevelt-MacDonald Nūs
tatė Konferencijos Plana

JAPONAI IŠMUŠĖ
3,000 KINU

KAINA 5c.

34 ŠALYS NUO AUK
SO PAGRINDO

Vol. XVIII (18-ti Metai)

VOKIETIS IŠRADO GE
RIAUSI ŠAUTUVĄ

Tokio, Japonija. — Japo
nai apskaičiuoja kad ketu Kartu su Amerika, jau 3< Vokietijoje tapo išrastas vių. Su tuo pačiu vamzdžiu
rių dienų bėgyje dideliuose valstybės nuėjo nuo aukso kariškas automatiškas šau galima iššauti 12,000 šūvių.
susirėmimuose su Kinais į pagrindo pinigams. Dar 13 tuvas, kuris yra lengviau Gerai iš jo pataiko iki 3,000
pietus nuo Kupeikow prie valstybių pasilaiko ant auk sias ir šaunantis greičiau pėdų atstumo.
Didžiosios Sienos, Japonų so, tarp jų ir Lietuva., Eu negu kiti iki šiol esantieji. Tai yra mirtiniausias ka
kareiviai išmušė apie 3,000 ropoje šalip Lietuvos, šios Jis gali paleisti 750 šūvių
Kinų ir pasistūmė pirmyn šalys turi auksu pagrystą
ro įnagis koks iki šiol išras
50 mylių arčiau sostinės valiutą: Belgija, Prancūzi per minutą ir sveria tiktai ta ; puikiai subudavotas.
F
_____________________
Peipingo.
ja, Italija, Holandija, Len 10 svarų. Kiekvienas karei
vis pėstininkas dabar karo Visų šalių kariumenės de
Užėmę didesnį plotą Ki kija, Šveicarija.
TIE PUNKTAI BUS SVARSTOMI EKONOMI- nų žemės į pietus nuo Manlauke galės turėti savo kul da pastangas padaryti kokį
|
NĖJĘ KONFERENCIJOJE LONDONE
kosvaidį. Tas šautuvas pa nors automatišką šautuvą,
čukuo, Japonai vėl įsteigė
SAKO,
IKI
RUDENS
nepriklausomą valstiją nuo
našus į paprastą pėstinin bet iki šiol dar nebuvo nie
IR DARBININKŲ ŽINIOS
VISKAS
PABRANGS
Kinijos,
po
savo
kontrole.
SUSITARĖ IR KARO HERRIOT PRADĖJO
kų šautuvą, to paties ilgio, ko tokio gero kaip šis.
Prezidentui
Rooseveltui
PLIENO gamyba visoj Ame
Taip
Japonai
po
biskį
plėšo
SKOLŲ REIKALE Į TARYBAS PRANCŪ
ir sveria tik vieną svarą
vykdant savo naują šalies daugiau. Taip subudavotas
rikoj rodo žynių pakilimą. Da
milžiną Kiniją.
depresijos naikinimo pro kad jam nekenkia panori Ispanijoje tapo pertvar
bar bendrai jau pakilus iki 27
ZIJOS REIKALAIS
Washington,
Bal.
26
d.
—
j
nuoš., kuomet dar nesenai dir
Žemės Drebėjime Už gramą, Amerikoje tikima mas purve arba smėlyje. kyta darbininkams atlygi
SuV.
Valstijų
Prezidentas
Balandžio
22
d.
Amerikon
nimo įstatymas už mirtį ai’
žymaus pabrangimo įvairių
bo su 17 nuoš. Clevelande plie
Roosevelt
ir
Anglijos
prem

mušta
120
Žmonių
visam
amžiui sužeidimą lai
atvažiavo
Prancūzijos
at

reikmenų. Žinovai sako kad Šovimo greitumas nusta
no darbai pakilo iki 36 nuoš.
jeras MacDonald susitaikė stovas, buvęs premjeras E.
ke
darbo.
Vietoj mokėti
Tai yra didžiausias pakili
rudens šioje šalyje vis toma nuo 250 iki 750 šovi
ant septynių punktų pasau Herriot. Jis tuoj nusisku Atėnai, Graikija. — Že iki
pilną
sumą
antsyk,
bus nu
mas plieno industrijoje darbų
kas
pabrangs
dvigubai.
nių į minutą. Vamzdis ne statyta tam tikra suma vi
linio ekonominio atgaivini bino į Washintoną taryboms mės drebėjime ant salos
nuo Vasario mėn. 1932, kada
Kos Balandžio 23 d. užmuš
mo programo. Tą progra su Rooseveltu.
perkaista iššovus 1,000 šū sam paveldėjų gyvenimui.
pradėjo pulti ir vis puolė.
ta apie 120 žmonių. Kos
mą
patieks
rengiamoje
pa

PROTESTONAI
PRIEŠ
MacDonaldui išvažiavus,
Plieno darbų pakilimas pasi
saulinėje ekonominėje kon Roosevelt pradėjo pasitari sala randasi netoli Mažosios
HITLERĮ
reiškė Detroite, kur dirba su 38
Azijos.
ferencijoje,
kuri
prasidės
mus
su
Prancūzijos
atsto

Berlinas. — Vokietijoj iš
nuoš., Clevelande su 36 nuoš.,
Londone Birželio 12 d.
vu. Prancūzijai labiausia BALSAVIMUOSE UŽ kilo konfliktas tarp bažny
Pittsburge pakilo iki 21 huoš.,
Roosevelt ir MacDonald rupi ginti aukso klausimas,
čios ir vyriausybės. DvaChicago.] iki 24 nuoš., rytinėj
MUŠTA 8 ŽMONĖS
išleido
savo bendrą oficiali nes ji turi labai daug aukso,
siškija
kovoja už palaikymą
Pennsylvanijoj iki 14 nuoš.;
CLEVELAND, OHIO
Madridas, Ispanija. —AšAPRIL 21, 1933
savo
nepriklausomybės,
ka

Youngstowne iki 22; Buffaloj pareiškimą, kuriame parei antra po Amerikos.
tuoni žmonės užmušta lai da Hitler pradėjo versti jas
Turėdami pilną supratimą musų atsakomybės jums ir šio miesto vi
Kitas dalykas ko Herriot ke
iki 25 ir Birminghame iki 20. škia kad abiejų šalių val
miestų rinkimų Baland. patapti valdžios įnagiais. suomenei, "mes apačioje pasirašiusieji, veikianti kaipo komitetas atstovau
Pradėjo kilti plieno kainos ir džios žiuri Į dalykus vie atvvko: jis nori išsiderėti
23
d.
Rinkimus laimėjo val
The Union Trust Company depozitorius, atsargiai ištyrinėjome se
vis dar kyla senų geležų kaina. nodai ir mano tokiu pat bu kad Amerika sutiktų nerei
Protestonų bažnyčių ta jantis
kantį klausimą: ar depozitpriams butų geriau jeigu butų suorganizuotas
džiai
priešingos
partijos.
ki
siekti
tikslo
ekonominėkalauti mokėjimo karo sko
Nekurtuose plieno centruose
ryba atsikreipė į preziden naujas bankas ar kad butų bandoma senos įstaigos kokiu nors budu lik
Jų no los dalies, kas išpuola mo Tas parodo kad Ispanija, tą
dar žada darbai pakilt aukočiau. ’e konferencijoje.
Hindenburgą prašydama viduoti ?
atsikračius karaliaus, visMes šiuomi esam pasirengę išduoti savo raportą. Pirm perstatymo
Butų gerai jeigu darbininkai ras yra ką nors bendrai nu kėti Birželio 15 d.
neleisti
fašistams versti ti
vargsta ir valdžia ne
savo patyrimų visuomenei, mes užsikvietėme grupę žymiausių depozitorių
Prancūzijos ir Amerikos tiek
gautų ištisai padirbėti nors pu statyti ir atsiekti gerovei
kybines
įstaigas
pildyti
jų
visų šalių žmonių.
The Union Trust Company susieiti su Konservatorium, Mr. Cox, ir musų
ekspertai tuo tarpu dar gali žmonių viskuo aprū
sę metų.
komitetu ir sekančios rekomendacijos gavo jų užgynimą.
Jiedu sutarė šiuose daly buojasi pinigų, muitų ir ki pinti. Tai buvo pirmi pilni politikos užsimojimus.
Suorganizavimas naujo banko užtikrintų geriausius budus greičiau
ir
tikri
rinkimai
bėgyje
po

ALLIANCE, OHIO. — Stark kuose :
tais ekonominiais klausi ros metų Ispanijos respub JIEŠKO MANDŽURI.TOJ siam išmokėjimus net 35% ju.su depozitų.
Šiek tiek pagerinti kai mais.
apskrityje organizuojama vieši
Ne tik kad naujas bankas užtikrintų tą išmokėjimą kaip greit nauja
AUKSO
nas
gyvenimo reikmenų kad Tuo tarpu pribuna į Wa- likos gyvavimo.
įstaiga atsidarys, bet kas ypač svarbu, jus nenustosi! jokių teisių kokias
darbai ir bus paimta 450 darbi
jų gamintojai neskurstų.
Harbinas. — Paskilbo ži dabar turit. Mes padarytume savo pareiga žiūrėti kad jūsų teisės butų
ninkų.
shingtoną kitų valstybių at
Sutvarkyti prekybos bu stovai, ir kartu rengiasi į RUSIJA UŽDARĖ DURIS nios kad toli šiaurėje, Man- apsaugotos. Musų patarnavimas yra savanoris ir nemokamai ir musų
ANGLŲ PREKĖMS
dus.
džurijoje, pakraščiais upių tikslas yra kuolabiausia pagelbėti depozitoriams kuriuos mes atstovaujam.
tarybas Lietuvos MinisteJeigu planai organizavimo naujo First National Bank įsikūnytų, tai
UNIONTOWN, PA. — Virš
Sumažinti muitus, kvotas ris B. K. Balutis.
Maskva. — Sovietai, at subėgančių į Wutungho upę Suvienytų
Valstijų Vyriausybė bus pilna dalininkė šios įstaigos ir ji butų
300 darbininkų kurie sustreika ir pasikeitimo suvaržymus.
silyginimui Anglijai už už randasi aukso. Taigi jau po vadovyste
Mr. A. V. Cannon, kuris išdėstė savo visą nusistatymą laik
vo Republic plieno kompanijos
Praplėsti visapasa ulinį
draudimą įvežti Rusų pre šiose dienose apie 300 Kinų, raščiuose ir per radio.
angliakasyklose, Balandžio 22 kreditą.
PRANCŪZIJA LAIKYSIS kes į Angliją, išleido įsaky Rusų ir Japonų laimės jiešNesudarius naujo banko, The Union Trust Company turėtų likviduo
sugryžo dirbti. Streikavo porą
Valdžias išjudinti daryti
ANT AUKSO
mą neįsileisti į Rusiją atve kotojų iškeliavo į tas toli tis, Reconstruction Finance Corporation neduotų pinigų kuriuos dabar pa
duoti pagelbėjimui išmokėt jums, ir tada jus gautumėt labai mažai.
savaičių už padidinimą mokes dideles išlaidas biznio pa
mas dykumas pasikasti sau siryžus
Paryžius. — Prancūzija žamų prekių iš Anglijos.
Delei tų priežasčių, mes rimtai rekomenduojame kad jus gelbėtumetes
čio.
kėlimui.
pasiskelbia jog ji laikysis Nesusipratimai kilo delei to brangaus metalo. Sako
sau ir visiems šios srities gyventojams užsirašydami naujo banko
Nustatyti visuotiną pini ant aukso pagrindo pini sovietų suėmimo ir nuteisi ma kad ten esą aukso sluog- patys
akcijų (stock) su minimum tik 10% jūsų esamų depozitų. Jeigu mes vi
gams. Taipgi įsakė savo mo šešių Anglų, kurie Ru sniai kurių vertė siekianti si taip padarysim, bankas galės pasekmingai parduoti savo akcijas, jums
PORTLAND, ORE. — Viena gų pagrindą.
Pagerinti
sidabro
padėtį.
atstovui Herriot, kurį išlei sijoje buvo ir kuriuos ko nuo dešimts iki šimto mi išmokės 35% kaip tik nauja įstaiga bus suorganizuota, o jūsų mokestis už
namų baldų išdirbystė pradėjo
tas akcijas gali būti sumokėta iš tų pinigų kuriuos gausit. Toliau, kaip
MacDonald
Išvažiuoja
do
į Ameriką pas Roosevel- munistai apkaltino dirbime lijonų' dolarių.
dirbti dviem pamainom ir pa
likvidacija bus varoma pirmyn, depozitoriams bus mokama daugiau.
Roosevelt ir MacDonald tą taryboms^ tuojau pasi prieš sovietų valstybę.
ėmė i darbą dar 680 darbinin
Štai kas atsitiktų jeigu jus užsirašytumet akcijų:
taipgi priėjo aiškaus .susi klausti Roosevėlto kodėl S.
ŪKININKAI VOKIETI
kų.
Sakykime kad jus turit, padėję depozitui $1,000. Jums duos kredito
pratimo kaslink Anglijos Valstijos taip staiga nuėjo VOKIEČIAI AREŠTAVO
JOJE BRUZDA
naujame banke iš pirmos dienos kaipo depozito $350. Jeigu jus užsiraKaraliaučius. — Rytinės šysit akcijų už 10% iš jūsų viso depozito, arba už $100, tai kada užbaig
BOISE, IDAHO. — Amerikai karo skolų Amerikai. Sko nuo aukso ir ar nuėjo laiki RUSŲ DARBININKUS
transakciją, gausit $250 pinigais ir turėsit keturias akcijas naujo ban
Berlinas. — Vokiečių po Prūsijos ūkininkai pareika si!
nuėjus nuo aukso pagrindo, ši lų klausimą galutinai baigs nai ar neapribotam laikui.
ko, kurios taipgi bus geros kaip pinigais ir galimos bus parduoti.
Londono
konferencijoje.
licija paėmė savo priežiu- lavo kanclerio Hitlerio at , Jeigu akcijų pardavimas nebūtų galimas del to kad mes, kaipo depotoje srityje esančios sidabro
Visi sutarti klausimai pa
kasyklos rengiasi dirbti, tikė
neparemsim to plano, tai tie kurie gerai dalykus žino tikrina jog
SENATAS PERLEIDO ron Rusų-Vokiečių petro- statyti Vokietijos agrikul išzitoriai.
likviduojamo banko gausim labai mažai.
leumo
kompanijos
įstaigą
ir
tūros
ministerį
Dr.
Hugendamos sidabro kainos pakilimo. vesta Amerikos ir Angli
UKIU PAGALBOS .
Prie tokių aplinkybių, negali būti abejonės kokio kelio mes turime lai
areštavo kaipo komunistus bergą. Pirmiau jau ūkinin
Apie 10,000 darbininkų gautų jos ekspertams apdirbti.
BILIŲ
Po
šitos
konferencijos,
kytis.
Laikas yra svarbus, ir mes prašome jus veikti negaišuodami.
darbus.
20 Vokiečių tarnautojų to kai yra išreikalavę praša
Jeigu turit kokių sumanymų paduoti, mes noriai juos priimsim ir ap
Balandžio 26 d. MacDonald Washington. — Su v. Val je ištaigoje. Vokiečiai no linti iš vietos du buvusius
svarstysim.
DEARBORN, MICH. — Au apleido Washingtoną ir iš stijų Senatas pereitą savai ri išvalyt iŠ tos įstaigos ko agrikultūros ministerius.
Tolimesnes ir pilnas smulkias .informacijas galit gauti atsilankę į
užtvirtino
Prez.
Roosetę
siskubino
atgal
Anglijon.
tomobilių išdirbėjas Ford vėl
munistus.
The Union Trust Company vyriausi ofisą arba jo skyrius.
Laikraščių atstovams jis velto $2,000,000,000 ūkinin
pavedė 1,000 akrų plotą žemės
DEPOSITORS COMMITTEE—UNION TRUST COMPANY,
DETROITO BANKAI
pasakė
kad . savo atsilanky kams pagalbos bilių.
Sam W. Emerson, Chairman.
del 4,000 darbininkų įsirengti
NEDĖKINGAS OŽYS
IŠMOKA
J. A. Greene
sau daržovių daržus. Priren- mu pas Rcoseveltą atsiekė
Tyler W. Carlisle
Geneva,
Ohio.
—
Vieno
W. J. Hanley
Stanley D. Knight
gimui tos žemės sodinimui dar daug, nors atvažiuodamas RUSAI IR PRANCŪ ūkininko ožys įkrito į lie
Detroit, Mich. — Šiose
pats
nelabai
tikėjosi
tiek
Dudley J. Hard
George
W.
Sepessy
žovių per savaitę laiko dirbs
taus bačką ir ko tik neprila dienose dviejų didelių ban
Louis O. Poss
ZAI
ARTINASI
John Weiser, Sr.
atsiekti.
apie 1200 darbininkų.
kė. Ūkininkas jį spėjo iš kų depozitoriams išmokėta
Alex Printz
Robert E. Baker
Paryžius. — Prancūzija traukti ir šiaip taip atgai 30 nuošimtis jų sudėtų ten
CLEVELAND. — National 7 PRIGĖRĖ LĖKTUVU ir Rusija užvedė dar arti vino. Kada paleido ožį ir pinigų, sumoje $131,000,000. H'liiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllis
Maleable and Steel Castings
Neapolis, Italija. — Lėk mesnius santikius. Šiose nusisuko eiti, ožys įsibėgė Tie bankai užsidarė Vasa
Co. pradėjo dirbti pilnas šešias tuvui su pasažieriais nukri dienose tos abi valstybės jęs drožė ūkininkui į už rio 14 d. ir per virš du mė
dienas savaitėje. Iki šiol dirb tus juroje, žuvo septyni as sutarė pasiųsti viena kitai pakalį.
nesiu žmonėms išmokėjo
Kuriems yra reikalas parduoti Lietuvos
davo po dvi ir tris dienas. Ga menys, jų tarpe vienas A- savo kariškus tėmytojus.
tik 5 nuošimtį.
Laisvės Paskolos Bonus “Dirvos” Agentū
vo daug užsakymų iš automo merikonas.
Sakoma Prancūzai pradė Rengia Amerikos Ūki
ra pagelbės jums juos parduoti aukščiau
bilių išdirbysčių Detroite ir vie
ATDARI
APIE
17,000
jo labiau prie Rusijos gre
siu kursu. Prisiųskit registruotame laiške
ninkų Streiką
toje. Paimta į darbą daugiau
BANKŲ
tintis kada Hitleris užėmė
su 1933 ir 1934 metų kuponais. “Dirva”
sia pirmiau toj dirbtuvėj dir LENKIJOS ŽYDAI PRIEŠ valdyti Vokietiją ir pradė
Des Moines, Iowa. — Čia Bankų statistika parodo
yra pasitikėtina įstaiga, taigi gausit užtik
bę darbininkai.
VOKIEČIUS
jo rėkauti apie atėmimą sa pradėta organizuoti nacio- kad Suv. Valstijose Balan
rintą patarnavimą. Laiško viduje su boVaršava. — Lenkijos Žy vo prarastų teritorijų ir nalis ūkininkų streikas. No džio 15 d. buvo atidaryta
nu
ir ant voko užrašykit savo aiškų antra
BARCELONA, Ispanija. — dai atlaikė savo didelį sei sulyginimą karo spėkų su rima surengti demonstraci 16,789 bankai, iš jų 13,097
šiame antrame didžiausiam Is mą, kuriame 852 delegatai kitomis Europos šalimis.
šą. Informacijų apie bonus klausdami įdė
jos visoje šalyje Gegužės 13 daro neapribotą biznį, kiti
panijos mieste buvo sustreika išnešė nuosprendį boikotuo
kit už 3c pašto ženklelį. Adresuoki!:
f
Prancūzai darydami šitą d. ir taipgi manoma sulai 3,692 bankai apriboti.
vę visi transportacijos darbi ti visas Vokietijoj gamina sutarti su Rusija išsiderė kyti visą ūkių judėjimą:
Prieš bankų šventę bizny 1
“DIRVOS” AGENTŪRA
ninkai taip kad žmonės neturė mas prekes, delei Vokiečių jo to paties ir Lenkijai, no-' “nieko nepirkti, nieko ne je buvo 18,177 bankai, reiš
6820
Superior
Ave.
Cleveland, Ohio
jo jokio budo pervažiuoti iš persekiojimo Žydų Vokieti rėdami apsaugoti savo są-j parduoti ir už nieką nemo kia keli šimtai bankų nega
i
š
miesto galo j kitą.
joje.
vo leidimo atsidaryti.
jungininkę prieš Vokiečius. kėti”.
-riiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiin

