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JAPONIJA GINKLU
PALAIKYS TAIKĄ

Tokyo. — Japonija sako
esanti gatava, sutikti spėką
su spėka, jeigu reikės, ap
saugojimui taikos rytų Azijoje. Japonai turi minty
je Kiniją iii Rusiją. Jeigu
tos šalys priešinsis Japoni
jai ir tokiu budu ardys tai
*
ka, tai, Japonu manymu,
TIK š. M. KOVO MĖNESIO BĖGIU 419,500 Japonija turės įsikišti il
ginklo pagalba padaryti su BEDARBIU PAŠAUKTA J DIRBTUVES,
i
vo tvarką Rytuose.
SAKO DARBO SEKRETORIUS
21 UŽMUŠTA

Vol. XIX (19-ti Metai)

TROCKIS SLAPSTOSI VILNIAUS GELEŽINIO FONDO DELEGACI
PRANCŪZIJOJE
JA APLANKYS AMERIKOS LIETUVIUS
Barbizon, Prancūzija. —
Leonas Trockis, buvęs so
vietų karo -komisaras, šiaip
taip dasigavo į Prancūziją
ir čia slapstosi. Pastarose
dienose jis buvo užtiktas
Barbizone, kur per tris mė
nesius su žmona slapstėsi.
Dabar iš tos vietos pabėgo
kitur, nes bijo Rusų baltgvardiečių, kurie gali jam
keršyti už Rusijos nuvaly
mą nuo koto,
Trockis čia gyveno su ke
liais savo draugais, “ketvir
to internacionalo” skelbė
jais”; jo namas buvo apves
tas vielų tvora ir namuose
laikė šautuvus ir šunis atsargai. Kada patyrė kad
policija darys tame name
kratą, Trockis pabėgo.

DIDELI STREIKAI
DARBAI PAGERĖJO PADIDINA TURTUO- Meksikoje, Puebla valsti
Pennsylvanijoje pereitą,
VISOJE ŠALYJE
joje, laike nominacijų bal
LIAMS TAKSUS
savaitę buvo 30 streikų ku-,
savimų į valstybės seimą,
rie apėmė 38,000 darbinin Washington. — Sueiną iš Washington. — Tula, lai sakoma užmušta 21 asmuo.
kų. Beveik visi streikai, sa- įvairių industrijii raportai ką kaip ėjo Kongrese svar
ko tyrinėtojai, kyla iš prie- parodo didėjimą darbų ir stymas pertvarkymo taksų PRANCŪZIJA NORI UŽ
žasties darbdavių pastangų daugėjimą darbininkų skai- nuo ineigų, padidinimui val
TIKRINIMO
išnaudoti darbininkus nesi-jčiaus visose šalies dalyse, džios iždo. Balandžio 14 d.
Paryžius. — Prancūzija
skaitant su N RA patvarky-i Darbo Sekretorius Per Senatas priėmė naują tak- grąsina almėsianti visas iki
mals nei kaslink algų nei kins, darydama peržvalgą sų lentelę ir perdavė Prezi-i šiol dėtas pastangas misi- 227,000 PERSIKĖLĖ J
MIESTUS 1933 M.
kaslink darbo valandų.
, Kovo mėnesio darbų judė- dentui persvarstyti ir už-; ginklavimui jeigu Anglija
Milwaukee, Wis. — Nash jimo, tikrina ked Kovo mė- tvirtinti.
ir kitos valstybės neduos Depresijai prasidėjus, bu
automobilių produkcija ga-įnesį paimta į darbus 419,- Nauja taksų lentelė ap-1 užtikrinimo jog gelbės ją vo varoma agitacija kad be
lės vėl tęstis, nes čia baigė- 500 darbininkų.
mažina taksus tiems kurie nuo Vokiečių. Vokietija ei- darbiai gryžtų į ukius, nes
si streikas Seaman Body. Nuo 1933 metų Kovo mė- uždirba žemiau $10,000, o, na prie ginklavimosi,' kas daugybė vyrų ir merginų
Co. dirbtuvėje, kuri gami-jnesio iki to pat mėnesio šy- tiems kurie uždirba virš’ Prancūzams įvarė baimės. apleidę ukius susimėtė į
na Nash automobiliams vir-'niet, sako į darbus paimta $10.000, pradeda didinti ir
___ i____
miestus kada darbai ėjo
šus. 4,700 darbininkų su-| net 2,750,000 darbininkų.
jie turės mokėti daugiau ne- S UŽMUŠTA SPROGIME gerai.
gryžo dirbti.
Darbininkų algos padidė gu iki ‘šiol mokėjo. PaveiRosenberg, Vokietija. — Apskaitliuojama kad per
Detroit. — Čia streikuoja jo 12 mėnesių bėgyje žymia zdan:
Ruošiamas šmugeliuoti Į du metu 1931 ir 1932 į ukius
mekanikai apie 70 įvairių $79,000,000 suma.
Už $3,000 metinio uždar Lenkiją anodimas (ether) sugryžo apie pora milijonų
mašinų ir mašinoms įrankių
Dikčiai padaugėjo preki bio mokėta $20, dabar mo per neatsargumą sprogo ir žmonių.
išdirbysčių. Streikas apima nių vagonų judėjimas. Ge kės $8.80.
mirtinai sudegino tris su Bet pernai gryžimas į
kelis tūkstančius darbinin ležies ir plieno industrija Už $10,000 mokėjo $480, augusius ir penkis vaikus.
ukius sustojo ir prasidėjo
kų.
dabartiniu laiku dirba ’su dabar mokės $511.50.
gryžimas
atgal į miestus.
Birmingham, Ala. — An 52 nuoš. normalio.
Už $50,000 mokėjo $8,600,
10 UŽMUŠTA
Sakoma
kad 1933 m. su
glies kasyklose šioje valsti
dabar mokės $9,993.50.
Atėnai, Graikija. — Ant gryžo į miestus apie 227,000
joje streikuoja apie 20,000 PRAŠO $500,000,000 VIE
Milijonieriams dar pras Rhodes salos, kaimiečių su ūkių gyventojų.
juodųjų darbininkų. Prezičiau:
už $1,000,000 iki šiol sipešime su Italų policija 10
ŠIEMS DARBAMS
dentas Roosevelt nori tarpi Washington. — Preziden mokėjo $571,000, dabar tu žmonių užmušta ir 30 kitų Išviso ūkių gyventojų S.
Valstijose yra 32,509,000.
ninkauti . ir užbaigti strei tas Roosevelt ir Vidaus Rei rės mokėti $628,771.00.
sužeista.
ką.
kalų Sekretorius lokes susi Žmogus kuris pelno mili
MAŽINA KAINAS
Dayton, O. — Šios savai tarė prašyti Kongreso skir joną dolarių į metus, val VOKIEČIŲ PROPAGAN
Roma.
— Italijos premje
tės pradžioje ištiko sprogi ti $500,000,000 viešų darbų džiai turės atiduot $671,229,
DA PRASIDEDA
ras
Mussolini
antru kartu
mas United Fireworks Co., varymui visoje šalyje, kas o jam liks tik 371,229.
j Berlinas. — Bal. 13 d. iš bėgyje trijų metų padarė
sprogstamų medegų išdir- patieks darbo tūkstančiams Tokiu budu 1934 metais. Berlino radio stoties pradėbystėje, kur užmušta trys bedarbių. Tie darbai prasi valdžia sukels taksų $448,- ta ]eisti į Afriką, Pietų A- žygius sumažinti pragyve
nimo reikmenų kainas ir at
moterys. Valdžia ima ty dėtų po Liepos 1 dienos jei 000,000 daugiau.
meriką ir Šiaurinę AmėViką piginti įvairias prekes kad
rinėti, sako toje dirbtuvėje gu pinigai butų skirta.
tose šalyse vartojamomis Italija galėtų varyti komlaikyta merginos jaunesnės Prez. Roosevelt, sugryžęs Alessandria, Italija. — Iš kuiLm
kalbomis Vokiška propa- peticiją su kitomis šalimis
18 metų amžiaus.
Į Washingtona po velykinių kalno nuslinkus žemei ant j ganda. Taip bus daroma pasaulio rinkose.
Meriden, Conn. — Inter atostogų, pradėjo smarkiai kaimelio, užmušta 10 žm kas penktadienis.
national Silver Co. pakėlė dirbti, ragindamas Kongre
RAUDONA VĖLIAVA
algas 10 nuoš. dirbtuvės są pervaryti reikalingus biWASHINGTONE!
darbininkams ir tiems raš lius.
Washington.
— Čia, Su
tinių tarnautojams kurie
Balandžio 17 d. Suv. Val Kiekvieną dieną, kada tik vienytų Valstijų sostinėje,
gavo mažiau $200 į mėnesį.
Tas paliečia apie 5,000 dar PASIPJOVĖ FINANSIE- stijose prasidėjo “beisbolo” tame mieste buna lošis, vy ant vieno namo tapo iškel
sezonas. Lošė 16 beisbolo rai ir vaikai laukia laikraš ta Sovietų Rusijos raudona
RIUS
bininkų.
Paryžius. — Henri Ro- klubų pirmą dieną ir žiūrė čių pranešimų, ir vienas per vėliava! Bet tame nieko
Bridgeport, Conn. — The
Bridgeport Brass Co. pakė chette, pragarsėjęs speku- tojų dalyvavo apie 200,000 kitą klausinėja “kas laimė blogo, nes ta vėliava plevė
lė 10 nuoš. algų savo 2,000 liatorius, kurio darbai su per visus.
jo?“ Visi nori kad jų mies suoja su valdžios paveliji
darbininkų.
kėlė tiek pat lermo prieš ka Beisbolo sezonas papras to klubas laimėtų, o jeigu mu. Tas namas yra Sovie
Niagara Falls, N. Y. — rą kaip dabar sukėlė Sta- tai atidaroma su ceremoni pralaimi, keikia. Per visą
Carborundum Co. 1,600 dar viskio suktybės, gavęs teis jomis: su muzika, ir kuria vasarą, apie 90 nuoš. visų tų ambasada.
bininkų gavo pakelti algas me padidintą bausmę, ten me mieste eina lošimas pir Amerikiečių kalbos tik ir Komunistams bus malonu
nuvažiuot j Washingtona ir
10 nuoš.
mutinę
bolę
meta
to
miesto
eina
apie
“
beisbolą
”
.
pat
pasipjovė.
Tuomi
užsi