DARBAI

UNION TRUST COMPANY
DEPOZITORIAMS

|

LIETUVOS BONAI

I

|

DIRVA

L < KORESPONDENCIJOS

visą procedūrą ir nurodžius
į užstato didumą, vienas
kunigas jautriai pareiškė:
— Kunige, išrodo kad jus
vienu kirčiu bent devynis
žmones turėjot užmušti, nes
toks užstatas tėra taikomas
tik pirmo laipsnio krimina
listams.
Šiuomi nuoširdžiai dėko
ju visiems viengenčiams ir
idėjos draugams už užuo
jautą ir suteiktą pagalbą.
Byla dar nebaigta ir šiuo
mi prašau visus geros va
lios Lietuvius gelbėti man
tai]) moraliai, taip materia
liai gintis nuo Romos šan
tažistų, kurie tik už idėjos
darbą mane puola.

NEW HAVEN, CONN.

DAYTON

VISKO PO BISKĮ
KUN. LIŪTO PRIETIKIAI — KAIP BUVO SIUNTI
Miestas
sulaikė visus sa
RADIO KLAUSYTOJAMS NĖJAMAS NUO AINOŠIAUS PAS KAIPOŠIŲ IR
vo darbus del stokos pini Protestoniškos davatkos
PAS PILOTĄ.
gų, ir tik duoda dirbti pc prieš alų. Protcstonų sek
Kurie nori girdėti Lietu
porą dienų į savaitę tiems tų davatkoms nepatiko le
Pittsburgo Universiteto vos operos artistę p-lę Emi Rašo K u n. Jonas Liūtas. i rinęs mano dokumentą ir
su kuriais politikieriai turi galizavimas gero alaus tai
lę Mickunaitę dainuojant Žinau, Dievas ir žmonių radęs kad aš ne Romietis
Lietuvių Kambario
pažintis. Miestas negauna nors tiek reikalauja miesto
per radio, paklausykit jos teismas žino kad esu teisus kunigas, mandagiai ir krik
Planų Reikale
daugiau pasiskolint pinigų. valdžios kad suvaržytų to
sekančiomis dienomis ir va ir teisingas. Romos šanta ščioniškai baigs reikalą.
Kaip
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kad
padaryta
klaida
;
byla
Pralotas tuo tarpu buvo
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii
Independent Tobacco
kiai
sugrodami
keletą dalių
išmetama.
užimtas,
bet
po
ilgokos
va

kitus tautinius laikraščiui,
kitas bankines operacijas.
Grovers Association
muzikos.
Presbiteri
jonų
kunigų
su

landžiukės
atėjo
pas
mus.
130 CONGRESS AVE.
Jonas Augustinaitis.
McClure Bldg.
Frankfort, Ky.
Maniau kad pralotas patik- sirinkime atpasakojus man
WATERBURY, CONN.
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SOCIALISTAI NORI PASMAUGTI TAUTINĮ ATRADO VĖŽIO LI
GOS PERUS
LAIKRAŠTĮ “VIENYBĘ”
Nėra paslaptis kad Chicagoje tautinis savaitraštis
“Lietuva” turėjo sustoti
ėjus del socialistų intrigų
ir kelių be nugarkaulio tuš
čios garbės jieškotojų nesugabumo.
Dabar, kaip pasirodo, no
rima tas pat padaryti ir su
Brooklyne išeinančiu tauti
niu laikraščiu “Vienybe”,
vienu iš pirmųjų Amerikos
Lietuvių išeivijoje laikraš
čiu. Tačiau reikia linkėti
kad “Vienybė” sugebėtų
apsigint nuo tų musų smur
tininkų kurie buvo ir yra
mirtinais nuodais Lietuvy
bei.
Teko pastebėti “Tėvynė
je” didelį džiaugsmą p. Vitaičio kad “Vienybės” re
dakcijoje įvyko permainos.
Jis taip skaniai džiaugiasi
ta permaina kad net sveiki
na ir kažin ko lyg sau tiki
si iš tos permainos. Mat,
“Vienybės” redaktorius p.
Jonas Valaitis “Vienybėje”
griežtai laikėsi prieš visas
socialistų intrigas Susivie
nijime. Ponas Vitaitis, bū
damas ištikimas socialistų
klapčiukas, negalėjo pakęs
ti “Vienybės” nepalankumo
ir griežto nusistatymo pono
Vitaičio vienminčiams.
Atėjus negeistinai depre
sijai, visiems Lietuvių laik
raščiams liko sunku vers
tis. “Vienybė”, turėdama
ant savo namo paskolą iš S.
A. L., žinoma, negalėjo pa
skolos atsilyginti. “Vieny
bė” tokiu budu liko taip sa
kant Susivienijimo politiPagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska
“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mestis.
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika,
ačiū stebėtinai geram vaistui PainExpelleriui.”
S. N.
Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER
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kuo j ančių galvų malonėje.
Prie tokių aplinkybių, kai
kurie SLA. Pild. Tarybos
nariai, bene su p. Vitaičio
didžiausiu pritarimu ir paakstinimu, greičiausia pri
vertė “Vienybės” direktoriatą paliuosuoti p. Valaitį
iš vyriausio redaktoriaus
pareigų. Jeigu “Vienybės”
direktoriai nebūtų klausę
socialistų intrigantų, šitie
butų galėję daryti įvairių
kliūčių paskolos reikale, ku
ri yra ant “Vienybės” na
mo.
Nėra reikalo kalbėti ar
toks direktoriato pasielgi
mas buvo geras. Tačiau iš
visko matosi kad jie jieškojo geriausios išeities palai
kymui laikraščio.
Nors “Vienybė” kaipo lai
kraštis galėtų gyvuoti, gal
dar ir geriau, be to namo,
bet dabar, užsikabinus ant
sprando naštą, reikia ją vil
kti. Perkėlimas spaustuvės
į kitą namą šio krizio laiku
sudarytų bereikalingų iškaščių. Žodžiu sakant, di
rektoriai darė kaip išrodė
busiant geriausia, nors rei
kia pasakyti tiesą kad re
daktoriaus mainymas yra
vienas iš kenksmingiausių
laikraščiui dalykų.
Gal but kad p. Vitaitis,
sėdėdamas SLA. raštinėje,
išgirdęs apie ‘Vienybės’ re
daktoriaus permainą, labai
džiaugiasi. Bet Amerikos
Lietuvių tautinė visuomenė
gali kartais neužgirti tokios
“Vienybės” direktorių tak
tikos, prisitaikymo socialistiškai politikai.
Ponas Vitaitis gi, bekasdamas kitiems duobę, gali
sulaukti tokios dienos kad
pats į duobę įkris.
Visi kultūringi žmones
randa kelius apsivalyti nuo
intrigantų. Gal but kad vie
ną gražią dieną ir Ameri
kos Lietuvių visuomenė pa
bus iš miego. Viskas gali
ma bet tik iki laiko ir iki
tam tikrų ribų.

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo metų sezonu.
J ABI PUSI. NEW YORKAS 0470 5Q
KAUNAS, TREČIA KLASE
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės j vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN
LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland _

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai
Į
Klaipėdą
su
i

DIDELE VASARINE EKSKURSIJA
LAIVU

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

Platesnių

informacijų, laivakorčių bei užsakymų
kreipkitės pas vietinius agentus
ARBA

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

248 Washington St.
Boston, Mass.

130 N. LaSalle St
Chicago, Ill.

Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Institutas skelbia at
radęs perus arba mikro-orga.nizmą kuris sudaro žmo
gaus kūne vėžio ligą. At
radimą padarė daktarai J.
T. Glover ir J. L. Engle,
kurie tame institute dirba,
nors nėra valdžios štabo
nariais.
Jiems pasisekė užkrėsti
vėžio liga jurų kiaulaites
įleidus į jas mikrobus išim
tus iš vėžio apimtos žmo
gaus kūno dalies.
Medicinos moksliniu k a i
tuo atradimu nustebinti —
tas atmeta iki šiol darytus
tikrinimus kad vėžys netu
ri perų ir tokiu budu nėra
užkrečiama liga. Šis atra
dimas pertikrino visus net
labiausia netikinčius val
džios sveikatos biuro moks
lininkus. Tyrinėjimų pa
sekmės paskelbta tik po ei
lės metų atidaus tyrinėji
mo.
Tas atradimas atidengs
naują lauką tyrinėjimams
kaip vėžio ligą gydyti.

DIKTATORIŠKAS GU
BERNATORIUS
Indianapolis, Indiana. —
Šios valstijos gubernatoriui
McNutt pavesta diktatoriš
kos teisės. Gubernatorius
ėmėsi darbo perorganizuoti
valstijos vyriausybę, kuri
priėjo beveik bankruto.
Jam pavesta teisė mažin
ti ^rba didinti valstijos val
dininkų ir tarnautojų algas
ir kitokias išlaidas. Jis ėmė
naikinti visokius biurus, ku
rių buvo net 160 ir visuose
buvo tam tikri poneliai dy
kaduoniai kurie naikino iž
dą.
REPUBLIKONAI REN
GIASI ATSIGRIEBTI
Washington. — Buris žy
mių Republikonų kurie bu
vo Hoovero administracijo
je organizuojasi ir ruošia
planus atsigriebti valdžioje,
ką pralaimėjo pereito ru
dens rinkimuose. Republikonai rengiasi 1934 metais
išrinkti daugiau savo narių
į Kongresą ir į valstijų val
džias.
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LITHUANIAN LITERATURE AT THE
ABOLISHMENT OF SERFDOM
By John J. Balanda.

By the second half of the
19th century all of western
Europe had come largely under
the control of the bourgeoise
and had through them recog
nized many democratic prin
ciples. But Russia and that
part of Europe under Russian
rule was still burdened with
serfdom and the feudal system.
During the Crimean War (1853
-56) Russia learned how in
adequate that system was in
an ever accelerating civilization.
The lesson was not lost on Rus
sia for immediately after los
ing the war Russia began an
extensive program of internal
reforms—economic and politi
cal. The first and most necess
ary step was the freeing of the
serfs. Then, of necessity, the
judicial system had to be re
organized, a measure of selfgovernment granted and a free
press permitted.
These reforms were not lim
ited to Russia proper but were
extended to all her territories.
Thus Lithuania received politi
cal amnesty. In Vilnius there
appeared more Pblish news
papers (there were no Lithuan
ian papers) and many more
books were printed. An Arch
eological Commission was or
ganized and was permitted to
carry on investigations into
Lithuania’s past. Serfdom was
abolished and the landed aris
tocracy was ordered to sell
freeholdings to the serfs, now

to become peasants.
This enlivening of the mass
es was reflected in the increas
ed activity among the writers.
Many writers now arose from
the ranks of the commoners
and peasants and carried on
in the style set by Bishop
Valančius. So many books were
printed at this time, and they
were so enthusiastically taken
up by the people that the only
large publisher in Lithuania
found that. his Vilna plant
could not fill the demand and
had to establish a branch, in
Varna to satisfy the Samogitian demand. Attempts were
made to establish
a Lithuanian
I
newspaper, Bishop Valančius
even filing a petition with the
Russian government, but the
Russians would not allow the
establishment of a Lithuan
ian press.
Most of the writers of note
who had begun their work after
the uprising in 1830 were still
actively at work at this time
and dominated and guided the
literary trend.

An article in our issue of
April 14 entitled “Lithuanian
Easter Customs” through some
error was printed with the sign
ature of Catherine Staneslow.
The article was written by
Christine Staneslow of Water
bury, Conn. We are very sor
ry that this error occured.

PIRMA GEGUŽĖS CHICAGOJE
Pirma diena Gegužės yra
pripažinta tarptautinė darbi
ninkų šventė, ir tą dieną Chi
cago) švenčia ne tik organizuo
ti po internacionalo vėliava dar
bininkai bet ir tie kurie pluko
bedarbės bangose. Paprastai
buna surengiami darbininkų
masiniai mitingai ir agitatoriai
kalba apie darbininkų reikalus.
Chicagos siuvėjų unija ko
vojo per daugelį metų iki iško
vojo geresnį duonos kąsni iš
kapitalistų. Laike tų kovų įvy
ko šiokių bei tokių nesusiprati
mų tarpe darbininkų. Tie ne
susipratimai paprastai kildavo
dėka tarp darbininkų atsiradu
sių visokių kraštutinių radika
lų, savo rūšies “svieto gelbėto
jų”, kurie šliejasi prie darbi
ninkų jų išnaudojimui.
Apie sunkią Chicagos siuvė

Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto
JONO MORKŪNO parašytą apysaką

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.

jų kovą už būvį, vargus ir bė
das butų galima prirašyti la
bai daug. Tačiau pakaks pasa
kyti kad tik tie gerai supranta
tuos vargus ir bėdas kurie ko
vojo, kuriems rūpėjo kad dar
bo žmogus galėtų užsidirbti ge
resnį kąsnį duonos.
Todėl mums tiems kurie ko
vojome per desėtkus metų, ku
rie paragavom tos sunkios ko
vos, pirma Gegužės yra prisi
minimas musų atsiektų tikslų.
Lai buna 1 Gegu'žės darbi
ninkų susibendrinimo diena, ge
resnio susipratimo diena, pa
garba Amerikos darbo žmo
nėms kurie kovojo ir daugelis
musų Lietuvių žuvo toj kovoj.
Mes Chicagos Lietuviai siu
vėjų unijos nariai švenčiam 1
Gegužės kas metai.
Senas Kazys .Rugis.

VALGIU
GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimas

Į Chicagos Lietuvių ]
|
žinios
|
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“MARGUČIO” jubilejinis va
karas gerai pavyko. Balandžio
23 d. Stevens viešbučio ballroome įvyko “Margučio” pen
kių metų jubilejinis vakaras su
programų ir šokiais. Publikos
buvo pilna salė; po programo
šokiai tęsėsi iki 12 vai. nakties.
Visa publika buvo gerame upe
ir skirstėsi namon apie 1 vai.
nakties.
Tarp dalyvių matėsi svečių
iš Chicagos apielinkės mieste
lių, taipgi buvo pp. Bačiūnai iš
Tabor Farmos, kapitono Jurgėlos tėvelis iš Elizabeth, N. J.,
Melrose Parkiečių buris ir daug
Chicagiečių.
Rep.
MOKYTOJŲ DEMONSTRA
CIJA. Bal. 24 d. Chicagos mo
kyklų mokytojos surengė kitą
demonstraciją prieš neišmokėjimą joms algų. Dalyvavo apie
15,000 mokytojų. Mat, iki šiol
Chicagos miestas mokėjo mo
kytojoms algas taip vadina
mais “Tax warrants”, bet tas
netiesioginis algų mokėjimas
joms įsipyko. Tai jau yra ke
linta mokytojų demonstracija
del algų negavimo.
Rep.
NORI ATMEST PROHIBICIJĄ. Illinois valstijos guberna
torius Horner reikalauja kuogreičiausia atsikratyti prohibicijos. Gubernatorius siūlo val
stijai atmesti prohibiciją Bir
želio 5 d. Taigi numatoma kad
bus renkami delegatai balsavi
mui prohibicijos atmetimui.

JUOZAS OLŠAUSKAS aplei
do Chicagą. Pereitą savaitę
čia buvo atsilankęs artistas J.
Olšauskas iš New Britain, Ct.,
ir dalyvavo “Margučio” 5 metų
jubilejaus vakaro programe. Jo
draugai Chicagoje labai džiau
gėsi gavę jį vėl pamatyti. Bet
p. Olšauskas negalėjo ilgiau pa
būti čia ir trečiadienio rytą iš
važiavo atgal. Pakeliui žadėjo
sustoti Clevelande, “Dirvos” re
dakcijoje ir vėliau vyks į Ro
chester, N. Y., kur duos kon
certą.
Rep.
ŽUVO jaunas Lietuvis. Ba
landžio 24 d. automobilio nelai
mėje žuvo Bruno Banis, 19 m.
amžiaus, gyvenęs 4039 Brigh
ton PI. Su juo užsimušė ir jo
draugas Sullivan. Jie išvežio
jo valgomų dalykų krautuvės
produktus ir užmiestyje susi
lėkė su kitu automobiliu.

BROLIAI PICKKARD — du
žymus mokslininkai, kurie da
lyvaus Pasaulinėje parodoje
Chicagoj, rengiasi parodos lai
ku keltis į dausas 50,000 pėdų
aukščio. Tai bus pirmas toks
bandymas Chicagoje.
Tą jie
mano daryti pradžioje Liepos
mėnesio.
> Prof. A. Piccard pereitą va
sarą pasikėlė į orą virš 10 my
lių tyrinėdamas orą.

Reikalauki t “Dirvoje”
Cleveland, Ohio.

CHICAGOS mokyklas mano
ma uždaryti mėnesiu anksčiau
—nuo Gegužės 15 ir atidaryti
tik Spalių 1 d. Tas daroma del
stokos pinigų palaikymui mo
kyklų.
ŽIEMA! Chicagoj buvo atši
lę visai vasariškai, bet štai pir
madienį staiga atšalo ir ėmė
snigti ir išrodė kaip per Kalė
das viduržiemį.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems
nuo Reumatizmo
Jei jus kenčiat nuo
reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheuma Tabs, įrodytą ir
išbandytą gyduolę.
Dykai 7 dienų Ban
dymui. Ši paprasta
namine gyduole pa
gelbėjo šimtams.
Nesiųskit pinigų —
tik savo vardą ir
adresą ant žemiau
esančio kupono.
Dykai del skaitytojų. Išbandykit šią
gyduolę patys NEMOKAMU BAN
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisių
skit jį greit, pirm išsibaigimo šio
duodamo pasiūlymo.

Rose Rheum J? Tab Co. (Dept. X3)
3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill..
Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų
daugiau.
Vardas ____________________________

Adresas _________________ __________
Miestas_______________

Valst______

A. A. O LIS ir
R. A. VASALLE

Itališki Akordionai

Didele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Su persiuntimu į l itus miestus — 30c.
Kaina:
vieliniams po 25c.

Balandžio 24 d. Chicagos lai
kraščiai patalpino sensacingą
žinią — kad p-lę Stasę De Aną,
25 m. amžiaus, gražią šokikę,
užpuolę plėšikai jos namuose,
5668'/o Riclge avė., ir pavogė,
tarp kitų brangių daiktų, ir didelį-brangų senovinį palikimą
— juodą kameo brošką, kurio
je buvo ranka išdrožtas , Lietu
vos Kunigaikštienės Birutos at
vaizdas. Ta broška esanti 500
metų senumo, sidabro rėmuo
se, ir tokia sena kad vos tik
laikiusi. Už tą brošką, sakė
ji policijai, senų brangenybių
rinkėjai New Yorke siūlę jai
$1,300, bet ji neatidavus.
Apie tą brošką ji šitaip pa
sakojo policijai: “Mano bočiai
buvo tolimi giminės tos garsios
Lietuvos kunigaikštienės, ir ta
broška buvo musų giminės ran
kose per visus praeitus penkis
šimtus metų. Paprastai ji bū
davo perduodama vyriausiam
šeimos sunui, o dabar buvo te
kus man, nes aš esu vienatinė
ainė.”
P-lė Stasė De Ana (ar ji pa
ti yra Lietuvaitė laikraštis ne
pasako, bet gal pavardė yra iš
kreipta) sako kad plėšikai už
puolę ją reikalaudami pinigų
“išliuosavimui iš kalėjimo jų
draugo”. Degtukais svilinda
mi jai padus išreikalavo atiduo
ti visą jos turtą ir atėmė: dei
mantini žiedą $200 vertės, $28
pinigais ir radio.

ADVOKATAI

KAINA TIK $1.00.

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c

PAVOGĖ “BIRUTĖS
ATVAIZDĄ” DROŽ
TĄ 500• M. ATGAL

Visokių rūšių ir
rankų darbo, už
pigiausias kainas.
Patenkinimą gaTantuojhm.
Mes
taipgi taisom. Se
ni imami mainais.

ITALIAN ACCORDION CO.
1014 Blue Island Ave.
Chicago, III.

Dept. F44

100 North La Salle Street
Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak
3241 South Hv’^ted Street
Telefonas VICTORY 0562
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.

“MARGUTIS”
s

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesj
|
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mėį nesi rasite Pustapėdįšką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
(gyvenimo nuotakiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I
Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:

“MARGUTIS”
i

2437 West 69th Street
Redaktorius-Leidčįas:

Romp.

Chicago, Ill.
A. Vanagaitis.
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Klausinėjimai apie
“Meniną”
Daugelis “Dirvos” skai
tytojų klausia ai' jau gali
ma gauti knygoje apysaką
“Meninas”, o kiti klausia
ar ta apysaka bus spausdi
MacDONALD IR JO DIDIS ŽYGIS
“Lietuvos Aide” Permainos nama knygon.
Knyga dar negatava, bet
“Lietuvos Aidas”, vyriau tikime
“Meninas” bus
Anglijos premjerui Mac- kis šalies geroves kėlimui, sybės organas, išeinantis išleistaskad
knygoje.
Apie tai
Donaldui atvykus pereitą o ne valstybės smaugimui. Kaune, pakeitė ne tik savo bus paskelbta vėliau.
Pri
savaitę Į Amerika, kaipo
dvasinę formą, bet ir išvir klausys ar “Meruno” skai
didelės valstybės atstovui,
šinę. Vyriausiu “L. Aido” tytojai norės įsigyti kny
plunksnai kelias į parnasą neuždaromas.
LĖ LIETUVOJE
spręsti pasaulinius dalykus, 1932 Metų Auksas
redaktorium dabar yra ži gą, nes dabar sunkus laikai.
Neveltui jau šiandieną Latviai turi rašy
Amerikos laikraščiai iškėlė
nomas Lietuvųs diplomatas
RAŠYTOJO IR KNYGOS BUKtojus pasauliui žinomus (bent Europoje),
švieson to paties MacDonal- Visame pasaulyje 1932 is rašytojas, Ignas Jurkukaip Upytis, moteris Aspazija, Blaumanis
do atsilankymą Amerikon metais aukso iškasta dau nas-Šeinius. Jis Amerikie “Sausieji” “Boikotuos”
Rašo Vainis Dainoras.
ir kt.
giau negu kurį kitą paski čiams geriausia žinomas sa Alaus Pardavėjus
36 metai atgal.
O koks likimas Lietuvos rašytojų? Jie
MacDonald tada buvo dar rą metą istorijoje. Spėja vo romanu “Kuprelis”.
Sekant Lietuvoj ir užjūryje išeinančią
“
Sausieji
”
davatkos
“ne
net
veikalų
pasaulio švieson parodyti ne
jaunas vyrukas, tik ką ap ma kad buvo iškasta netoli Gerb. Jurkūnas vartoja
Lietuvių spaudą, tenka padaryti keletą pa-,
pasiduoda
”
ir
gana.
Dabar
gali.
Paveizdan,
aš norėjau gan naujos
sivedęs, ir atvažiavęs su sa $500,000,000 vertės aukso daugiau paprastesnę, kas
stabų del tarpusavio brolių kūrybos kon
jų
vadai,
matydami
kad
ne

dvasios
noveles
atspausdinti,
bet leidėjas
vo jauna žmonele Amerikon per 1932 metus.
dieninę kalbą savo rašyme, gali sulaikyti alaus parda trasto.
neapsiėmė,
o
kai
senis
vienas
rašytojas
socializmo idėją paplatint.
Visame pasaulyje pastaru laiku yra
ne taip kaip kiti Lietuvos vinėjimą, ragina savo pase
Afrikoje
aukso
iškasama
išvertė
Prancūzų
visai
nežinomo
autoriaus
Jis tada buvo karštas so
įsivyravus idėja viską kurti, gaminti ir
rašytojai, kurie nori savo
cialistas Marksistas, dėvė daugiausia, apie 55 nuoš. “moskiingumą” rodyti mai kėjus neprekiauti su tomis naudoti tik savo. Ta pati idėja yra pa- šlamštą, tai tuojau išleido. O išleidę greit
jo raudoną kaklaraikštį ir viso pasaulio aukso. Rusi šydami ravo rašiniuose sve įstaigomis kurios pardavi glemžus ir smulkesnes tautas, drauge ir ir leidėjas ir vertėjas nusivylė. Tai kaipo
raudonas kojines, kas dau ja pernai iškasė aukso dau timus žodžius. Jurkūno ra nės alų....
Lietuvą. Tačiau kūrybos srityje čionai faktas.
“
Sausieji
”
nenori
taip
ra