galvą iškėlus į tą vėliavą
Toledo, O. — Sustreikavo
Moterys beisbolu neužsi- žiūrėti ir džiaugtis. . . .
1,000 darbininkų Electric baigė dar vienas žymiausių majoras.
Auto-Lite Co. reikalaudami finansinių skandalų Pran Amerikoje beisbolas yra krėtę, nors jos turi daugiau
cūzijos istorijoje. Jis buvo labai populiarus ir nuo ma laiko popiečiais į lošį nuei NEKENČIO DOLLFUSSO
20 nuoš. algų pakėlimo.
žo vaiko iki žymiausių pro- ti. Jas privilioti ir užkrės Graz. Austrija. — Čia at
Varšava. — Liubline ki 55 metų amžiaus.
fesijonalų ir biznierių beis ti “beisbolo liga“ dedama silankius Austrijos premje
lus bedarbių riaušėms už
NUKIRTO
GALVAS
bolu interesuojasi. Kiti tie visos pastangos, leidžiama rui Dollfussui, socialistai
mušta 5 darbininkai.
Bėrimas. — Keturi plė siog serga jeigu negali pa tam tikromis dienomis ne pasitiko supuvusiais kiauši
TRAGEDIJA POKILY J E šikai neteko galvų už api matyti beisbolo lošio. Ne- mokamai, tačiau reikiamų niais ir metė nepavojingą
Sedalia, Mo. — Missouri plėšimą ir nužudymą ketu kurie savo darbavietėse ra pasekmių negaunama.
bombą pagąsdinimui.
Pacific gelžkelio linijos su rių žmonių nešančių Į ban portuoja kad susirgo arba
Kartu su beisbolo losiu
kaktuvėse, dirbtuvės darbi ką pinigus 1932 m.
randa kitokius svarbius pa eina visokios gemblerystės: Kaltina už 33 žudystes.
ninkams buvo surengta positeisinimus ir tą dieną eina daugybė sukčių naudojasi Angora. — Iš Teherano ži
kilis. Prie maisto gamini SAKO 1,500 UŽMUŠTA pažiūrėti “beisbolo”. Bied- iš to, darydami lažybas-lio- nia sako kad ten suimtas
mo dirbusios moterys spro Paraguayans kare su Bo nesni vyrai vagia nuo savo terijas už laimėjančius klu vienas vyras kuris nužudęs
gus garo virduliams tapo livija (Pietų Amerikoje) žmonų po kelis centus kas bus. Policija tas lioterijas 33 žmones.
taip apdegintos kad ketu- šiose dienose užmušta 1,500 dien ir susitaupę reikalin persekioja, tačiau jos vei- Roma. — Italas lakūnas
rios mirė, o 20 kitų nuvežta kareivių. Daugiausia nu gą sumą eina pamatyti tokia slaptai, ir kaip kur su pakilo į orą 9 mylias, pada
į ligonbutį.
kentėjo Paraguyiečiai.
lošio.
'policijos žinia.
rydamas naują rekordą.
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■ Laivu “Majestic” atvyksta iš Lietuvos Profesorius
Kanauninkas F. Kemėšis. Vilniaus Geležinio Fondo stei
gėjas ir jo pirmininkas; sykiu su juo atvyksta Žemės
Ūkio Akademijos Prof. B. Vitkus ir rašytojas ir prakalbininkas P. Babickas.
Jie bus New Yorke jau Gegužės 1 dieną ii- čia pasa
kys savo pirmas prakalbas Vilniaus klausiniu ir kitomis
temomis.
Jų atvykimas yra labai laiku, nes Vilniaus klausimas
vėl pasidarė labai aktualus ir mums čia Amerikoje yra
svarbu žinoti kai]) tas svarbiausias Lietuvių tautos užda
vinys atrodo tikrų faktų šviesoje. Tat iš Lietuvos sve
čių misija yra kultūrinė misija, kurios pasisekimas rupi
kiekvienam Lietuviui. Todėl New Yorko ir Brooklyno
Lietuviai, vieningai ir be jokio skirtumo, pasiskubino su
daryti dideli Vilniaus Geležinio Fondo Rėmėjų Komite
tą, kad svečius tinkamai pasitikti ir sudaryti jiems pa
togią progą prabilti i plačią šios kolonijos Lietuvių vi
suomenę.
Be paskaitų Vilniaus reikalu, svečiai yra pasiruošę
su paskaitomis ir kitose temose. Visi trys yra iškalbin
gi. P. Babickas prie to dar rodys jo paties pagamintą
puikią “Lietuvos Pavasaris” filmą. Jų atsilankymas bus
ikrą Lietuviška šventė bei pramoga kiekvienoje kolo
nijoje.
Gerbiamų svečių kelrodis po Amerikos Lietuvių ko
lonijas numatoma sekantis:
Gegugės 1 iki 8 ar 9—Brooklyn, N. Y., ir New Jersey;
Gegužės 9 iki 14—Connecticut ir Rhode Island;
Gegužės 15 iki 20 — Massachusetts miestuose;
Gegužės 21 iki 26 — Upper New York miestai: Am
sterdam, Syracuse, Rochester, Niagara Falls;
Gegužės 27 iki 29 — Detroit ir Grand Rapids;
Gegužės 29 iki Birželio 7 — Chicago ir apielinkės;
Birželio 8 ir 9 — Cleveland, Ohio;
Birželio 10— Pittsburgh ;
Birželio 11 iki 14 — Shenandoah, Wilkes Barre, Mahanoy City, Pittston.
Birželio 15 ir 16 — Philadelphia, Pa.
Birželio 17 — Baltimore, Md.
Birželio 18-19 — Washinton, D. C.
Birželio 19-20 — New York City.
Kiekviena Lietuvių kolonija kuri pageidauja svečių
atsilankymo, malonės imtis iniciativos ir prisitaikyt prie
viršminėtos tvarkos. Vilniui Vaduoti Sąjungos skyriai
drauge su A. L. R.-K. Federacijos skyriais, kurie, oficia
liai taipgi yra ir V. V. Sąjungos talkininkais, teiksis šia
proga ypač susirūpinti, nes geresnės progos Vilniaus
akcijai sustiprinti vargu begalima ir tikėtis. Negali bū
ti abejonės kad šiam bendro Lietuviško pobūdžio tikslui
ateis į talką visos įvairios Lietuviškos draugijos kiekvie
noje kolonijoje.
Kadangi laikas trumpas tai reikia vengti susiraši
nėjimų ir neatidėliojant eiti prie praktiško darbo, ne
laukiant kitokių paraginimų ai- kvietimų. Šis per spau
dą pranešimas turėtų būti užtektinas. Artimoms kolo
nijoms tenka tuojau susitarti tarp savęs kas del svečių
atsilankymo dienos. Iš kiekvienos kolonijos gerb. sve
čiai pageidauja šių trijų dalykėlių: (a) transportacijai
automobilius, (b) privatines pastoges (ne viešbučiuose)
ir (c) progos prabilti į plačią kolonijos visuomenę.
Musų supratimu, prie tų trijų pageidavimų reikėtų
pridėti dar dvi pastaba. ; (1) kad prie svečių atsilanky
mo progos butų pasirūpinta Vilniaus pasų, ženklų ir li
teratūros platinimui pr (2) ten kur bus noras pamatyti
p. Babicko Lietuviškus vaizdus, kad vietos komitetai pa
sirūpintų gauti leidimus, jei tokie leidimai butų vietos
administracijos reikalaujami.
Esant neišvengiami m reikalui susirašinėti su atvy
kusiais svečiais, galima, patogumo delei, naudotis Lietu
vos Generalinio Konsulo adresu:
11 Waverly Place East,
New York City.^
Prie šios progos atvvkstantiems iš Lietuvos svečiams
malonių įspūdžių Amerikoje ir pilno pasisekimo jų dar
buotei velija
'
Didžiojo New Yorko Lietuvių Vilniaus
Geležinio Fondo Rėmėjų Komitetas..