Gėda kad Lietuva užsimiršta esanti _
giausia ir patraukė žmonių giau negu kuriais kitais sa šyba yra tyra Lietuviška.
jaučiama ryškios priešginybės. Lietuvoje
miai
pasiduoti,
per
14
metų
kūrybiškos
sielos šalis.
i
akis, bet mažai kas paisė ir vo gyvavimo metais imant “Liet. Aidas” šiek tiek,
pastaru laiku rašytojams, kūrėjams pa
valdę
šalį.
mažai kam rūpėjo žinot kas paskirai.
skelbta lyg tai neoficialus boikotas, nors
Nuo Redakcijos: Tiesiog nesupranta
ir į geresnę pusę, pertvarkė
tas MacDonald.
realybėje tai nenorima parodyti.
Aukso iškasimas padidė savo technišką-išviršinę iš
mas Lietuvos laikraščių ir knygų leidėjų
Per visus geriausius savo jo daugelyje šalių kur tik vaizdą. Perkeitė net savo Kas platina “Dirvą” — tas
Lietuvoje šiandieną yra paplitęs savos nusistatymas gerbti svetimus rašytojus, o
platina Apšvietą.
amžiaus metus MacDonald jo kasyklos yra.
kūrybos
maras. “Nepalaužiami” senieji neigti savus naujos kartos kūrėjus. Tiek
antraštės raides.
buvo socialistas ir Anglijos
“kritikai”, jau “užsitarnavę” supelėję kon yra puikios kūrybiškos medegos Lietuvo
socialistų partijos vadas.
servatoriai, lyg viešai pasakė kad Lietuvai je — daug puikesnės negu tūli musų senie
naujų-jaunų kūrėjų nereikia, kad jaunieji ji “patentuoti” rašytojai, bet per šiuos se
Bet į senatvę žmogus pa
JUODO
“nieko” duoti negali, todėl, pasak jų, visai nus kelmus jauniems nėra progos iškilti į
matė kad šalies interesai
stovi pirmiausia, o partija
ir
Lietuviškosios literatūros nereikia.
KARŽYGIO
šviesą. Tūli Lietuvos laikraščių redakto
Kaip
jau
kartą
teisingai
buvo
“Dir

yra tik žaislas. Dabar jis
riai, patys būdami tik siauri politikieriai,
SŪNŪS
voj” pasakyta, Lietuviška kūryba Lietu nesuprasdami literatūros, tiki kad tik se
yra žmogus be partijos: jis
viams neįdomi, tai reikią daryti masinį nesni kokie jų kolegos tėra rašytojais, o
rado reikaligesniu tarnauti
Rašo K. S. Karpius
“užplūdimą” ant svetimų “perlų”. Todėl jeigu kas naujas-jaunas siūlo jiems kokiu
savo šaliai kuomet ji atsi
paskutinių kelerių metų bėgyje Lietuviai
dūrė didžiausioje bėdoje
tai tik jiems “užmaudžia”. Tas pats
Kerštinga Moteris
upius. Ardys žinojo kad nuėjus į Šernus, knygų rinkas užliejo verstais iš kitų kalbų raštų
vietoj vaikytis partijos po
ir su knygų leidėjais.
greit ir be kovos su jais apsidirbs, o jeigu veikalais, kurie viską skaitytojo dvasioje
litikų.
Amerkioje suvažiavę “senos laidos"
(Tęsinys
iš
pereito
num.)
jų
sukurstyti talkininkai ateis prie Daug slopina kas tik Lietuviška. Pradėjo kriti vadai čia tik politikavo, ir per tris desėtPrieš metus laiko, kada
Nepraėjus daug laiko po Kastytės iš- upių, įvyks bereikalingas nekaltų žmonių kų skiltyse skambėti neperstojamai “Gra- kus geriausių kūrybos metų, vietoj trauk- Į
Anglijos vyriausybėje įvy
pų Montekristų”, “Dekameronų”, Edgard ti jaunimą prie savęs į darbą, juos užmir
ko plyšimas ir socialistų eidimo iš nelaisvės, Daugupius pradėjo pa žudymas.
partija įsakė savo nariams siekti gandai kad Šernas su savo sunum
Tuo laiku kai Ardys rengėsi eiti į Šer Wallace veikalų ir p. Bet to kas parody šo, net atstūmė nuo savęs į ištautėjimą.
pasitraukti iš valdžios, keli kalbina aplinkinius kunigus atsimesti nuo nus, lyg iš giedro dangaus perkūnija, iš tų pasauliui Lietuvišką veidą ir dainingos
Tą patį daro ir Lietuvos senieji vadai:
kiti pasitraukė, bet MacDo Ardžio, dėtis prie jų ir pripažint teisėtu kilo dar vienas nuotikis: Laukio sesuo Al- tautos vardą — lyg nykioj girioj nesurasi. jie patys save klaidindami tiki kad tik se
Toki pat reiškimai yra ir su musų laik ni autoriai yra autoriai (nors daugelis ju
nald padarė priešingai: jis didkunigiu Laukio ir Kastytės sūnų Ner- gė ir jos vyras Kusas, gyveną vakaruose,
raščiais.
Niekeno nepažiūrimus dvokian yra niekas kitas kaip tik paprasti vertė
pasitraukė iš partijos bet gį, kada jis suaugs į vyrus, sudaryti stip ties subėgimu Širvintos į Šešupę, kur da
čius
straipsnius
liete lieja skiltyse, o bent jai, be jokios kūrybinės vaizduotės), ir to
pasiliko valdžioje ir savo rią atsparą prieš Daugupių valdovą.
bar
stovi
Naumiestis,
prašo
greitos
pagal

vienam
tikrai
talentingam
kūrėjui jų at
rimtumu ir dideliu patyri
budu neduoda jaunai dvasiai, jaunai
Visur plito kalbos kad Ardys buvo su bos, nes juos užpuolęs naršus Vaišnoras karpose išsitarti nevalia. O kaip banalu kiu
mu padarė ir daro šaliai
kūrybai
nuo žemės. Bet jauni
laikęs savo pilyje nekaltą Šerno dukterį, nuo šių dienų Sudargu, pašešupiu atėjęs. palieka, tokius spaudos dalykus palyginus mas turipasikelti
nenusiminti. Gal atsiras toks
daug gero.
Nors Algė buvo viena iš Ardžio suve- su Amerikos, Brazilijos Lietuvių spauda. laikraštis kuris duos progą jaunimui pra
Visa Anglijos - socialistų reikalaudamas pristatyti jos sūnų, kurį no
rėjęs
nužudyti
kad
nereikalautų
savo
tėve
Ižiotojų pirmesnėse dienose, kuri su Kas Pavyzdžiui tokioj tik kuriančioj Lietuviš bilti — ir jaunimas pastūmęs į šalį “senus
partija buvo ant tiek užsiyte jaunam vaikinui labai širdį pažeidė, ką spausdintą žodį Brazilijoj, kur net plun kelmus” parodys ką gali!
artavojuš savo siaurame teisių prie Daugupių.
Visa tai buvo Kastytės išgalvotas ker is nugirdęs apie jos nelaimę negalėjo at ksnos darbininkų veik nėra, ten vien Lie
n T’ iviškume kad negalėjo
matyti šalies sunkios padė štas Ardžiui, ką ji įkalbėjo savo tėvui n sisukti ir pasakyti jog negelbės. Laimė tuviškas žodis galią rodo. O pas mus —
ties ir nenorėjo matyti, tik broliui ir privertė juos šauktis kaimynų ik kad Algės pasiuntiniai pavėlavo ir ne- Lietuvoj? Literatūros gyvenimas ir kū
ateitis stumiama tiesiog grabam
dirbo savo partijos intere kunigų pagalbos prieš Ardį.
ILGU
itskubo anksčiau, Ardys tikrai butų išėjęs, rėjų Paskutiniu
laiku Lietuvos spaudoje
sams, ardydama ir sunkin
Visiems savo artimiems kaimynam? ) išviliojus jį iš Daugupių, Šernui butų bu madon inėjo feljetonai
(Skiriu Onytei M.)
— jumoristiniai
dama šalies padėtį, kai ne jų tikrino kad Ardys rengiasi pulti Šernus ii vę lengviau šią pilį apgulti. Toliau, laimė
apsakymai.
Ištikro,
juokas
yra
labai
svei

Taip ilgu, ilgu kai skaisti saulė
žmonės valdžią turėjo savo suimti, nužudyti nekaltą jauną Laukio sū :.r tame kad vienas gandanešių, midų mėg
ka žmogui, bet perdaug dirbtinas — netin Nuskęsta juroj liepsnų auksinėj,
rankose. MacDonald kitaip nų. Urbšį, Sarpį ir Karpį pertikrino kad
stąs vyras, nusigėręs išsišneko kad pas ka. Tas taikoma ne kūryboj. Kūryba yra Ir lieka vienas tamsoj pasaulis
suprato ir pamynė savo
Ardys
savo
kelionėje
po
Dainavos
kunigus
uos visai ramu, jokio užpuolimo niekas galingo meno stygos, kurios turi virpėti Liūdėt ir verkti tyloj naktinėj....
partiją, pasišvęsdamas ša-:
tarėsi
su
jais
šiuos
pamušti,
pasidalinti
jų
nerengia
ir jokios pagalbos Kusui nereikia. kiekvieno širdyje. Reikėtų rašyt apie
liai.
žemes,
nes
nedykai
jis
pas
juos
neužsuko,
Ardys
suprato kad tai buvo Kastytės ošiančių gojų paslaptingas raudas, apie ža Taip ilgu, ilgu kai lauku, sodu
*
*
;|:
nors gryždamas pro juos prakeliavo....
r Algės sutartis jį suklaidinti, spėkas su lių rūtų darželiuose palydimą taip juodą Tik švilpia, kaukia įsiutęs vėjas;
Rūtų darželyj graudu, nuobodu —
To užteko suklaidinimui kelių gerų ku skaldyti ir pridaryti daug negerumų, savo vargą.
Tnagingiausias kiekvienai
Visus
čia
Lietuvoje
yra
apėmęs
per

Snieguotas takas, suvytę gėlės.
šaliai dalykas yra kada jos nigų, kurie pirmiau pagelbėjo Ardžiui už terštą toliau varant.
daug
karštas ura-patriotizmas, bet tėvynė Taip ilgu, ilgu kai mano akys
vyrai, pasiskirstę į partijas, valdyti Daugupius.
Ardys dabar skubomis išleido pasiunmylėti nemokama. Jai meilė tebuna ant tiek fanatiški kad
Negana to, Kastytė privertė tėvą pra inius į savo senus talkininkus kuriuos tikrovėje
reiškiama
už algas. Todėl idėjų žmonėms- Ilgai nemato tavęs, Onyte,
mano jog tik partijos rei šyti pagalbon giminietį Toleikį, kurs valdė Šernas buvo suklaidinęs, kad jie nekerštauTuomet jaučiuosi tartum apakęs,
kalams reikia dirbti, panei rytuose, prie Vilijos, dabartinės Kernavės ;ų prieš Daugupius, nes Ardys jiems buvo rašytojams rytojus želdinamas dirvonais. Tartum be vado tyruos paklydęs....
Kaimynai
Lietuvą
toli
pralenkia.
Pa

giant tautos ir šalies reika vietoje. Toleikis buvo vienas iš stipresnių r yra savas ir ištikimas. Tie, išgirdę ArM. Žablackas.
vyzdžiui, brolių Latvių tautoj jaunatvės
lus. Šalies reikalą jie lai kunigų ir jo prisidėjimas buvo reikalingas
Ižio
nuoširdžius
pranešimus,
pasiliovė
ren

ko tik savo pasinaudojimo
desniu griežtumu su Ardžiu derėtis, jeigu
gsi karan. Ardys gi greituoju apgulė j imą negu tavo!
šaltiniu, loviu iš kurio sau išstatymui Daugupių į rimtą pavojų.
Tas
viskas
Ardį
surūpino,
ne
tiek
iš
ir
nekariauti. Ardys jau davė įsakymus
—
Jovarai!
Ar
judu
su
tėvu
čia
valŠernų
pilį,
norėdamas
kuogreičiausia
baigmaistą srebia, ir kada prie
baimės
kiek
iš
apgailos
kad
tie
žmonės
be
saviems
sekantį rytą paimti pilį.
dot,
ar
ta
betvarkė
moteriška?
—
klausė
i su jais vaidus.
to lovio prieina, nežiūri kad
jokio
reikalo
išaugino
savyje
kerštą
ir
Per naktį nieko nesulaukus, apsikalŠernas tikėdamas pagalbos iš kaimy Ardys Jovaro, norėdamas susiprasti su
visa tauta, visi gyventojai
bėję, apsigalvoję, tėvas ir sūnūs nuspren
butų aprūpinami, bet kad šaukiasi-prašosi karo.
nų kunigų, ir manydamas kad Ardys tik su Šernais.
tik jų partijos šulai riebiai
Jeigu nenumalšins laiku, dabar supra >avo pilies kariumene pribuvo, tyčiojosi iš
— Ateik arčiau, sužinosi kas čia val dė baigti kivirčius su Ardžiu gražumu.
nusipenėtų, kad tik jų par to Ardys, tai kerštus varinėdami jie su lidkunigio, niekindamas jį, ir vis dairyda do! — vėl atrėkė Kastytė.
Anksti rytą Šernas ir Jovaras raiti iš
tija sustiprėtų.
kels didesnių nereikalingų vaidų, kuriuos masis, kada pribus jo pagelbininkai Ardį
Vyrams nebuvo kas daryti kaip tik jojo iš pilies ir susitiko su Ardžiu. Šis juos
Tą matėme laike partiviš- vėliau bus nelengva išlyginti. Jis sumanė sumušti.
palaikyti Kastytės pusę, kuri jiems įtiki gražiai priėmė, draugiškai išsikalbėjo, ap
kų varžytinių Lietuvoje — tuoj vykti pas Šerną pasitarti ir pranešė
—
Atvykau
su
jumis
pasikalbėti,
ne
ka

nėjo kad Ardys atėjo ją ir jos sūnų nužu sakydamas Kastytės klastas ir kerštavimą,
kuomet kunigai valdydami jam apie tai.
ir jie, būdami teisingi vyrai, supratę savo
riauti,
taigi
sulaikykit
savo
karingumą,
dyti.
steigė vienuolynus, organi
Kastytė,
kaip
tik
patyrė
kad
Ardys
užmirškit kerštą ir gyvenkim taikoje! —
Jiems taip vėjais besikalbant, pradėjo klaidą ir svarbą taikoje sugyventi, susi
zavo jaunimą, kunigus lai
atvyks
į
Šernų
pilį,
dar
labiau
ėmė
kurs

pareiškė
Ardys.
ateiti
pagalba. Bet kam? Nagi Ardžiui! taikė.
kė savo partijos agitato
Šernas nesulaukė savo giminiečio ToAnt pilies sienos stovėjo visi trys: Šer
Pirmiausia pribuvo Baniutės pulkas,
riais, o ne Dievo tarnais, tyti savo tėvą ir brolį, liepdama stiprintis,
ir kada socialdemokratai ir didinti apsaugą ir apsisergėti “žiauraus” nas, Jovaras ir Kastytė; Ardys matė kad ir Šernai patyrę kad ne jų talkininkai at leikio pagalbos todėl kad Ardys buvo da
vęs gandą savo talkininkams gyvenantiems
liaudininkai valdė, jie orga Ardžio, nes jis ateina ne ko kito kaip tik taip užkalbinti, tėvas ir sūnūs laikėsi rim vyko, labai nusiminė.
nizavo piemenis į sojuzus klasta juos užpulti ir paimti jos vaiką.
tai, bet Kastytė nuo vieno prie kito puldi
— Duodu jums laiko iki saulėleidžio aukščiau paviliju, Ūdrini ir Remeikai, pa
(unijas) ir pavelijo Len
Besirengiant vykti į Šernus, Ardys nėdama ką tai jiem neliaujamai įkalbinė išeiti iš pilies ir kalbėtis gražumu apie san daryti neva užpuolimą ant Toleikio ir su
kams varyti pražūtingą pradėjo gauti gandus iš kaimynų kunigų jo, ir vyrai vėl pradėjo atšaudinėti panie taiką, o jei ne tai rytoj saulei tekant im laikyti jį namie.
darbu Lietuvoje, kad tik kas jau Šerno prieš jį padaryta, ir supra kos žodžiais. Aiškiai matėsi kad ta kerš sim jūsų pilį! — pasakė Ardys.
Tuo tarpu Kastytė, perširdus tokiu sa
jie (jų atstovai seime) pa to kad paprastas apsilankymas broliškai tinga moteris valdo savo tėvą ir brolį ir
— Taikykimes, tėvai, — tarė Jovaras, vų pasielgimu, susigraužus kad nesulaukė
laikytų juos ilgiau prie val pasikalbėti jau pervėlu. Reikėjo imtis jie, nesuprasdami jos ‘klastos, daro ką ji kurs Ardį iš seniau mylėjo ir garbino už pagalbos ir kad jos suokalbis su Alge nie
stybinio lovio.
griežtesnės priemonės, ir tą padarė.
liepia.
jo narsius darbus.
kais nuėjo, matydama kad Ardžiui atker
Tik tada tautos bus lai
Matydamas
kokia
audra
prieš
jį
suka

—
Išeik,
Šernai,
iš
pilies,
eik
šian,
pa

šyt negalės, niekam nejutus tą patį rytą
—
Ne!
ne!
—
spiegė
Kastytė.
—
Jei

mingos ir galės gražiai gy si, Ardys greitai davė gandą Kalnini, Liesikalbėsim,
gražumu
nesusipratimą
baig

gu
susitaikysit,
kitą
kartą
gavę
progą
jie
su
savo vaiku iš pilies pradingo.
vuoti ir vystytis kultūroje
pėnui
ir
Vaupšai,
ir
leido
gandanešius
pas
sim!
—
kalbino
Ardys.
mane
ir
mano
sūnų
sugaus
ir
nužudys!
Ar pasiskandino Nemune ar kas kita
kada jas valdys tokie žmo
Baniutę
į
Punią
ir
pas
Švarną
į
Alytų
—
—
Liežuvį
tu
jam
ištrauksi,
jeigu
tik
Šernas
vėl
patikėjo
kad
duktė
tiesą
su
jais
atsitiko, tuo tarpu nieko nežinome.
nės kai]) MacDonald, kaip
naujus
talkininkus
—
eiti
ant
Šernų
pilies,
pasieksi!
—
atrėžė
Kastytė.
—
Ateik
tu
sako
ir
atsisakė
eiti
pas
Ardį
kalbėtis.
Dar
Smetona, kai]) Mussolini, ir
kada partijos bus tik įran pirm negu Šerno talkininkai ateis į Daug pas mus, mes tau parodysim geresnį kalė- vis tikėjosi pagalbos ateinant ir norėjo di
Seka, Vaidilutės Meilė.
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dirva

nys sudaro daug sunkumų
Lietuvos muitinėms, kurios
privalo daboti kad Lietuvos
įstatymai butų vykdomi.
Dar
daugiau sunkumų ir
Gryždami Lietuvon apsi tinkamą paliudijimą iš Lie nesmagumų
susidaro patys
gyventi ar ilgesniam laikui tuvos Konsulatų ar Pasiun sau, nes muitinės
turi teisės
praleisti Amerikiečiai daž tinybės. Praeityje dažnai reikalauti sumokėjimo
mui
nai vežasi su savim daugiau pasitaikydavo kad vykstan to už tuos daiktus kurių nė
ar mažiau įvairių vartoja tieji Lietuvon tokių paliu ra Konsulatų paliudytuose
dijimų neturėdavo, arba su surašuose.
mų naminių daiktų.
Einant Lietuvos įstaty teikdavo Konsulatams ne Išvengimui nesusipratimų
mais, tokie daiktai gali bū pilnas žinias apie savo ve ir nesmagumų, patartina,
ti įvežti be muito, jeigu šių žamus daiktus. Del to, at prieš išvažiuosiant Lietu
daiktų siuntėjas turės ati vykus Lietuvon, toki asme- von, pasirūpinti iš Lietuvos
Konsulatų gauti visų veža
mų
Lietuvon vartoti! nami
Lietuvių Spaudos Sąjungos
nių daiktų paliudytą sura
šą.
t
Be šio surašo, įstatymas
Į KLAIPĖDĄ
reikalauja dar sekančių ži
nių :
(Per Southampton^)
1) Jei kraustomas! į Lie
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO
tuvą apsigyventi tai turi
būti pažymėta ar važiuo
anksti ryte
Birželio—
JUNE 29
jantis yra Lietuvos pilietis
ar kitos valstybės pilietis.
(Keleiviai sės j laivą vakare, Birželio 28)
Jei Lietuvos pilietis tai nuo
CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu
kurio laiko iki kurio jis gy
veno užsienyje. Jei vyks
tantis Lietuvon asmuo yra
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis
ne Lietuvos pilietis tai iki
Į Lietuvą keleivis.
kuriam laikui jis mano gy
venti Lietuvoje.
— Šią Ekskursiją Užgyrč —
2) Jei prašoma įleisti į
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA
Lietuvą palikimą, reikia pa
Laivakortės parsiduoda pas visus agentus.
žymėti kad gaunantis pali
kimą asmuo yra Lietuvos
pilietis ir gyvena Lietuvoje,
bet yra gavęs palikimą už
sienyje.
1022 Chester Avenue
3) Jei prašoma įleisti į
Cleveland
Lietuvą kraitį, reikia pažy
mėti kad keliautoja yra iš
tekėjus (kada ir kur) už
Lietuvos piliečio ir tuo įsi
gijus Lietuvos pilietybę.
DIDELĖ VASARINĖ
Visais viršminėtais atsi
EKSKURSIJA o
tikimais turi būti sudaryta
o
Rengiama Vadovybėje
pilnas ir tikslus visų veža
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS
mų daiktų surašąs; šis su
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO
rašąs turi būti paliudytas
Lietuvos Konsulate Ameri
GEGUŽĖS 20 D., 1933
koj (Chicagoj ar New Yor
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU
ke) ; paliudyme turi būti
pažymėta kad surašė išvar
(Keleiviai bus leidžiami į laivą gegužės 19 d., po 8 vai. vakare)
dyti daiktai tikrai priklau
so tam ir tam (vardas pa
© Ska niausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai,
vardė) ir kada jie buvo var
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutes, nekurios
tojami, arba kad tuos daik
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios
viešosios salės, ruimingi deniai
tus keliautojas paveldėjo.
4) Taisyklės s v e t imšaReikalaukite Iliustruotos Brošiūrėlės su Kainomis
liams. Jeigu daiktus Lietu
von veža svetimšalis, tai įs
Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo
tatymas reikalauja kad už
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu
įvežamus Lietuvon nors ir
pasisekimu.
vartotus naminius daiktus
Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
jis duotų Lietuvos muitinei
TREČIOKAS, A. S.
AMBRAZIEJUS. J.
atitinkamą užstatą pinigais
197 Adams Street, Newark, N. J.
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
BARTKEVIČIUS. P.
URBŠAS, J. J.
arba tinkamo banko garan
187 Oak Street, Lawrence, Mass.
678 N. Main Street, Montello, Mass.
„DIRVA,"
VARAŠIUS, A. S.
tija. Šis užstatas bus lygus
I2th & Carson St., Pittsburgh, Pa.
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
įvežamų daiktų muitui. Jei
MOLIS. P.
„VIENYBE,"
1730—24th Street, Detroit, Mich.
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
gu šituos daiktus įvežusis
„NAUJIENOS."
VELECKIS, A.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.
502 South Ave., Bridgeport, Conn.
išgyvens
Lietuvoje daugiau
SEKYS. J.
WASHNER, C. J.
vienų metų tai jis bus laiko
433 Park Street, Hartford, Conn.
1921 Carson St., Pittsburg, Pa.
SIDABRAS, K.
ŽEMANTAUSKAS, JOHN
mas nuolatiniu Lietuvos gy
342 W. Broadway, So. Boston, Mass.
130 Congress Ave.. Waterbury, Conn.
ventoju ir jo užstatas bus
jam grąžintas. Jeigu jis
HOLLAND-AMERICA LINE
neišgyvena Lietuvoje vienų
metų tai išvažiuodamas iš
Lietuvos jis turi išsigaben
ti su savim visus savo įvež
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
tus daiktus ir tuomet jo pa
liktas muitinėje užstatas
be persėdimo
bus jam grąžintas. Jeigu
jis
neišsiveža įvežtų daiktų
METINĖ EKSKURSIJA
tai už neišvežamus daiktus
bus paimta muitas iš jo už
stato.
G
O
Rengiama vadovybėje
Lietuvos muitinės ir val
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
dininkai turi vyriausybės
įsakymą daryti visų galimų
GARLAIVIU
palengvinimų į Lietuvą at
vykstantiems. Bet yra aiš
ku kad jie neturi teisės lau
Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d.
žyti šalies įstatymų. Patys
keliautojai turi pasirūpinti
-------------------- Trečios Klasės Kainos: -------------------kad prie įstatymų reikala
Iš New Yorko j Klaipėdą
.................. $ 92.00
vimų
butų prisitaikyta. Ka
Į Klaipėdą ir atgal
............ 153.50
da jie tai padarys, jie įsiti
Pridedant Jung. Valst. Taksus.
kins kad jų kelionė bus
smagi, kad jie išvengs daug
Informacijų kreipkitės į
bereikalingų nesmagumų ir
PAUL MOLIS. 1730 — 24th
laiko
trukdymo ir muitinė
COSMOPOLITAN TRAVEL
St., Detroit, Michigan.
SERVICE
se ar kur kitur jie visuomet
J. AMBRAZIEJUS ir E.
P. BARTKEVIČIUS. 678 No.
RUDNIKAS
SAV..
168
Main St., Montello, Mass.
susitiks su mandagiu ir ma
Grand St., Brooklyn, N. Y.
J. J. URBŠAS. 187 Oak St.,
loniu apsiėjimu.
"NAUJENOS" 1739 S. Hal
Lawrence, Mass.
sted St., Chicago, III.

■

GRYZTANCIŲ LIETU
VON ŽINIAI

Kaip
FIRST NATIONAL BANK pagelbės

Union ir ūuardįan Depositoriams
Kaip greit tik First National Bank bus suorganizuotas, 35%
Union Trust depozitų ir 20% Guardian depozitų bus paliuosuota depozitoriams, pavidale depozitų naujai rengiama
me First National Bank.

DIDELE EKSKURSIJA

Tvarkus likvidavimas turto Union ir Guardian bankų ta
da bus vedama, po vadovybe Konservatorių senųjų bankų,
bet su aktive pagalba ir kooperacija naujo First National
Bank, po priežiūra Reconstruction Finance Corporation ir
State Banking Department.

BERENGARIA

Naujasis bankas ir senieji bankai dirbs ranka rankon kad
atgavus depozitoriams didžiausia kiek galima pinigų ir jų
depozitų esančių Union ir Guardian bankuose.

Depozitoriai Union ir Guardian bankų gali mokėti už
is
First National Bank pinigais kurie bus paliuosuoti iš Union ir
Guardian kuomet naujasis bankas atsidarys.

CUNARD LINE

Galima akcijas gauti ofisuose

Organizacijinis Komitetas

FIRST NATIONAL

&

NORTH GERMAN

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

A.
S.
TREČIOKAS. 197
Adams St., Newark, N. J.
"DIRVA",
6820 Superior
Ave., Cleveland, Ohio.

JOHN SEKYS. 433 Park St.,
I lai iford, Conn.

LLOYD

J.

ŽEMANTAUSKAS.
130
Congress Avenue, Water
bury, Conn.

Linija Garsiy Garlaiviu

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

BREMEN

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

IR

EUROPA

LITH U A N I A N VIENYBĖ
PUBLISHING CO.. 193
Grand St., Bklyn. N. Y.

JIEŠKAU Bronių ir Juozą But
kevičius ir Adolfą Civilką, gyvena
rodos Worcester, M-ass.
Paeina iš
Dotnavos par., Vaidotonių sodžiaus,
i Yra svarbus reikalas, prašau jų pa
čių atsišaukti arba apie juos žinan
čių pranešti.
F. Aksenavičius
7513 Lexington Av.
Cleveland, O.

ANK

Cleveland

STATENDAM

"BERLIN"

Union arba Guardian

HERMAN R. NEFF, Chairman
E. M. BAKER
L. W. GREVE
HAROLD H. BURTON SAM W. EMERSON
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(DABAR ORGANIZUOJAMA)

SKUBĖKIT GAUTI KNYGAS - VAJUS JAU
BAIGIASI!
DOVANŲ VERTĖS $2 KNYGŲ
Visi NAUJI skaitytojai kurie užsira
šys “Dirvą” PO PASIRODYMO ŠIO PRA
NEŠIMO, gaus dovanų $2 vertės knygų.
(Pasirinkit knygas iš čia pridėto sąrašo.
Tų visų skaitytojų kurie išsirašė pirmiau
šio skelbimo pasirodymo prašome knygų
nereikalauti, nes jus jau nesiskaitot nauji.
Jus galit gauti dovanas išrašydami “DirZ

Įstokija

vą” kitiems). Kurie neišgali mokėti $2
už visus metus, gali siųsti tik $1 ir gaus
knygų $1 vertės.
>5.

4

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.

Vytautas Didysis

1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.
Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje.
Paveiksluota. 300
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
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.

Juros Merga

Štai įdomi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutos vyras, Vytauto tėvas;
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį,
Didi Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris
gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli
muose kraštuose. Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui užiwti Kijevą, gauna jo pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie
tuvą, pagelbėt Keistučiu! kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, už tai ir Keistutis jį pamyli ir po laimėjimo gryžta
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų, Totorių ir kitų tolimų kraštų žmonių.

Klajūnas

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

'J3F PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS 1933 METŲ UŽ PILNĄ VERTĘ

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš1/ X
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

B
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Turėsit Gyvumo Valgydami Pep
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STONIS RESTAURANT and MEAT MARKET
i

Ii
Ė

VALGYKLA

mėsine ir groserne

6824 Superior Avenue

1310 Russell Road

Turime skanaus alaus ir puikiausių
Lietuviškų ir Amerikoniškų
valgių,

Visoki valgomi dalykai — mėsos ir
daržovės — kokių tik reikia valgių
gaminimui namie. Kainos čia
visai žemos.

anksti iki vėlumai

Ė

n

PEP

Įį

BRANFLAKES

galit gauti skanų Kellogg’s

H
Ii ’

wheąt_,_

Bran Flakes pusryčiams.
u

Prašykite patarnautojų.
i

pameskit savo kaikams ir val
gykit patys—
Kellogg’s Corn Flakes
Kellogg’s All Bran
Kellogg’s Rice Krispies
Kellogg’s Pep Bran Flakes
Parsiduoda žemomis kainomis—
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ST. CLAIR BAKERY

i

JONAS BRAZAUSKAS

K. OBEL1ENIS ir SUNAI, Savininkai
1404 E. 66th Street
HEnd. 6716 ::
::
::
::
g
g
::
::
::

p

duoną iš geriausių miltų — pristatome
j namus, tik reikalaukite.
MĖSA IR KITI VALGOMI DALYKAI
MUSU KRAUTUVĖJE.