LIETUVA ATSAKĖ J tu vos.
Kovo mėn.
VOKIETIJOS NOTĄ | vos Užsienių

pabaigoje Lietu
Reikalų Ministeris Dr. Zaunius įteikė Vokieti
Kaunas. — Lietuvos vyriau jos pasiuntiniui Kaune atsaky
sybei išleidus tautai ir valsty mą į tą Vokiečių protesto notą.
bei saugoti įstatymą, kuriuo
Lietuvos atsakyme nurodo
sudraudžiama priešvalstyl)inių ma kad Vokietijos nota nėra
gaivalų veikimas, Vokietija į- paremta nei tarptautine, teise
žiurėjo jame Klaipėdos krašto nei Paryžiaus konvepcija del
statuto laužymą ir įteikė Lie Klaipėdos krašto, nes minėtas
tuvos vyriausybei protesto no įstatymas tvarko dalykus pri
tą. Mat, einant tuo įstatymu klausančius Lietuvos įstatymbuvo pakirsta pragaištingasi davystei, ir todėl Vokietijos no
Vokietininkų veikimas Klaipė tą galima vertinti kaipo tiesio
dos krašte, kur tam tikrų Vo ginį kišimąsi į Lietuvos vidaus
kietininkų sluogsniai siekė pa-i reikalus, kas savaimi yar nelei
jiega atskirti tą sritį nuo Lie-i stina ir atmesta.
, “M,R.”
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į PITTSBURGH© IR PENN
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WINNIPEG, MAN.

PASTABA DR. A. L.
GRAIČUNUI

Balandžio 20, 1934

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J

DARIAUS-GIRĖNO
ŽENKLELIAI

LIETUVIŲ APSILEIDIMAS
Skaudu ir graudu prisiminti
Dr. Ą. L'. Graičunas, amžinas,
“ ‘Lituanicos’ laimėjimas te
tuos laikus kuomet musų tauta
kandidatas
į
visokias
’
SLA.
vie

gul
stiprina Lietuvos sūnų dva
buvo
pavergta
Rusų
caro.
Anų
DIDELIS KONCERTAS BALANDŽIO 29 D.
kėjai, idant klubo nariai galėtų sią naujiems žygiams!”
laikų gyvenimas, kurį turėjo tas, paskelbė ,'štraipisnį “Kam “VIENYBĖS” KONCERTAS
“Vienybės” b-vės koncertas geriau susipažinti su LietuvyLIET. PILIEČIŲ KLUBO SALEJE
Tokiais žodžiais tapo peratpernešti musų tėvai, buvo labai Nerupi ęiiA. ?”<■’■ Jislnefr paduo
Balandžio 8 d. Klasčiaus salėje,, bes reikalais visais atžvilgiais. spauduoti 500 Lietuvos oro paš
da
varaus!įtų
pereito
SŲA.
sei

sunkus,
nes
visa
Lietuva
buvo
1721 Jane Street, South Side — Pittsburgh
Maspethe, šiais metais buvo ga
li. V. B. to ženklelių, kurie buvo skirti
sukaustyta geležiniais pančiais. mo delegatų įijųrie balsavo už
Gerbiamieji! Šis koncertas rengiamas paramai muzi Nebuvo savos spaudos nei mo išteisinimą ,ŠLA. Pilei. Tarybos na mažas, žmonių teatsilankė LIETUVIŲ RADIO VAKARAS1 pernai metą “Latuanicos” skri
kos mokslą tęsti jaunoms Pittsburgho Lietuvaitėms ar kyklų, viskas buvo uždrausta. už praradimą Devenio-Ažunario kokie 500. Kitais metais suei Kearny, N. J., Balandžio 15 dimui paremti. Tas tekstas
iRi 4,000. Ir gerus daini d., Politinio Klubo salėje Įvyko
yra Dariaus-Girėno žodžiai. Latistėms, ZONAI IR JULEI RAJAUSKAITĖMS, kurios Ne vienas buvo išmestas iš paskoloje $25,000 SLA. pinigų davo
ninkus
šiais metais turėjo: p-lę Lietuvių radio programų iš stopataria SLA. nariams lenktis
kunų-didvyrių gerbėjai ir paš
jau keletas metų kaip noriai pasitarnauja vietos orga savo pastogės, už menkiausi ir
Mickunaitę iš PhiladelphijosJ ties WHOM vedėjas Jonas Vato ženklelių rinkėjai turi dar
kacapams prasikaltimą, o Į jo tų pačių delegatų kurie balsa•' ”
' “ ’ ' laitis surengė šokius ir muzika
nizacijoms koncertų programuose. Bet jos pasiryžusios vietą atkeldavo staravierus iš vo už išteisinimą.
p-lę Katkauskaitę iš
Hartfordo,
li programą, kurį atliko geri galimybės tokių ženklų komp
tęsti muzikos mokslą iki galo, o tam reikalinga visuo gilumos Rusijos.
Senas veikėjas, Dr. Graiču- *r Banį iš New Yorko. šie ar dainininkai: Kearny Vyrų Cho lektus įsigyti rinkos kainomis.
dei t.ultistai
visada sutraukia žmones.
tų ’
menės paramos. Jų parėmimui nuoširdžiai prisidėjt , Nors kentė, bet musų tėvai nas bereikalo, sielojasi del
ras, Bayonnės Merginų Kvarte Viename komplekte yra 5 ženk
Tačiau dabartinių “Vienybės” tas, ir Kazys Kraučiunas. Vi
yra
su-i
$25,000,
nes
,tial
sumelė
lai. Visos pajamos skiriamos
Clevelando ir Youngstowno dainininkai ir Clevelando nepasidavė, dirbo, platino Lie
lyginamai maža prieš tai kiek ponų tiek žmonės nekenčia kad siems akompanavo p-lė A. Pa- lakūnų Įamžinimui.
savaitraštis “Dirva’ ir šiuomi prašomi visi Pittsburgho tuvišką spaudą, gabendami kny SLA.
ponai legališkai išaikvo- ir geriausias jos pramogas vi reigiutė, merginų kvart. vedė
ja, Bayonnės aukštesnėsės mo-| Paklausimus adresuokite į:
ir apielinkių Lietuviai prisidėti atsilankydami j ši pui- geles iš Vokietijos, nors, žino ja “kelionėms ir sugaištims”, sai neremia.
Consulate General of Lithuania
ma, už tai turėjo sunkiai atken
Artistai savo dalis atliko ge- kyklos muzikos mokytoja. Vi
kų koncertą.
si gražiai padainavo, o Krauču-I
11 Waverly Place E.
tėti. Po 1904 ir 1905 metų su kiek išpirko visokių bondsų nu
rai.
nas tiek prijuokino savo kom-j1
New York City.
kilimų prieš carą. Lietuviai at stojusių vertės, kiek iždininkas
Lauksim tautininkus suren ponuotomis dainomis kad dau
gavo spaudą ir daugiau liuosy- Gugis išdavė paskolų savo ir
giant panašią pramogą ir pa guma rėkte rėkė iš juoko. Gra
bės, kas tačiau brangiai kaina- Dr. Graičuno draugams Chi- matysim kiek žmonių bus.
žiai pasirodė jauniausia radio
cagoje, kurios šiandien liko be
vo.
dainininkė Marytė Sadaitytė, 11
NORWOOD, MASS.
Buvęs.
1914 metais kilus didžiajam vertės.
m. amžiaus, iš Jersey City.
Tie visi dalykai buvo žinomi
Po programo buvo šokiai, ku
karui Lietuvai teko dar dauRENGI AM A
PRAKALBOS.
MELŲ
MALŪNAS
riems
grojo radio orkestras
ir
pereitame
seime,
o
vienok
giau nukentėti. nes buvo dideJazz Dukes, vedamas Mičiulio. Vilniui Vaduoti Sąjungos obalpaėmus
Social-liaudininkams
ir
pats
Dr.
Graičunas
balsavo
Ii mūšiai, daug išdeginta, vis“Vienybę”, ji liko tiesiog melų Tai orkestras; Didelis, puikiai sis “Mes be Vilniaus nenurim
kas atimta, Didį vargą kentė už Gugi ir be abejo toliau balgražiomis uniformomis. sim” negali užgesti. Kiekvieno
malūnas.
Skelbia melus kad groja,
tie kūne Lietuvoje gyveno, ki suos.
Kalbėjo iš toliausia atvykęs
Ta Devenio $25,000 paskola juos kažin kas valdžiai skun- klausytojas, Jonas Tareila iš Lietuvio be pažiūrų skirtumo
ti be laiko persiskyrė su šiuo
buvo išduota senojo iždininko j džia, kad Valaitis nori jų Ma Waterburio. Kalbėjo ir Politi sąžinės šauksmas stoti už tau
pasauliu.
nio Klubo pirmininkas J. Bal- tos garbę, musų sostinę, turi
Bet ir karo laiku Lietuviai Paukščio, kuris yra miręs, ir i tusevičių iš radio stoties praša- trukonis. žmonių buvo prikim liepsnoti. Ypatingai dabartiniu
nesnaudė. Kaip tik buvo pro išduota klastuotus dokumentus Į linti, kad fašistai su Bagočium šta salė, tvarka buvo graži. Vi
Per klastą išgauti iš Į sutartį padarė, kad tik vienas si pageidauja daugiau tokių laiku, kuomet Lenkija Vilniaus
ga, susiorganizavo komitetas ir įsukus
SLA.
pasisekė
tik maža $25,000 i Klinga skelbia jog ‘Vienybė’ su- vakarų.
Buvęs. kraštą badu marina, net neįsiįteikė Vokietijai reikalavimus
leisdama Lietuvos Raudonojo
suma.
!
radikalėje,
ir
tt.
Bet
paskutikad butų atsižvelgta i Lietuvių
Kryžiaus teikimui pagalbos ba.
Bet
naujasis
SLA.
iždinin-1
niu
laiku
keletas
asmenų
pagaDIDELĖ AVIACIJOS
teises ir kad butų pripažinta
duoliams.
vo
ją
už
liežuvio:
Jaras,
BagoAntanas Zdanis—iš Clevelando
kas
G
įgis
išdavė
sužiniai
tukVAKARIENE
Lietuvos nepriklausomybė.
Kiekvienoj Lietuvių kolonijoj
čius, ir Dr. Graičunas. Jaro
Bal. 8 d. Newarke, Lietuvių
Karui pasibaigus, Lietuviai štanči"s dolarių paskoloms ir
ir
graži
j
turėtų
būti suorganizuota V.
salėje,
įvyko
didelė
savo vienų pastangomis prade- į bondsų pirkiniui, gal but pa- laišką redaktorius patalpino su Aviacijos vakarienė,
NUSIŽUDĖ PO SUSI
Žmonių
V.
S.
skyriai
ir visi Lietuviai
jį
diskredituojančiomis
pastabo

jo kurti savo valstybę, jauni-! Jmdani ir ,komisą už tai.
dalyvavo apie 400. Vakarą ati- išvien stotų rinkti aukas Vil
PYKIMO SU SAVO
mis.
Seną
veikėją
Dr.
GraičuTaig
i
čia
j
ra
didelis
skirtųdarė M. Akialis, Jr., jaunas
mas metė arklus, paliko namuo
MERGINA
į mas, ir dėlto reikia nuo šio sei ną iškoliojo, išbezdžioniavo. Ba- Newarko graborius, ir progra-i niečiams gelbėti ir suėję į ma
se
senus
tėvelius
ir
jaunas
se

Rožė Lukoševičiute
gočiaus laišką patalpino be pa- mą vesti pakvietė seniausią vie sinius mitingus trukšmingai susutes ir stojo į savanorių eiles, mo padalyti dar geresnė tvar
iš Youngstowno
ka.
Pasimokinta
iš
Paukščio;
stabų, Tas laiškas jiems buvo tos veikėją, p. Anibrozevičių. 1 Į šuktų Lenkams “šalin iš musų
“Pittsburgh Press” patalpino
stojo ginti savo šalies, kuriai
Savas žmo- Vedėjas pakvietė visus atsisto-j sostinės, šalin kankinus, badu
pranešimą Bal. 12 d., kad An
atsirado daug “apekunų”. Ta klaidos daugiau paskolų neduo-Į karčiausia piliukė.
jimu pagerbti
i - " " žuvusius musų į marinus musų brolius!”
j gus, Bagočius, pasakė jiems į brangius
tanas Stukas, 22 m., amžiaus, MIRĖ KUN. S. J. ČE- čiau Lietuviai kovas laimėjo, ta klasių-'tais dokumentais.
11 o InVuniiL*
lakūnus, Doviu
Darių 11'
ir Cl_
Gi-; Nei vienas Lietuvis negali
kad
jie
meluoja.
pas
neik'
ti
iš
Gugioį
akis
Laikas
nuo 225 Clover st., susipykęs į
rėną.
_
nors
1
’
’
galvas
’
^pagšfldydami,
ir
PANANIS
tokį žmogų '
D. Klinga.
j klaidų ir pastatyti
pą
įdomiausias kalbas pasakė!į šaltai žiūrėti Į šį klausimą, vi
su savo mergina, Elinor^. BenoLietuva tapo atvaduota.
Adv.
Paulauskas iš Bayonne, si pri vąlom ką ii ors daryt i, kel"airis
?
"neturės
tiek,
iždininku
k
taiie, 16 m. amžiaus mokine,
Homestead. Pa. — Bal. Lietuvoj® gyvenanti tautie draugu, kuris Susivienijimui
Andrius
Žiugžda, Dr. Mickevi ti balsft prieš Lenkus visame
ELIZABETH. N. J.
važiuodamas taxi namon per;
čiai švenčia kiekvieną metą Va
čius, iš Bayonnės, D. Klinga, pasaulyje.
1(5
d.
čia
mirė
Lietuvių
Šv.
South Street tiltą, iššokęs iš:
Lithuanian Club susirinkimas. iš Brooklyn©, mokytoja Krakisario 16-tą, nes tą dieną tapo tarnauja daugiau metų negu
Norwoode įsisteigęs V. V. S.
Petro
ir
Povilo
parapijos
net “amžinas prezidentas” Ge Balandžio 9 d. įvyko mėnesinis kauskaitė, Adv. Matulevičius,
taxi peršoko per tilto užtvarą
apšaukta
Lietuvos
nepriklauso