Nauja moerniška groserne, visoki maisto
dalykai prieinamiausiomis kainomis.

g

::
g
::

Pas mus visada yra užtektinai alaus — tik reika
laukit kada prireikia, tuoj pristatysim j namus.

PAS MUS GALIT GAUTI

S

PEP
BRAN FLAKES

::

1248 East 79th Street

Kellogg’s Pep

S

Kellogg’s All Bran

u

PAS MUS GALIT GAUTI
Kellogg’s Pep

WHEAT,..

t:
::

Kellogg’s Corn Flakes

|

Kellogg’s All Bran

BRANFL*Kes

Kellogg’s Rice Krispies

Kellogg’s Rice Krispies-

H

wheat^

and enjoy

Kellogg’s Corn Flakes

ii::

the better flavor off
Kellogg’s

The

PEP Bran Flakes

WHITNEY GROCERY

J. P. KVEDERAS

7000 Whitney Ave. kampas Russell Rd.
Groserne, Saldainiai, Cigarai, Vaisiai, Dar
žovės ir kitos namų reikmenys.
Peaches — 8 oz. dėžutė 5c.

g
::
§
::

S

PAS MUS GALIT GAUTI
to

PEP
bran flakes

Kellogg’s Pep
Kellogg’s All Bran

gH

Kellogg’s Rice Krispies
WHEAT

1394 East 66th Street

Skonis jiems patinka. Jie yra trapus.
Labai skanus su grietine. Vaisiai arba me
dus dar labiau pagerina skoni.

Užlaikome gyvus ir muštus paukščius už pigias
kainas ir reikale kviečiame kreiptis pas mus.
Taipgi visoki kiti valgomi daiktai, daržo
vės prieinamomis kainomis.

vto

Kellogg’s Corn Flakes

Užkviečiame Lietuves atsilankyti į musų
krautuvę ir persitikrinti musų kainas.

VAIKAI KURIE ŽAIDŽIA. Suaugusieji ku, rie yra veiklus. Energingi žmonės visokio
amžiaus sutinka kad Kellogg’s PEP Bran
Flakes yra naudingas maistas.

MĖSOS PARDUOTUVĖ

PAS MUS GALIT GAUTI

PĖP
BRANFLAKES

Kellogg’s Pep
Kellogg’s All Bran

Spraginti kviečiai yra skanus ir maistin
gi. Juose randasi Proteinai. Vitaminas B.
Geležis. Plus gana sėlenų vidurių liuosumui.

BRAN FLAKES
::

g
::
::

WITH OTHER PARTS OF

WHEAT

Vietiniai pardavėjai turi šių pagerintų
bran flakes. Pirkit jų ir valgykit. Naudo\ kit PEP tankiau. Pusryčiams. Pietums.
Vakarienei. Visada švieži ir geri. Paga
minti per Kellogg iš Battle Creek.

Kellogg’s Rice Krispies

g
g

WHEAT

Kellogg’s Corn Flakes

::

::::

PHILIP COHEN
864 Parkwood Dr

::::

::
::

n
::
::
H
::
::
krisfies
g ::
::
::
Jlelp yourself to Health
::
::
::
g
::
17320 St. Clair Avenue
::
g
Krautuvė kurioje gausit visokius maisto da g
lykus už prieinamas kainas. Pienas, duona, gg
daržovės ir visoki produktai dežese.
g
::
PAS MUS GALIT GAUTI
g
::
&
Kellogg’s Pep
g g
g::
Kellogg
’
s
All
Bran
bran flakes
s:

s

I

A. WIRBICKAS

::

::

::

BEA SKi: VICIITS
1168 E. 77 Street

WHEA1_

Kellogg’s Corn Flakes

RICE r
■UlSPIts

Kviečiame musų kaimynes Lietuves atsilankyti, rasit čia vir
tuvei reikmenis uz
prieinamas kainas.

Šluotos specialiai tik po 19c.
PAS MUS GALIT GAUTI

%to

PEP
BRAN FLAKES

Kellogg’s Pep

Kellogg’s All Bran

::
::
::
::
::

PEP

PAS MUS GAUNAMA

WHEAT

Kellogg’s Corn Flakes

y Help yourself to Health
12c
į Kellogg’s Corn Flakes — didelis pakelis
9c
į Kellogg’s Corn Flakes — mažas pakelis
10c
į Kellogg’s Rice Crispies ........................
du už 19c
> Kellogg’s All Bran
du už 19c
į Kellogg’s Pep ....
į Taipgi pas mus galite gauti visokių kitų maisto dalykų:
> Duoną, pyragaičius, visokius valgomus dalykus dėžėse,
į
Edward’s Prezervai .................. 2 už 25c.
2 tuzinai kiaušinių už 31c.

Mandagus patarnavimas.
tfatttipįfr

Kellogg’s Rice Krispies

Kellogg’s Rice Krispies
WITH OTM(P PA’”

::

kampas Donald Ave

Senai žinoma Lietuviška valgomų daiktų ir
namų reikmenų krautuvė. Sezoninės dar- ::::
žoves prieinamiausia kaina. Skaniausia ir
šviežia duona ir visokios mėsos.
I

::

PEP

I

1364 East 68th Street

Groserne ir visoki
pieno produktai.

Kellogg’s Pep
Kellogg’s All Bran
Kellogg’s Corn Flakes
Kellogg’s Rice Krispies

PEP
bran flakes

Užkviečiam savo kaimynes šei-

mininkes atsilankyti čia pirkti į
WHEAT

savo virtuvės reikmenis.

į

DIRVA

Balandžio 28, 1933
DAR PRIE “AUŠROS SUNŲ”

Remia Naujo Banko
Organizavimą

®

IŠ LIETUVOS

darytų pinigų.
Lietuviai kurie turi Guardian
Trust arba Union Trust ban
kuose pinigų ir negali jų gauti
dabar, gali už dalį jų pirkti
naujai organizuojamo banko
Šerų; su laiku gaus dalį savo
pinigų atgal iš tų bankų, o kai
naujas bankas įsigyvuos, didie
ji jo šėrininkai išpirks šėrus iš
mažųjų ir taip galima bus at
gauti savo pinigus.
Jeigu tiedu bankai bus palik
ti kaip dabar yra, be valdžios
leidimo operuoti, jie vistiek ne
galės išmokėti pilnų sumų.

AKRONO NAUJIENOS j

i (Tęsinys nuo 8-to pusi.)
jo naudingumą kiekvienam Lie
Clevelande išeinančių įvairių
tuviui pamatyti ir ragino tuos tautų
laikraščių leidėjai, susi
kurie nebuvo pirmiau pamaty
rinkime
Balandžio 20 d., Her
atsilankyti tą dieną į bažny
Taigi Akroniečiai ir ClevelanAKRONO LIETUVIŲ Drau
Gyvulių sužaloti mirė 26 ti,
NELAIMINGOS MIRTYS
tinę salę, ypač ragino jaunimą mano Stein ofise, išnešė rezo
liuciją,
kuria
paremia
organiza

diečiai
neužmirškit dalyvauti
rengia
smagų
giškas
Klubas
vyrai, 3 moterys;
LIETUVOJE 1933 M.
susipažinti su tuo ką jų tėvai
vimą Clevelande naujo banko,
muzikalį vakarą ir šokius šeš- šiame musų- puikiame vakare
Sušalo
3
vyrai,
1
mot.
;
pergyveno
ir
kaip
kovojo
už
sa

1932 met. Didžiojoj Lie
tadienio vakare, nuo 7 vai., Ba- šeštadienį, Balandžio 29 d.
vo spaudą ir kalbą, norėdami First National Bank.
tuvoj prievartos ir atsitik Žaibo užmušti 22 vyrai, ją
Tam priežastys yra sekan
išgelbėti nuo Rusų užslopiStasys.
landžio 29 d., Y. W. C. A. audi20
moterų;
čios: Virš pusė dępozitorių da
tinėmis mirtimis mirė 1,100
nimo.
torium. Programas susidės iš
bar uždarytuose dviejuose di
žmonių: 758 vyrai ir 342 Nuo elektros srovės — “Dirva” taipgi energingai pa deliuose
duetų, trios, kvarteto, choro
bankuose yra ateiviai,
AKRON, O. — Goodrich gu
5
vyrai;
rėmė
pakartojimą
“
Aušros
Šu

moterys.
dainų ir tarpe bus suvaidinta
kurie sudėjo savo pinigus ir da
nų
”
šv.
Jurgio
parapijos
salė

rno
išdirbystė pašaukė į darbą
Tame skaičiuje: nusinuo Nuo kitų nelaimingų at je, ir taip Balandžio 9 d. buvo bar negali gauti. Dabartiniu
komedija.
300
darbininkų daugiau. Pa
dijo acto esencija 3 vyrai ir sitikimų — 11 v., 4 moterys. tas veikalas suvaidintas dviem laiku yra smarkiai dirbama su 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vienas iš įdomiausių šio va imta tik tokie kurie gyvena
daryti naują banką, kurį remia
karo dalykų bus Lietuviškas šiame mieste, o ne iš kitur at
16 moterų; kitais nuodais Nuo nežinomų ir nenuro atvejais: jaunimui po pietų 2 valdžia
HE nd. 8442
ir pažadėjo skolinti pi
vai., o vakare nuo 7:30 vai. vi
dytų
nelaimingų
atsitikimų
Kadrilis, kurį atliks Cleveland© vykę.
9 vyrai ir 26 moterys;
siems. Tą patį sekmadienį ry nigų jeigu vietiniai žmonės su
F. M. LAIT, M.D.
Vyčių 25 kuopos šokikai. Kad
dės
$5,000,000
bankui
kapitalo.
Pasikorė arba pasismau mirė 54 vyrai ir 25 mot.
te pasirodė platus aprašymas
riliui ir šokiams gros The Mor
LIETUVIS GYDYTOJAS
gė 60 vyrų ir 22 moterys; Kitokiomis prievartos ar ir paraginimas “C. L. žiniose” Kaip greit The First Natio
“DIRVA” yra pigiausias dar
gan Raiders, populiaris astuo
ir pamatyti “Auš nal Bank atsistos ant kojų taip
Nusiskandino 4 vyrai ir ba atsitiktinėmis mirtimis apsilankyti
bo
pasilinksminimas,
greit jis paims anų dviejų ban
6040 Superior Ave. nių asmenų orkestras.. P-lė kad žmogaus
mirė 37 vyrai ir 16 moterų. ros Sūnūs”.
kitokiems
pasilinksmini
7 moterys;
kų
galimą
į
pinigus
paversti
suvaidinimo,
June Morgan akompanuos lai
“L.A.” tenPopat popietinio
Ofiso valandos: 12 iki 2
mams pinigų mėtyt nėra.
Nusišovė 30 v. ir 5 mot.;
salėje buvo surengta la- turtą ir galės greitu laiku at 
ke dainų programo.
6 iki 8 vakare.
bai graži vakariene artistams, duoti žmonėms $50,000,000 kai
Pasipjovė 3 vyrai ir 5 m.;
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll:
kartu dalyvavo ir abu kunigai; po pirmą dalį išmokėsimų už iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiijiiiiiii
Nežinomais ir nenurody
NUSIŠOVĖ
buvo linksmų pašnekų, gražių
tais budais nusižudė 33 vy Lekėčiai. — Kovo 18 d. anekdotų pasakyta. Vakarienę
PIRKIT DAŽUS TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS j
rai ir 7 moterys.
veiklios moterys: Ona
nusišovė Lekėčių koperati- surengė
RŪBAI IR KITOKĮ REIKMENYS PIGIAI i
Nužudyta buvo: 84 vyrai vo krautuvės pardavėjas A. Martišauskienė, St. MušinskieDETROIT PAINT & COLOR CO.’
nė, J. Juknevičienė, M. Kuzir 30 moterų:
39c Šilkiniai Kaklaraikščiai ___
25c S
Guoga. Velionis buvo ūki mauskienė, p. Mozuraitienė, p.
Vaikams Marškiniai
Visada sutaupysit 33l/j iki 40% pas mus
Iki 1 metų amžiaus nužu ninko sūnūs, apie 30 m. am Pečaitienė, už ką joms priklau
Vaikų
Gražios
Rayon
Kojinės
---15c =
Union
Siutai
______
25c
NAMAMS DAŽAI
Fiat Aliejiniai Dažai Grindim ir Aplankam
dyta 1 berniukas ir 1 merg. žiaus, taktingas, rimtas, ir so didelė padėka.
$J varnišius
Balti ir spalvose Q5C pirmutinė eilė
Vaikų Golf Kojines ______ 15c Athletic Union Siutai _____ 50c g
ggc
Galionas
Visų spalvų gal.
Galionas
Vaikų
Trumpos Kelnaitės_ 59c Berankoviai Sveteriai ______ 98c S
Nušauti 28 vyrai ir 7 m.; tinkamai ėjo pardavėjo pa Vakare įvyko antras persta
tymas
ir
viskas
nusisekė
kuoVYRAMS IR VAIKINAMS
|
Vaikų Kepuraitės ________ 10c
Papjauti 3 vyrai ir 1 m.; reigas. Turėjo simpatijų puikiausia. Artistai buvo visi PURE LEAD — Visokiu Rusiu — ŽEMIAUSIOS KAINOS
4 vai. EN A MĖLIAI
VAIKŲ 2 KELNĖM SIUTAI
CLEVELAND
ASBESTOS STOGŲ
Užmušti 29 vyrai ir 7 m.; apielinkės gyventojų tarpe. sveikinami už tokį puikų, suvaiSIUTAI
1 eiles maliavojimui
PAPER No. 10
TEPALAS 5 gal. can
.95 Pirmiau buvo $20 ir 18.50 >
Vicneiliai ir dvieiliai
Nežinomais ir nenurody Paliko liūdinčią žmoną su dinimą, kuris liks atmintyje il Baltas
ir spalvų ^.85
CLEANER 7Qc
Reg. $3, Special J.25
$1.95
gai.
Scenos
įvairumus,
kaip
Naujus Skrybėlės
Micros 8 iki 16
dviem
vaikučiais.
Vietos
tais budais nužudyti 23 vy-_
tai žaibus, griaustinį ir įvairias
Enamel, Maliavos, Lakeriai, Varnišius, Šelakas, Kopėčios
kunigas
pareiškė
velioniui
rai ir 12 moterų.
|
THE KRAMER & REICH CO.
pritaikė pats klebonas
pagiežą ir nesutiko laidoti šviesas
Viskas pas mus už pigiausias kainas
Kun. Vilkutaitis.
Del įvairių nelaimingų su
It
7002-01
Superior Avenue
Kampas Giddings Rd
apeigomis, Velykų rytą, gerb. Kun. Vil Atdara vakarais
5911 EUCLID AVE.
atsitikimų mirė 493 vyrai norsbažnytinėmis
?ililiilli!lliluiiiniiiiiiiUii!)iiin!iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiHiiii!riiiiiii]iiiin=
nesenai kaimyninėje kutaitis is sakyklos gražiai pair 209 moterys. Iš jų:
aiiii iltini ■ iiti i ■ iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiii ii ihisiiiiii tiltui 11 ■ Hiiiliitiriiiiiiiiii mi;
parapijoje nusinuodijusiam dėkavojo visiems artistams ir
Valgiu ir kietais ar skys ir pasikorusiam žmogui bu komisijai už pasidarbavimą ii
tais nuodais apsinuodijo 15 vo galimos visos bažnytinės visiems kas tik kuo prisidėjo
to veikalo perstatymo.
vyrų ir 6 moterys; dujomis! apeigos.
(Neverauskas)
“L.U.” prie
praneša jog karpetų išdirbinio įstaigą dabar turi kitoj
Nuo savęs noriu padėkoti
apsinuodijo 15 vyrų ir 6m.;1
Antanui ir Sofijai Šimkūnams
naujoj vietoj — 6700 Madison Ave.
Licensed Funeral Director
už paskolinimą tam tikrų reik
Nudegė ir sudegė 22 vy
BEKONAS
BRANGSTA
išdirba
puikiausius kiekvieniems namams reikalingus
menų
prie
veikalo
pastatymo
E
Visiems
gerai
žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- =
rai, 33 moterys;
mieste ir bažnytinėje salėje, ir
=
dernišką
laidotuvių
vietą
Nusiplikinimu mirė 13 v. Lietuvos bekonų kainos Antanui Zdaniui už patiekimą
Anglijos
rinkoje
vis
dar
te