skyrius
pradžioje susideda iš
klebonas,
Kun.
S.
J.
Čepair nusiskandino Monongahela
mybė, kuri vėliau ir atsiekta. gužis irr jam niekas neturi jo-1 susirinkimas> naujai suorgani Dr. Kralikas, Lie>t. radio pro trijų organizacijų, kurios j ko
gramų
vedėjas
Jonas
Valaitis,
nanis.
Velionis
paėjo
iš
upėje. Tas atsitiko nakties lai
Ir šiandien Lietuva yra pada kių rimtų priekaištų primesti. zuoto Lithuanian Club'o, Pio p. Kralikauskienė, A. S. Tre mitetą atsiuntė po tris asme
Mikyčių k., Šventažerio p.. rius didelę pažangą kultūros ir j Tai Adv. J. S. Lopatto, kuris neer Girls' Auxiliary bute. Su čiokas
ku.
ir p. Gudas. Dariui ir j nis: ALTS. 33 kuopa, SLA. 131
Nesusipratimas sako kilo ka Suvalkijos. Palaidotas Bal. visose kitose srityse. Vienu zo- dabar kandidatuoja į SLA. iždi sirinkimą atidarė pirm. Adv. J. Girėnui eiles deklamavo 6 metų kuopa, ir Moterų Šv. Kotrinos
de- A. Patrick. Protokolas pereito Danutė žiužgdaitė.
da Stukas pavadino prie stalu- 20 d. Jis šioje parapijoje' džiu, musų šalis gyvuoja ir vi ninkus ir privalo būti seimo
Pašalpinė draugija. L. P. Ben
legatų
išrinktas.
‘
Kalbėtojai gražiai pagerbė
susirinkimo priimtas kaip skai
ko inėjusias. į cukrainę kitas dvi kunigavo netoli 35 metus. si mes turėtume džiaugtis.
drovė
suteikė dykai salę pirmam
Nežiūrint kokie delegatai su- tytas. Iš naujų narių priėmi Darių ir Girėną ir pareiškė no- 1
Ką mes darome Winnipege ?
moteris, savo pažystamas. Eliparengimui.
ro
remti
sekantį
skridimą,
įro

šEIMYN IšK A TRAGEDIJA Aš čia gyvenu ilgus metus, bet važiuos, kad ir nuo Marso at- mo komisijos raportavo F. Si- dydami kad Darius ir Girėnas
nora supykus už tai, išėjo.
Balandžio 22 d. jau rengiama
Washington, Pa. — Gleason musų tautiečiai per tą visą lai siųsti, jeigu balsuos vėl už Gu- dar ir F. Roden. Įnešta priim išjudino veikti tautos labui ir pirmas koncertas ir prakalbos
Kadangi buvo vėlus vakaras,
gį, Dr. Graičuno draugą, tai ti tuos asmenis kurie atsilankė tuos musų brolius kurie nesi
Stukas pasiūlė parvežti vieną iš Roupe, 26 m. amžiaus, susigrau- ką vos 1933 metais tesurengė
Vilniečių badaujančių naudai.
SLA.
padėtis pasiliks po seno šiame susirinkime be jokių to-’ jautė Lietuviais.
tų moterų, antros moteries se žęs žmonos netekimu, kuri jį Nepriklausomybės paminėjimą.
Kalbėti pasižadėjo Adv. Bagovei ir SLA. nariai nesužinos lesnių formalumų. Sekančios
serį, namon, ir pašaukė taxi. pametus išėjo sekančią dieną Šymet gi ir vėl tą tautos šven
čius
ir J. Tysliava. Parengimas
Ištiesų gėda koks tikras SLA., turto stovis. kvalifikacijos reikalingos nau ’ Apsilankykit Savo
Pravažiavus pro Benotų namus nušovė du savo jaunus vaikus tę pramiegojo.
įvyks
Lietuvių salėje, pradžia
Pittshurghietis. jų narių įstojimui: 18 m. am
musų kolonijai kad negalime
Tėvynėje
ir užvažiavus ant tilto, pasako ir pats nusižudė.
6:30 vai. vakare.
žiaus ar daugiau, Lietuviškos
surengti paminėjimo tokios di
jo ta moteris, Stukas sumanė
V. V. S. Komiteto laikina
Cunard Linija šį pavasarį su
kilmės, dviejų narių rekomen- rengė dvi ekskursijas į Lietu
išlipti iš taxi ir .sakė bandysiąs NORJ SUVARŽYTI BEREI delės šventės, musų tautos išsiValdyba:
; dacija ir užtarimo 4 iš 5 naujų vą. Abi jas lydės patyrę Cu
liuosavimo, už ką musų broliai
KALINGUS STREIKUS
susitaikyti su Benotaite.
Pirm. J. M. Pečiulis,
narių priėmimo komisijos.
Uniontown, Pa. — Delega galvas būklė, su priešais karia
Kaip tik išlipo tuoj jis ir per
Sekr. J. M. Tumavičienė,
nard palydovai.
Toliau sekė raportai P. Gultai nuo dviejų šimtų United vo, kentėjo, laimėjo.
lipo tilto kraštą ir dingo.
Ižd. E. Baužienė.
Pirmutinė ekskursija išplau
Lietuvos Žmogus.
Tos dvi moterys buvo gryžu- Mine Workers skyrių suvažiavę
PO KONCERTO. Balandžio ' bino, B. Mascavage ir K. Ak- kia laivu Aųuitania Gegužės 3
priimti.
sios iš Lietuvių Piliečių Klubo čionai nutarė suvaržyti tankų
NEW HAVEN, CONN. Bal.
13 d. čia lankėsi Dzimdzi-Drim-i■ lonio. Visi raportai
d., vadovauja P. Bukšnaitis;
1
Taipgi
priimta
įnešimas
kad at antroji — laivu Aųuitania Bir 22 d., Šv. Kazimierio salėj, 389
ir
bereikalingą
streiką
rimą.
Iš

salės, kur tą vakarą miesto madzi — A. Vanagaitis su savo
yoras McNair dalyvavo išrin nešta rezoliucija kad daugiau SPRINGFIELD, OHIO draugais, J.. Olšausku, ir gar- eityje visi vaportai butų priduo želio 16, vadovauja S. Bergen. Green st., nuo 3 vai. po pietų
streikų nebūtų šaukiama be
kime “Miss South' Side”.
Šie palydovai prižiūrės pasa- rengiama kortavimas, nuo 7 v.
' siais Chicagos armonistais, A. ta raštu.
Pasirinkimas nuolatinio var žierius visoje kelionėje kad jie bus šokiai. Rengia Šv. Pran
LINKSMAS BALIUS. U-e- j Labanausku ir Al. šemeta. Jie
pasitarimo su unijos distrikto
prezidentu ir nesušaukus dis tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi davė koncertą Barney Commu do šiai organizacijai užėmė žy butų viskuo aprūpinti, todėl ke ciškaus draugija. Pelnas ski
Nuo Peršalimu Krutinėję
trikto konvencijos aptarimui ar ja surengė linksmą balių Bal. nity salėje. Visus palinksmino miausią vietą diskusijose. Po liauti šiomis ekskursijomis la riamas antram skridimui. Vi
. Vienas skubus budus sulaužymui p-, ■
Kalimo k r utinė te
•• ■
ilgų ir karštų kalbų v isų narių,
<n
\
\
■>
i
ii
m*
’
’
.<
a
g
'
ras
tssitrynimus
14 d., Labor Temple.
galima streikuoti.
k?n.in^
OR 1
xpelleriu visos
sus kviečia
Komisija.
dzimdziškais juokais, dainomis
bai patartina. '
s! flhn r • V° tot al),lrn£'i‘>‘t krutinti
Lithuanian Club pasiūlymas lai
Balius
buvo
smagus
tuomi
į
r
muzika.
su flaneliniu ur vilnoniu audeklu. Siu.
Dar vietinė pianiskrudnfi?laX’StPa 1,u<‘su°ja susikimšm-ų
DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE
GREITUMAS BUVO KALTĖ kad turėta gera Lietuviška mu-! tė. p-lė Hypatija Mockevičiūtė. mėjo. Reikia pažymėti kad
krūtinėje Vitkuj glitumu ir a-rėt.lit.
zika, „oo
nes grojo Margučio o-----armo-l paskambino pora solo pianu ga- Į pirmininko Patrick’o siūlytas
GELŽKEL1O NELAIMĖS
Vasario 26 d. Pittsburghe nistai iš Chicagos. Taip pat j na vykusiai,
Pagaliau tęsėsi I vardas Lituanica Club gavo ir
reležinkelio nelaimėje buvo už svečiai, A. Vanagaitis ir J. O1-! Hnksnii šokiai , grojant Chica- gi daug rėmėjų.
Tit, -Tl klr-'Infro 'l'.lunm b,.„k,l<č<.
TikUi tikrasis turi Iukaro vaisbažcnkl.
Konstitucijos projektas, kumušta 11 pasažierių. šiose die šauskas, malonėjo padainuoti gi Da.ytoniečiai mažai gauna
ris
buvo skaitytas ir laikinai
mums
keletą
gražių
Lietuviškų
tose paskelbta oficialis nuogirdėti Lietuviškų dainų, o ži
pereitame susirinkipriimtas
dainelių,
kaip
mes
beveik
ne

■prendis kaltės. Pripažinta kad
no kad Vanagaitis.su Olšausku
galutinai užgirtas ir
I
me,
buvo
sam
girdėję
dainuojant.
Ačiū
kaltė buvo lokomotivo inžinie
gali daug gražių dainų padai
su
keliomis pataisopriimtas
riaus, kuris nesumažino trauki už tai artistams.
nuoti, tai dabar išrodė kad per-'
Tuom
susirinkimas
ir bai
mis.
Už $3 metuose pralinksminsit nio greitumą prie staigaus už
Taipgi ačiū ir Daytoniečiams mažai dainavo. Publika nesu
visą kaimą — išrašykit saviš sisukimo. Pats inžinierius ir svečiams už atsilankymą Į mu pranta kad dainuoti visą vakarą ges i
kiams į Lietuvą “Dirvą”.
Elizabethe esą buvę ir tebėra
sų balių.
Verpetas. yra_ sunku.
__ Z__, žmonių koncerte
gi buvo užmuštas.
ne
viena jaunimo draugija bei
buvo apie pora šimtų, buvo net.
organizacija,
bet del įvairių
iš
| iš kitu miestu.
priežasčių
mažai
galima jomis
NEW YORKO
II . PRANEŠIMAS. J. Sakalas,
gėrėtis. Partiviškumas ir silp
I žinomas tautietis, kuris užlaiko nas susiorganizavimas beveik
. JT
DIDELĖS EKSKURSIJOS
I i rūbų prosijimo įstaigą po ąnt- išaiškina kodėl mažai yra nu
,X
LIETUVA
I,) asu. 118 Valley st., vėl padarė veikta Lietuvystės reikalu mu
ĮI LIETUVĄ
Išplaukimai
■ sutartį su gera firma vyriškų sų kolonijoje tarpe jaunimo.
Rengiamos Liet. Lai v. Agentų
į naujų rūbų pardavimui. Todėl Lithuanian Club’o organizato
Sąjungos Amerikoje
KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemes, ore. jurose.
Bal.
21
Gripsholm
i kreipkitės pas Sakalą, jis ap- riai yra numatę visus trukumus Durtuvu grumlynčs, nuodingi guzai, lėktuvų pašovimas, artilerijoj griauM.L.
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu
G eg. 7 |l rūpins jus naujais pavasari- ir pasiryžo pasimokyti iš pra sniai. žmonių susurogdininia.s ir kitos karo baisybės
vaizdžiai aprašyta
M.IL. Kungsholm
. ..
...
"GRIPSHOLM"
T. SCAX'i.OX’O parašytoje ir 1-ina premija Amerikoje apdovahotoje
Drottningholm (reg. IS | niais rubais.
“D.” Rep. eitų klaidų suorganizuodami ti W.
Gegužės 28
karo apysakoje
Liepos 3,š.m.
Birž. 4
M.I Kungsholm
krai rimtą organizaciją iš pa
į KLAIPĖDĄ
“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
rinktų čia gimusių Lietuvių vy
formacijų ir laivakorčių kreipkitės i vietinius agentus arba i
PER GOTHEH0URcLi<
•ssr 3 CENTAI
(GOD. HAVE MERCY ON USti
rukų. Šių idėjų pravedimui
Rašydami “Dirvos” Redak
SWEDISH AMERICAN LINE
Kaina
tik
$1.35
su
persiuntimu. 400 pusi.
Gražus tvirti apdarai.
yra numatyta surengti kas mė
cijai arba Administracijai
Boston iostate str -nev YORK, 2I3tate str.-Ch.cago, 181 no.michigan avė
Pinigines
perlaidas
(money
orderius)
siųskite:
Bro'iurėlė apie ekskunijas Taftai bus suteikta veltu, ant pare.kalavĮmo—
nesį vakarienes, į kurias bus
kokius paklausimus visada
pakviesti žymus Lietuviai vei6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
įdėkite 3c pašto ženklelį.
Dirva

Amerikos

Balandžio 20, 1934
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TEKNIKOS♦ STEBUKLAI

kepa, ir prosija; poniutės savo
plaukus raito elektros pagalba,
ir jau net veidų dabinimas ir
Rašo Bronius F. Simons, Narys: AIEE ir EME.
| tam tikrų ligų gydymas atlieI karna su elektra. Pas retą gyLietuvių tautai, kaip naujai juos suprasti, ir jeigu negalima | dytoją nerasim elektros spinatgimusiai, šiandien prisieina tai kodėl. Atsakydamas į šj i dūlių aparatų. Tai ar nebūtų
kalbėti ne tik apie savo Tėvy klausimą noriu pasakyti kad gera susipažinti kaip tas viskas
nės Lietuvos nepriklausomybės tarp Lietuvių aukštąją tekniką j atliekama elektros jiega?
likimą, apie Lietuvos sostinės supranta tik tie kurie yra ją ! KADA PASAULIS PRADĖJO
Vilniaus atgavimą, apie kasdie-j studijavę. Bet teknikoje yra
ŽINOTI APIE ELEKTRĄ
ninius ginčus, politines idėjas, Į tokių dalykų kurie yra būtinai
bet ir apie tekniką.
reikalingi žinoti ne tik teknikuiTikrai sakant, ne pasaulis
'Užmirškime kelioms minu-j inžinieriui bet ir eiliniam pilie pradėjo sužinoti apie elektrą,
toms tuos visus klausimus, po čiui.
bet tik vienas-kitas mokslo vy
litikas, ir pažvelgkim į tekniNelaimei, del pirmiau minėtų rų, kurie po daugelio metų stu
kos pasauli, gal mes ten rasim priežasčių, pas Lietuvius tek dijavimų, patyrę apie elektrą,
sau pasitenkinimo, savo valios nikos kalbos labai mažai randa- pradėjo ją pažaboti. Tada ir
sustiprinimo.
s i kuri butų suprantama vi pasaulis apie ją patyrė. Kad
Kalbant apie tekniką, mes siems ar bent didumai. O ka elektra visados buvo apie tai
Lietuviai turime prisiminti kad da tą reikia daryti tai mums negali būti dviejų nuomonių.
ankstybas musų tautos prislė- Lietuviams, ypatingai Ameri Tačiau per ilgus amžius niekas
gimas mums užkirto galimybes koje, prisieina vengti tarptau apie tai nežinojo ir negalėjo
tinkamai prisirengti prie pa tinių žodžių, kurie yra nepri jos susekti ir patirti kad tokia
saulinės teknikos, mokslo kurio prasti musų liaudžiai. O kaip jiega slepiasi ir kad ją galima
pasekmėmis mes jau senai nau tik reikia vengti tekniškų žo sunaudoti savo tarnybai.
dojamės. Bet gražus rytojus, džių tai sudaro daug keblumų
Pats žodis ELEKTRA yra
lyg pavasario saulė taupydama išreiškimui teknikos.
Graikiškas. Kad vienas ir ki
ledus, žada mums tos laimės
Norėdamas bent paviršutinai tas žmogus šian ir ten pradėjo
kurios kitos kultūringos tautos supažindinti musų Lietuvius su apie elektrą patirti, bent gau
jau seniau pasiekė.
elektros jiega stengsiuosi nu ti supratimo' kad kas tai tokio
Kaip,kas gali klausti: kodėl šviesti koki stebuklai šiandien yra, turime žinių nuo gana se
kalbėti ^apie tautą kada kalba atliekami su elektros jiega ir nai. Tačiau aiškių datų nuo
ma apife stebuklus PASAULIO kas reikalinga žinoti namų šei kada tikrai elektra yra žinoma
TEKNIKOJ? Taip, jeigu mes mininkei apie elektrą. Veik vi negalima pasakyti. Yra sako
norim -suprasti stebuklus pa sur Amerikoje Lietuviai naudo ma kad prieš Kristaus laikus
saulio teknikos, mes pirmiau tu ja savo namuose elektrą ne tik 400 metų pirmiau jau kaip kas
rime žinoti ar mums yra galima šviesai, bet jau ja ir verda, ir patyrė ką tokio panašaus i