WILKELIS FUNERAL HOME
ir 6 moterys;
■kitų reikmenų scenerijai, gi
Šį biznį įsteigė 52 metai atgal mano tėvas Peter BoyPrigėrė 203 vyrai, 82 m.; bekyla. Atsižvelgdama į tai K. Obelieniui už duoną ir kitus
6522 Superior Avenue
|
mer; užkviečiu jo senus rėmėjus ir visus kitus atsilan
mažmožius reikalingus prie vai
Netyčia peršauti ir persi “Maisto” bendrovė prie nu dinimo.
kyti
pas
mus
užsisakyti
sau
gražių
skudurinių
patiesa

NORINTIEMS
KAMBARIUS
DUODAME
VELTUI.
=
statytų mažiausių kainų
šovė 8 vyrai, 2 moterys;
lų už pigiausias kainas.
(19)
Rengiant
statyti
“
Aušros
Sū

S
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
nuo Kovo 26 d. primoka rūs”, vietos dienraštyje “Plain
> Suvažinėti 23 v., 6 mot.; i ūkininkams
6700- MADISON AVE.
EVergreen 0785‘R.
£ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
po 10 litų už Dealer” per ištisą savaitę tilpo
S
lygus,
be tsižvelgimo į kaštus.
■
|
| ■
—
—
■.
—
■
Iškrito iš vežimų ir auto-, bekoną.
;
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies, ir visais atžvilgiais mo* •=
labai platus aprašymai apie
- deru iškas.
—
mobilių ir Sužaloti mirė:' 6 Bekonų pareikalav imas Lietuvius, apie musų Darželį,
vyrai, 5 moterys;
=
HEnderson 9292
=
dabar tiek padidėjo kad nė apie aktorius ir buvo patalpin
-finillllllllllllllllllllllllllilllllillllllillllllIIIIIIIIIIIItlllll!IIIIIEIHIIIIilIlIlIlIIIIIIIIIIIIIl^
Mašinų sužaloti mirė: 20 ra taip atsižvelgiama į jų ta aktorių paveikslai. Tiek ga
muilini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigi m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiin tiisiniiii m miiiigiiiiii iiiiiiiiiinir
vom publikacijos tokiame mil
vyrų, 5 moterys;
svorį. Dabar tinka ir sun žiniškame
ir -įtekmingame Ohio H Sieninės Popieros — Maliavos — Varnišiai H
Iš aukštumų nukrito ir kesni bekęnai.
valstijos laikraštyje kad negau
H
Elektriški Reikmenys — Namams Išpuošalai
užsimušė: 16 vyrų, 4 mot.; Žiemos mėnesiais būdavo tume už tūkstantį dolarių.
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
“Aušros Sūnų” prirengime
Užgriuvimu užmušta 35 griežtai žiūrima kad beko scenai
::
Pirm
eisiant
kitur
kur,
atsilankykit
pas
mus,
pamatysit
«
dirbo su didžiausiu pasi
Lithuanian Funeral Home
nų svoris atitiktų nustaty
vyrai, 3 moterys;
Darželio išrinkta ko « ką mes turim ir kokios musų kainos už geriausį darbą. ::
=
Visiems
Lietuviams norintiems naudoti musų
tas ribas. Jeigu pasitaiky šventimu
Visokį darbą atliekam kuogeriausia.
misija, K. S. Karpavičius ir P.
kambarius leidžiame dykai.
=
davo kad paršas nors ke Glugodienė. Vėliau tik buvo y SPECIAL: Plastiškas Popieris 30 coliu pločio JOc roliukas ::
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
=
liais kilogramais sunkesnis darinkta į komisiją trečias, J. i
Virtuvei ir m iegkam bariams poipera 5c roliukas
« =
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greijo visai nepriimdavo, arba Sadauskas, kuris daugiausia ~ 6919 S uperior Avė.
HEnd. 3659 | = tas ir geresnis patarnavimas už kitų, Vežimai ligojei priimdavo, jo kainą nu prisidėjo prie vaidylų papuoši
nių pervežimui į ir iš ligonbueių, Kainos sąžinindel scenos.
Dabar tas kai moBendrai,
i:
H
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
❖
C. F. PETRAITIS, Prop, t mažindavo.
dar kartą tariu ačiū LxuntmnnnittimtnxtttmunmntutsmnntEnttnttnnntmtttr.tttttmininuttntm..
ir aukštyn be apribojimo. Reikalv telefonuokit.
| 6702 Superior Ave.,* | nos žeminimas nebetaiko visiems kas tik kuo prisidėjo
mas.
“L.U.” prie pastatymo “Aušros Sūnų”
= 6621 Edna Avenue
ENdicott 1763 :
Bal. 2 ir 9 dd.
P. Glu-nė.
miiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiumAiiii yiir.iuiiHiiiiiiiiiif

VYRAMS IR VAIKINAMS |

| NIKODEMAS A. WILKELIS |

GBORGE BOY M EI?

RAG

■

I
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|
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RUGS
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■ ——

— — ■■■■■■

—

J. BERGER

I■ >

I

MRS. A. JAKUBS

|

o ROSEDALE ©į
Dry Gleaning Co.|

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA
V
’
I KLAIPĖDĄ
BE PERSĖDIMŲ)

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos
Kapams akmenys nuo $15 aukštyn.
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa
tenkintų kostumerių.

6108-12 Lorain Ave.
EVergreon 0725

ELEKTRIŠKU NAMU PADARGU
BANKRUTINIU PREKIŲ
SUPIRKTŲ PER S. V. TEISMĄ
Namų šviesų reikmenis išdirbti Amerikos žymiausių išdirbėjų,
už kainas kokiomis dar niekados niekur nesat pirkę—Tėmykit

V1EŠKAMBAR1O IR STALINIO KAMBARIO ŠVIESOS PAS
MUS PARSIDUODA NUO $2.50 AUKŠTYN

(25)

GREAT WORLDS FAIR
ACENTURY"PROGRESS

K. STONIS

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

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.

EXTRA Sl’ECIAt
Bedroom Fixture

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road
J. J. LAZICKAS

6407 Superior Ave.

“GRIPSHOLM” - “Baltoji Gulbė”
Priplaukia Klaipėdą Birželio 8 d.
Motorlaivis ‘Gripsholm’ yra didžiausias laivas iš plaukiančių tie
siog j Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.
— Iš NEW YORKO J KLAIPĖDĄ —
Trečia Klase — $92.00.
Ten ir atgal — $153.50.
Turistine Klase — $115.00
Ten ir atgal — $192.00
Suv. Valst. Revenue ir Pagalvės mokesčiai atskirai
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Jūsų vietinio
laivakorčių agento arba

“DIRVOS” AGENTŪROJE
6820 Superior Ave.
Cleveland. Ohio

SWEDISH

Agentūra

AMERICAN

LINE

75c to
$1.88

Prie E. 66th Street
—ENdicott 4638—

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Autorizuota

All Fixtures completely wired, ready to instal 1.
Beautiful
Brackets

JEWELER — RADIOS

Išplaukia Modernišku Motorlaiviu

Beautiful
porcelain
In
Ivory and Gold. Exactly
as pictured. S6 $1 IQ
value rut to. . .
1•1

I Ofiso
Telefonai
Namų ■.
?MAin 1773
KEnmore 4740W •

| P. J. KERŠIS f
X 1114 Standard Bank BIdg. ••
t Baigęs teisių mokslą Cumber- ”
X land Universitete ir darbuojas ••
T
su Teisių ofisu advokatų
”

$
į

Collister, Stevens ir
Kurzenberger

X Su visais teisių reikalais Lietu- ••
v viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ”
į kreipkitės prie musų.
j.
^**4»*i~$**$*,5~?*4*»>«S**5«3*fr -w

6

WRINGER
ROLLS
IRON (ORD

Ready to
Install. Cut to

Willi Genuine Bake
lite 15nd«—Cut io
12c
Bt'”g in xoir- old rolls

$1.59 E"r"

Speciales kainos ant visu musų Skalbiamų Mašinų, Prosytojų,
Elektriškų Refrigerator! u. Toasterių, Perkolatorių. Maišytojų,
Radio, Tūbų ir visokių kitokių elektriškų reikmenų.
PASTABA: Mes priimam Fisher Bros, scrip už pilną ją vertę.

LIBERTY ELECTRIC
Atdara Vakarais

10314 SUPERIOR

GArfield 7076

Būtinai kreipkitės i sava — seną patikėtiną Lietuvišką — įstaigą.

Važiuosit Lietuvon?

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vali

DAY ALL EXPENSE

LAKE CfiU/SE

Starting from Buffalo orCleveland
these special all-expense cruises
on the SEEANDBEE, the largest
and finest passenger ship on the
great lakes, give you happy, care
free, restful days, with music,
dancing, entertainment, games
and sports. The scenic beauties of
the Detroit River, the St. Clair
Flats, and a four hour stop at
Historic Mackinac Island will
help make the trip memorable.
(MAIL THIS COUPON)

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

East 9th Street Pier
Cleveland, Ohio
Gentlemen:—Send me folder giving rates, schedules and full
information about your ALL-EXPENSE World’s Fair Cruises
on the great ship SEEANDBEE —
Name
Address
Everything included — transportation, staterooms, meals, entertainment, side trips, use of 3> Ife. SB
the ship as a hotel while in Chicago and admission to the Fair—from Cleveland as low as
Bsr S

I

Balandžio 28, 1933
J----- 1-HU-JI

p < ■ ’ • Hi
GRAŽUS VYČIŲ TALENTO grojant armonika, keturios po kai kalbėti, užtai kad kada tai
CLEVELANDAS beveik su- ros pašoko Lietuvišką kadrilį, Rusijoje gyveno ir tą kalbą iš
bankrutijęs. Miestas visai ne VAKARAS. “Pereitą sekmadieturi pinigų. Nemokėta algos n į Lietuvių salėje įvyko sma- kuo .visi gėrėjosi ii- vadovą pa moko.
tūliems darbininkams, miesto gus Vyčių 25 kuopos talento gyrė už jo uolų pasidarbavimą
Publikos buvo pilna salė, vi
si po programo gražiai pasišo
slaugėms ir mokytojoms. Ma vakaras. Programą išpildė vi- taip jaunuolius pramokinti.
Miller rengiasi važiuoti j si jaunuoliai, daugiausia čia gi G. Lukas ii- Wm. Skripka pa ko. Buvo svečių iš Akrono —
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
i joras
Washingtona
pas Prezidentą mę ir augę vaikinai ir mergai rodė labai juokingas kumšty dalis Akrono Lietuvių Draugiš
ŠlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHlllllllllUlllllllllUIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIHIIilIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIli?
tės, ir keletas ateivių jaunuo nes, bet dar labiau publiką juo ko Klubo, kurie paremia CleveRoosevelt j ieškoti pagalbos.
Mokyklų tarybos $2,500,000 lių. Programą vadovavo kuo kino P. Luiza ir kiti pora vyrų landiečius visomis pusėmis.
KONCĖR- NUŽUDYTA LIETU- Dar prie “Aušros Sūnų” suma randasi uždarytuose ban pos pirmininkas jaunuolis W. kurie buvo kumštininkų prižiū
Viešnia.
“DIRVOS
Krasauskas,
i
Pirmiausia
pro

rėtojai.
kuose
ir
nėra
iš
ko
išmokėti
VIETINĖ
DAINININKĖ
- VAITE
Balandžio 2 d. Lietuvių Kul mokytojoms algas.
TAS BUS DIDELIS
grams buvo vaidinimas komedi Programas baigėsi “Senber
tūrinio
Darželio Sąjunga surenjos “Nebyli Pati”. Roles turė nių Klubu”, kuris irgi buvo ko
Pirmadienio anksti rytą pora i gė didelį
IR PUIKUS
gražų vakarą, kuria
žmonių, automobilyje buvę ir
BRANGSTA. Amerikai nu jo: M. Žitkus, S. Salkauskaitė, miškas.
Penkios jaunos, gražios sustoję ties Division avė. neto me pastatė scenoje žymų vei ėjus
nuo aukso pagrindo ir dar V. Žitkus, A. Vilkaitis, S. Kaz Jaunimas vertas pagyrimo už
“Aušros Sūnus”, iš netoli
lauskas, S. Kulbickas, L. Bra- tokias savo pastangas darbuo
Pittsburgo Lietuvaitės at- li kelio pamatė merginos lavo kalą
mos praeities, iš spaudos drau tik kalbant apie pinigų inflia
. važiuoja į Clevelandą atei ną. Apie tai pranešė netolimos dimo laikų, kuomet Rusų meš ciją, jau nekurie dalykai pra ziutė, A. Grigalevičiutė, P. Lui tis musų tautinėje kultūriškoje
sargui, kuris pranešė kinas nagaikomis Lietuviams dėjo eiti brangyn. Pabrangus za.
dirvoje. Nors nekurie ateiviai
nantį sekmadienį palinks dirbtuvės
policijai, ir kada policija paty pečius
Komedija
trumpa
bet
graži
ir
veikėjai bara Vyčių kuopoje
kviečiams,
pakilo
žymiausia
kai

kapojo už mažiausią sa
minti Clevelandiečius “Dir rinėjo, surado jog tai buvo la
na miltams. Kiti dalykai eina įdomi. Visi savo užduotis atli priklausančius jaunuolius už jų
vo
kalba
knygelę,
ir
jų
platin