elektrą. Bet tik patyrė, ir tuo
baigėsi.
Tikri ir nuodugnesni elektros
egzistavimo Įrodymai pradėjo
apsireikšti pastarų dviejų-trijų
šimtmečių bėgyje, kurie buvo
sitdais privedusiais mokslo vy
rus prie tikro susekimo apie
tą paslaptingą jiega, kuri šian
dien žmonijai pasidarė neįver
tinama brangenybe, ir tokiu
paprastu, kasdieniniu dalyku,
galimu pasinaudoti kada tik už
eina noras.
Tas kada tikrai apie elektra
buvo žinoma mums nesudarys
svarbos, nes aiškių nustatymų
tam nertu Bus geriau eiti tie
siog susipažinti su vėliausiais
elektros jiegos ir padarų tobu
lumais ir ant kiek plačiai šian
dien elektros jiega vartojama.
Kada mes gerai susiinteresuosim apie elektrą, tada isto
rinius dalykus apie ją kožnas
suinteresuotas galės surasti ir
pats juos pažinti.
(B. d.)

DARBININKŲ REIKALAI

Chicagoje dabar prasidėjo ne
prastas progresas darbininkų
organizavimo atžvilgiu.
Dėka
Prezidento Roosevelto programo, kuris leidžia darbininkams
organizuotis, organizavimo dar
bas eina sėkmingai.

Mirė Or. K. Kasputis
Balandžio 17 d. Chicagoje
staiga nuo širdies ligos mi
rė plačiai žinomas senas
veikėjas, Dr. Kazys Kaspu
tis. Dr. Kasputis per pietus
valgydamas buvo dar links
mas ir sveikas. Po pietų nu

ėjo j Woolworth krautuvę,
3149 So. Halsted st., ir ten
sukrito negyvas.
Pašarvotas Liulevičiaus
laidotuvių įstaigoje.
Chicagiečiai apgali a u j a
savo gero draugo.

MUSU

DARIAUS MOTINA
DĖKOJA LIETUVOS
STUDENTAMS

PASTABOS

nesustokim pusiaukelyje! Dau
giau kaip 5,000 dolarių fonde
užtikrina kad paminklas tikrai
bus pastatytas.
P. Jurgėla.

10,000 ŽMONIŲ MERGAITĖS
LAIDOTUVĖSE
Balandžio 13 d. įvyko laido
tuves pustrečių metų mergai
tės, Dorette Zeitlow, kurią prieš
kelias dienas buvo pagrobęs 15
metų vaikas, George Rogalski,
>r paslėpęs užleistame budinke,
laikė nuogą ir alkaną per dvi
dienas. Nuo to ji peršalo ir
mirė.
Tokiam nepapastam nuotikiui
įvykus, mergaitės laidotuvėse
dalyvavo apie 10,000 žmonių.
Visoje toje srityje sulaikyta
Tas vaikas dabar egzaminuo
jamas, tiriama jo protas, ii- jis
bus atiduotas arba į vienokią
arba kitokią įstaigą.
Mokyklų viršininkas dabar
mano kad butų gerai visus vai
kus peregzaminuoti ir surasti
iškrypėliai, ir juos atskirti nuo
normalių vaikų.

Chicago. — Gavus iš Vytau
“ANTRAS SKRIDIMAS” at
rodo ir primena veikalą “Ame to Didžiojo universiteto studen
rika Pirtyje”, kur kavalierius, tų gražią užuojautą raštu, Ka
viliodamas merginą į Ameriką, pitono Dariaus motina Augus
išvilioja iš jos pinigus ir pabė tina Darienė-Degutienė nesenai
ga ją uždaręs pirtyje. Mergi pasiuntė to universiteto stu
na lieka suvilta. “Antrojo skri dentų atstovybei Kaune šio tu
dimo” “kavalieriaus” rolę vai rinio laišką:
“Brangus Lietuvos jaunuo
dina Plečkaitinihkai.
Bet tai
nieko nuostabaus. Kiekvienas liai, studentai! Malonus ir įs
patyrimas ar mokslas kainuoja pūdingas Jūsų sveikinimas su
pinigą, ar tai paskiram žmo teikė man didelio džiaugsmo.
geliui, ar visuomenei. Tie ku Tas nors išdalies suramino ma
rie dirba už “antrą skridimą” ne, tokio didelio smūgio prislė LIETUVIŠKI PARENGIMAI
Chicagoje buna Lietuviškų
gaus “pamokas” iš Chicagos gtą, netekus brangiausio sū
Lietuviškų Plečkaitininkų kli naus, kuris taip garbingai žuvo parengimų kas savaitę labai
Lietuvos garbei. .Steponas vi daug. Pavyzdžiui Balandžio 14
kos.
Tie kurie Chicagoj pritvėrė sada, nuo pat mažumės, mylėjo ir 15 dienomis priskaityta bv
visokių korporacijų, priaudė rū savo tautą ir Tėvynę Lietuvą, vus net 28 įvairios rūšies v
bų, visus prišelpė, priaugino kuriai subrendęs visai pasiau karai. Tiesa, jie vieni yra v.
kiaulių, išmokino kumeliukus kojo, tarnavo su ginklu ranko- sai mažos reikšmės, kiti dides
gerą pelną duoti, dabar nusita jo ir pagaliau nugalėjęs Atlan- ni, bet tai vis jau perdaug.
Visų parengimų tikslas yra
rė būti “lakštingalomis” ir su tiko vandenyną staiga žuvo jau
čiulbėjo apie tautos garbę!. ... visai netoli mylimos Tėvynės. ką nors uždirbti visuomenę su
Ir visuomenė vėl paskui juos Toks laimėjimas ir staigus žu kvietus. Tačiau kada parengi
vimas prie pat galutinio tikslo mų esti labai daug tai pelną
nusekė ir deda pinigus.
visiems buna menki, o tik sa
Tūkstančiai musų senelių ne tuo labiau yra man skaudus.
lės padaro biznį.
Betgi
labai
malonu
kad
kilnu

turi prieglaudos, bet tam tiks
Prie to, per savaitę Chicagc
sis
Lietuvos
universiteto
jauni

lui pinigų nėra ir niekas nesi
je įvyksta apie 20 Lietuvišką
mas
taip
gražiai
įvertina
Da