vos” Pavasariniame Ken vonas Anelės Zinkevičiūtės, 21
ko gražiai, bet Petras Luiza, Anglišką kalbą ir daro jiems vi
žudė, į Sibirą varė. Dau brangyn labai išlėto.
te, kuris įvyks Lietuvių sa m. amžiaus, nuo 6406 Utica av. tojus
kaipo
juokdaris pasižymėjo sa sokius “ištautėjimo” primeti
senesnių žmonių dar at
lėje (Balandžio 30 d.) nuo Ji buvo išgėdinta, užsmaug gelis
ALUS vietinių bravorų pra- vo tikru talentu ir publika tik mus kam jie nekalba Lietuviš
simena tuos laikus, ir Kražių
ta ir nužudyta. Policija paty- skerdynes, kuomet už Lietuviš sides parsiduoti sekančios sa iš jo vieno galėjo prisijuokti.' kai taip gerai kaip atvykusieji
5 vai. vakare.
— Tas nieko, — pasakė rinėjus ir suradus jos draugus kas maldaknyges kazokai Lie vaitės bėgyje, kaip praneša Koncertinę dali išpildė pia- iš Lietuvos, bet kaip šiame va
Akroniečiai •jaunuoliai,
ku- ^vo
šitokią istoriją apie visą tuvius žiauriausia žudė.
bravorų savininkų organizaci no ir dainomis: A. Sadmay, S. kare publika matė, beveik visi
’ _
'
nrQirikimn
atsitikimą.
Iki šiol Clevelandiečiai tu Hardynec, P. ir S. Salkauskai- čia augę jaunuoliai ir panelės
Vaidinimas
įvyko
miesto
au

rių visas desėtkas buvo at Sekmadienio vakare Anelė su ditorijos Mažajam Teatre, po ja.
rėjo naudotis alum partraukia tės, A. Ošotskaitč, M. Žitkus, labai gražiai visą programą iš
silankę
.
- Vyčių
- - koncerte per-|,
;
, savo drauge, Anna Lavelle, su vadovyste vietinio dienraščio mu iš kitų miestų, nes vietiniai A. Vilkaitis, P. ir J. Luizai, F. pildė Lietuviškai ir nesispyrė
eitą sekmadienį: — Is Pitts-j kuria kartu dirbo, išvyko į šo “Plain Dealer”, Tautų Teatrų bravorai nebuvo prisirengę ka Kąnčiutė, A. ir D. Salasevičiu- nors kokį mažniekį įkišti Ang
burgo atvažiuoja tik pen- :kius į Airių-Amerikonų klubą serijoje. Suvaidinti pasisekė da netikėtai alus legalizuota. tės, padainuodamos duetais ir liškai. Jaunuoliai imasi, moki
kvartetais; Celia žitkiutė šoko. nasi ir padaro daug gražiau ir
W. 65th st. ir Detroit avė. labai nuosekliai, kadangi vaidi
kios merginos, o mes iš Ak- ant
1
šiame tarpe J. Sadauskas iš maloniau negu kiti, ir už tai
Tame klube buvo iki vidur nimui buvo sutraukta geriau RUKOMAS TABAKAS
rono atvešim Į ‘Dirvos’ pro- ;nakčio
ėjęs paagitavo jaunimą daly jiems priklauso didelis kreditas.
ir paskui išsirengė na sios vietos scenos mėgėjų spė
Adelaide Miliauskaitė
gramą net dvylika gražių, 1mon, bet kadangi Anelė negalė kos. Roles turėjo šie: Pr. Sut Geras švelnus tabakas sv. 50c vauti Darželio rengiamame cho Už tai jų niekas neturėtų per
iš pirmaeilių CIevelando solis
jaunų Lietuvaičių, kurios jo jau gauti tramvajaus namon kus — Rusteikos, kontraband- Cigaretams tabakas 4 oz. 25c re, kuris dalyvaus Darželio pik sekioti kad Angliškai tarp sa Viena
vęs kalbasi, nes jiems ta kalba čių, kuri dainuoja Lietuvių radio
visos bus pasirengusios pui- :važiuoti, jodvi užsuko dar į vie nešio; Ona Mačiutienė—jo žmo The Cleveland Tobacco Co. nike ir atidaryme.
Paskutinė
programo
dalis
bu

yra prigimta ir lengvesnė. Juk programuose. Šį sekmadienį ji da
kiais tautiškais rūbais. Dar ną užeigą, kurią užlaikė mote nos, kuri priešinga jų darbui;
2251
Ontario
Street
vo smagi ir įvairi: po vadovys- Lietuvoje ir dabar dar randasi lyvaus “Dirvos” Pavasariniame kon
Yahnert, 5304 Tillman avė. B. Urpšaitė — jų dukters, kuri
Clevelande tiek Lietuvaičių ris
Cleveland,
O.
Cherry
5134.
te
Juozo Visockio, J. Rakauskui Lietuvių kurie griebiasi Rusiš- certe Lietuvių salėje.
svaiginanti gėrimai. Ten prie įsimyli į Rusų šnipą ir išduo
tautiškuose rūbuose sceno jos
sukinėjosi keli vyriškiai, ir da jam tėvo paslaptį; Pranas
je jus nematėt! — sako Ak- kada ji išėjo apie 2 vai. ryto, Bartnikas — jų sunaus, kuris
roniečiai.
jie ją pasekė. Po to jau 6:30 su tėvu energingai knygas ga
— Bet ir tai ne viskas: vai. ryto ji buvo atrasta negy beno ir platino; P. Glugodienė
— knygnešė", kuri išvien veikė
prie tuzino Akrofio panelių va.
Rusteikais ir nudavė ubagę
atvažiuos visas tuzinas mu Policijos daktarai pripažino su
kada žmonės ją matydavo; ji
kad
ji
buvo
išgėdinta,
pasmaug

sų jaunikaičių! O ką visas
ir užmušta. Apie tą vietą nešiojo slaptas žinias perdavi
mus buris parodys tai tie ta
kur jos lavonas rasta, buvo žy mui į Prtisus atspausdinimui
kurie dalyvaus “Dirvos” mės jos žiaurios kovos su savo laikraštyje; Jurgis Roversteikoncerte atmins visados!
užpuoliku ar užpuolikais; že nas — Albino,, kurs prisimeili
mė buvo suraižyta ir kulnais iš na prie Rožės, nuduodamas pa
Ir ištikro, smagu mums mindžiota, ir rodės kad ten bu prastą laikrodžių taisytoją ir iš
pasigirti kad į šį Pavasari vo daugiau negu vienas vyras. jos išgauna tėvo ir brolio knyg
paslaptis, kas priveda
nį Koncertą sutraukiame Jos vienas batukas buvo pastas nešystės
prie
mirties
jos brolį, nes Albi
už
10
pėdų
nuo
jos
lavono.
Da

musų tautišką Pavasarį —
nas su žandarais ateina juos
lis
jos
rūbų
buvo
nuo
jos
nu

musų Jaunimą iš artimo plėšta. Apie kaklą pirštų žen suimti; susišaudyme pats Albi
Akrono ir iš tolimų Pitts klai parodo kad ji buvo smau nas žūsta, bet žūsta ir Jurgis,
burgo.
giama. Jos nosis buvo sumuš Rusteikos sūnūs; M. Žitkus —
Satkaus rolėje, kurs irgi veikė
ir išmušti du dantys.
Bet turėsime ir Vietinių! ta Suradus
kas ji ir susekus kur su knygnešiais ir buvo perse
Būrelis jaunų, energingų ji buvo, policija pradėjo jieško- kiojamas. A. Zdanis ir J. V.
panelių ir vaikinų ima da- ti ir klausinėti asmenis kurie Mičiulis buvo Rusai žandarai.
lyvumą šiame programe, ir tos moteries namuose naktį j Visi artistai buvo tinkami
buvo, šoko ir gėrė. savo rolėms ir vaidino atsakan
tokiu budu scenoje turėsi pirmadienį
Suimta
septyni
buvę vyrai, čiai. Garbė musų artistams-mėme parinktiniausias musų ir vienas jų su ten
labai apdrasky gėjams už tokį pasistengimą
jaunas spėkas, musų tautos tu veidu, kuris sakoma buvo išmokti roles, ir po vaidinimo
kultūros žiedus, pražydu prie Anelės labiausia prisika buvo sveikinami telefonu ir laisius Amerikoje, gražiai jų binęs tuose namuose. Policija išmokti roles, jie po vaidinimo
tėvelių išauklėtus, išmokin jo nepaleidžia, nors jis sakosi škais už? tokį gražų darbą.
buvo susipešęs su kitu vy
Jų entuziazmas tuo neužsi
tus teikti senajai gentkar- kad
ru. Jis turėjo automobilį, ir baigė. Štai po pirmo suvaiditei pasigerėjimą, o savo spėjama kad jis galėjo ją iš nimo, gerb. klebonas Kun. V.
Įžanga j Koncertą visiems tik 25c
bendramečiams, j a u nimui. sekęs, vienas arba su kitais vy G. Vilkutaitis užkviečia per ko
rais, pavadinti pavėžėti namon, misijos narę P. Glugodienę vi
pavyzdį.
6835 Superior Ave. Pradžia 5 vak. Šokiai 8 v.
Keletas vietų bus po 35c.
bet vieton vežti namon, nusive są Darželio trupą pastatyti tą
Iš Pittsburgo dar turėsi žė į tuščią vietą ir ten atliko veikalą šv. Jurgio parapijos sa
me du žymius svečius vi tą žiaurų darbą.
lėje Verbų nedėlioj. Pasitarus
su Darželio teatro komisijos
suomenės veikėjus, Pitts
K. S. Karpavičium,
burgo Universiteto Lietu LAIDOTUVĖS. Anelė Zinke nirmininku
tuoj
sutikta
veikalas pakartoti
vių Kambario Fondo svar vičiūtė palaidota ketvirtadienio bažnytinėje salėje,
ir visi vairytą
iš
šv.
Jurgio
bažnyčios,
biausius palaikytojus, senai
dylos
mielai
sutiko
lošti dar
kapinėse, LaidotuPANELĖS
Bertha Gariones
VAIKINAI
Peter Krikstikaitis
visų žinomą Dr. Joanną Kalvarijos
vėms pasitarnavo N. Wilkelis. kartą.
Eva
Kazlauskas
Elsie
Sedar
Chas
Praspalauskas
Peter Hollish (Pete)
Baltrušaitienę ir P. Piva- Liko nusiminę tėvai, sesuo ir Gerb. klebonas Verbų nedė
Catherine
Pukes
Elizabeth
Trumpikas
Jirrf
Terminas
Ignace Hollish (Hank)
lioj
ilga
gražia
kalba
apipiešė
roną, kurie žada papasakot du broliai.
Mary
Krikštikaitė
Adele
Jocis
Clarence
Rozack
žmonėms
šio
veikalo
reikšmę
ir
Anthony
Waveris
mums ką naujo apie savo
Anna Malicke
Julia Yaknunes
Constantine Kubilius
Wm. Darulis
(Pabaiga ant 7-to pusi.)
svarbius tautos kultūros SRKSA. 8-TA kuopa rengia
Adele Malicke
Bernice Alekna
Wm. Cherry
Frank Rokus
darbus.
smagų pasikortavimo vakarėlį
Eva
Kazlauskas
(II)
Nellie
Kupris
Stanley. Alekna
Chas. Kupris '
šio šeštadienio vakare, Bal. 29
• Prašome visus pribūti į d., pradžia 7:30 vai., JokubausDirektorius L G. Hollish — pianu akompanuos Miss June Rose Morgan.
salę anksti, nes tikime kad kienės namuose, 6621 Edna av.
salė bus užpildyta kiek tik Bus dovanos ir užkandžiai. At
joje telpa ir jums, vėliau silankyti gali kas tik nork TiKom. tus per “Dirvą” STOS
Kalbės žymi Amerikos Lietuvių veikėja iš Pittsburgo —
atėjusiems, gali prisieiti vi kietai tik 25c.
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE

DIDESNIS IR SMAGESNIS NEGU KADA NORS BUVO!

Dirvos” Pavasarinis

KONCERTAS

Sekm.Bal.-April 30
LIETUVIU SALĖJE

AKRONO LIETUVIU -DRAUGIŠKO KLUBO
RADIO CHORAS
’ ’ ’

GAVO

są koncerto laiką stovėti.
Atminkit: įžanga pada
ryta visai pigi — tik 25c.
ypatai, ir keletas vietų PO
35c. Po programo bus šokiai.
PRAKALBOS

Temoje: “Armogedonas”
Kalbės S. Beneckas
iš Chicago, Ill.
KETV. GEGUŽĖS 4, 1933
Lietuvių Salėje
6835 Superior.
Prad. 7:30 v.
Užprašome visus Lietuvius at
silankyti, o išgirsite gerų daly
kų. Įžanga dykai, kolektų nėra.

MOTERŲ RATELIS rengia
smagų vakarą Lietuvių salėje
šeštadienį, Gegužės 6, pradžia
Bus užkandžiai
ir
7:30 vai. “
"
'
šokiai. įžanga 35c. Prašome
Komit.
visus atsilankyti.

ypatos:

Lt. 100
J. Armoševičius
Jieva Raškauskienė
50
Julius Zalunskas
600
100
Ona Saveikienė
150
Pranas Stačkauskas
200
Antanina Slibiene
100
RAUDONUKAI vėl pradėjo Vincas Jočionis
100
Kast.
Tamkunas
bankus,
smarkią, agitaciją prieš
kad žmonės nelaikytų bankuoKreipkitės vėl:
se pinigų. O kai kuris žiople“Dirvos” Agentūra
lis ,įų paklausęs išsiima, pas tą
atbėgę agitatoriai vilioja nelai
“Dirvos” Redakcija priima ir
kyti kišeniuose — atiduoti
jiems. Kurie paklausys raudo talpina pranešimus apie vietinį
nukų, greitai apverks savo pai- Lietuvių judėjimą, nemokamai.
Pranešimai turi būti parašyti
kystę. '
trumpi ir tik apie patį dalyką.

4c už kožną svarą viršaus. Išdžiovinti skalbiniai po 8c
svaras, minimum kaštai 50c. Taupus patarnavimas —
už 18 sv. 1.26 (suprosijama visi lygus skalbiniai: paklo
dės, rankšluosčiai, pagalvių užvalkalai.
Marškiniai suprosijami už 10c prie kitų skalbinių.
IIEnderson 7110

(18)

5710-5804 Superior Ave.

PETRAS PIVARONAS

PITTSBURGO ARTISTAI:
STEFANIJA ZELENAUSKAITĖ, MILDA VIRBICKAITĖ,
JULĖ ir ZONA RAJAUSKAITĖS, ALENA MIELIAUSKAITĖ

ALVINA ir DOMICĖLĖ SALASEVIČIUTĖS, ADELAIDE MILIAUSKIUTĖ,
MARCELĖ ir FRANCES MARTIN, ZUZANA GARBENČIUTĖ, JONAS DRASUTIS,
AL MIKĖNAS, JUOZAS ir PETRAS LUIZAI.
BIRUTĖ VAITKEVIČIŪTĖ, pianistė.

Žemiausios kainos už skalbimą baltinių —
• 25 svarai už $1.00

THE REAL FAMILY LAUNDRY CO.

Taipgi žinomas Pittsburgo tautininką s-sandarietis veikėjas —

VIETINIAI ARTISTAI

DUOKIT SKALBTI MUMS
X

DR. BALTRUŠAITIENE

®oit'*O^HEESj
PAI

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

LUIZOS Orkestras — įžanga 25c