rūpina aukauti.
riaus ir Girėno žygį, mirtį ir radio programų. Tai bene dau
Pittsburgho Lietuviai dirba
užjaučia didvyrio motiną. To- giau negu pačiame Kaune! Tik
didelį kulturinį darbą, stato pa
kis reiškinys palengvina mano po pusę valandos visi radio pro
minklą Lietuvių tautai Mokslo
skausmą del tokios nelaimės, gramai sudarytų 10 valandų į
Katedroje, kur bus įamžintas
netekus savo rup Intojo-augin- savaitę, bet kai kurie progra
musų tautos vardas. Bet tam
tojo, kuris nuoširdžiai mylėjo mai eina net per valandą laiko
reikalui pinigų neprisišaukia.
ir daugiau. Tik vieno “Margu
savo motiną.
“Antram skridimui”, Plečkai
Esu labai sujaudinta ir bran čio” buna 8 radio programai
tininkų išgarbinimui ir sustip ginu Jūsų užuojautą-suramini- per savaitę.
rinimui visi musų “galvočiai” mą senutės. Nuoširdžiai tikiu
Taigi Chicagoj Lietuvių ju
griebėsi dirbti ir net naudoja kad Lietuvos kilniam jaunimui dėjimas yra labai didelis kas
visus negražius budus neigti netrūksta tokio patriotiškumo liečia parengimus ir radio pro
tuos kurie nori parodyti visuo ir Lietuvybės dvasios kokią pa gram us. Nors Chicagoj Lenkų
menei kas už jų to “tautos reiškė mano sūnūs su savo yra daug daugiau negu Lietu
darbo” slepiasi.
draugu Stasiu Girėnu. Dėkoju vių, bet Lenkai sako kad Lie
žinoma, nieko nepadarysi, už tokį atminimą manęs ir lin tuviai juos tuoj pralenksią su
nes yra žmonių kuriuos galima kiu jums visiems sėkmingai iš radio programais'.
amžinai mulkinti, kitus galima eiti aukštuosius mokslus ir buGalima sakyti kad Lietuviški
mulkinti tik laikinai, bet nega ,ti naudingais musų tautai ir radio programai kas savaitę čia
lima sumulkinti visus ir visa jaunai Lietuvos valstybei.”
apima nemažiau $1,500 sumą —
da.
Ir mes visi Amerikos Lietu tai didelė suma pinigų. Per
šiandien Chicagoje rimtesni viai, gerai supraskime Dariaus- metus pasidarytų apie $80,000.
žmonės protauja ir sako: “Di Girėno žygio svarbą, jų aukos
Už tą sumą Lietuviai galėti]
delio čia daikto kad kokiam vy didumą — branginkim jų pra išlaikyti patys vieni savo radio
rukui už visuomenės pinigus lietą kraują ir Lietuvių garbei stotį. Tiktai visa bėda kad pas
nupirks didelį lėktuvą ir jis per- pražudytas jaunas gyvybes! musų žmones trūksta sutarimo,
skris Atlantiką. Juk Darius ir Pajuskime nors dalelę to Da tautinės sąmonės, ir tame visa
Girėnas perskrido mažu lėktu riaus motinos skausmo, kurį ji kliūtis. Ar kada susipras ir rim
vu.”
tebekenčia.
Baigkime statyti čiau protaus ir elgsis negalima
šiems didvyriams paminklą — pranašauti.
Rep.
“DRAUGIAS“ Chicagoj nei iš
šio nei iš to pradėjo pasakoti
kad “antrasis skridimas” esąs
“visos tautos reikalas”.
Ne
jaugi ? Rodos kada tos grupės
Į Jūsų Tautinę Klaipėdą
draugai Plečkaitininkai
kėlė
(per Copenhagen!})
trukšmą Varšavoj ir Berline tai
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO
niekam neišrodė kad tai buvo
S. S. FREDERIK VIII ............. Balandžio 21
“visos tautos reikalas”.
S. S. UNITED STATES .............. Gegužes 12
Socialistų “Naujienos” buvo
S. S. FREDERIK VIII ................. Gegužės 25
S. S. UNITED STATES ................. Birželio 16
didžiausi draugai Plečkaitinin
S. S. FREDERIK VIII .................. Birželio 30
kų. Kada jau tie tautos išda
vikai visur prakišo, socialistai
DIDELĖ EKSKURSIJA
sumanė atgaivinti Plečkaitinin’o priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos
kus “antru skridimu”. Ar čia
laivu “UNITED STATES”
“visos tautos reikalas” kad už
iš New Yorko Gegužės 12 d.
visuomenės pinigus užlaikomas
vyrukas, neturintis mažiausio
supratimo apie musų tautos da
DIDELĖ VASARINE EKSKURSIJA
lykus ir Plečkaitininkų politi
ypatiškai Vadovaujama Juozo Janush’o, Jr.
ką, kuriam mokama po $100 į
laivu “FREDERIK VIII”
mėnesį algos ir berods dar turi
iš New Yorko Birželio 30 d.
pažadu gauti $600 kada skris?
Platesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba pas kitus
Tai.'i, visuomenė pakinkyta
autorizuotus agentus arba j
vieną vyruką penėti, kuris tu-1
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
ri savo pastangomis atnešti “di
27 Whitehall St.
248 Washington St.
130 N. LaSalle St.
delį vardą” Plečkaitininkų kli
New York, N. Y.
Boston, Mass.
Chicago, III.
kai kaip Amerikoje taip ir Lie-;
tavoje.
1

VisaKelionč Juromis

LUCKIES VISUOMET YRA MALONUS JUSU GERKLEI
Luckies yra padaryti tiktai iš švarių
vidurinių lapų — lengviausio, geriausio
skonio tabako. Ir be to, “It’s toasted”
del gerkles apsaugos.
Kiekvienas
Lucky Strike yra apvalus, kietas, pilnai

Tiktai Viduriniai Lapai — Šie Yra Lengviausi Lapai

prikimštas—be liuosų galų. Štai kodėl
Luckies užsilaiko gerai — ueisdžiūsta.
I uckies visuomet visąją atžvilgiais yra
malonūs jūsų gerklei.

4
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Balandžio 20, 1934

R V A

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

JEI ŽMONIJĄ IŠMINTIS
VALDYTŲ
Detroito “News” papasa
DAR PRIE LIETUVIŲ-LENKŲ “TAIKYMOSI'’ stojo jiems “gelbėti” namus koja ką galima butų atlikti
nuo praradimo (?!!) nors su tais 400 bilijonų dolarių
komunizmas jokios priva kuriuos žmonija pereitame
Iš daugelio vietų Europo Komunistai ir CWA
tinės nuosavybės nepripa- pasauliniame kare išleido.
je platinama gandai Lietu
vos ir Lenkijos susitaikymo Kuomet pereitą rudenį žysta!
Sako, butų galima buvę pa
pradėta ruošti projektus
Komunistai bendrai yra statyti po $2,500 vertės na
klausimu. Vieni sako kad
valdiškų viešų darbų (C W bukapročiai ir dalykų neI Ker dieną jie suvalgo apie 40,000 klg. duo
Pilsudskis, kaipo kilęs iš
A), komunistai šaukė-rėkė permato iškalno. Jie dau mą ir aprūpinti jį po $1,000
nos, 15,000 klg. mėsos, apie 30,000 litrų
Lietuvos, norįs “prieš smervertės rakandais, patupdyti
kad tai esą pastangos dar giausia imasi arba ardyti
pieno
ir kit. Bendrai per dieną suvartoja
SKAIČIŲ
ŠVIESOJE
tį matyti” Lietuvą susitai
bininkams užbovyti, sulai arba vadovauti tą ką kiti jį ant 5 akrų žemės (vertos
|
apie
300,000
klg. visokių maisto produktų
kiusią su Lenkija. Kiti ra
$100 akrui) ir po tokią nuo
kyti nuo revoliucijos. . . .
į
ir
už
tai
sumoka
apie 175,000 litų.
sutveria arba pastato.
šo kad sovietų komisaras
savybę duoti kiekvienai šei
Kaunas tirštai apgyventas. Kauno
Mėgsta Kauniečiai ir pasilinksminti.
Dabar
gi,
žiemai
praėjus
apsilankysiąs Kaune tuo ti
mai Amerikoje, Kanadoje, miesto teritorija yra 60 ketvirtainių kilo Tam reikalui veikia 13 kinematografų, 78
Autralijoje, Anglijoje, Vo metrų. Tat pėkščiam žmogui apeiti ap- restoranai ir traktieriai, kuriuose kasdien
kslu; dar kiti — kad Lietu ir per ketvertą mėnesių Nori Didelio Kariško
va pati norinti taikytis, ir bedarbiams gavus uždirbti Lakūnų Skaičiaus
kietijoje, Rusijoje ir Pran Į link Kauną reikia tris dienas, .nes skaito- palieka apie 30,000 litų; tik už gėrimus pa
primena lankymąsi Lenki iš CWA, komunistai pradė Siūloma, sumanymas kad cūzijoje. Ir dar pinigų lik 1 ma kad suaugęs žmogus per dieną viduti- liekama 17,000 litų. Kavinių, alinių ir val
joje vieno ir kito Lietuvos jo kelti protestus kam CWA Su v. Valstijos turėtų gata tų, kuriais butų galima bu ; niai gali nueiti 20 kilometrų.
gyklų yra 291. Viešųjų balių, vakarų, šo
vai 250,000 kariškų lakūnų vę kiekvienam po daugiau
kaimo teritorija tirštai apgyventa. kių, gegužinių, vaidinimų, rungtynių ir tt.
žymių žmonių. Dabar dar darbus nutraukia!
šios šalies atsiti 20,000 gyventojų turinčiam Vienam ketvirtainiam kilometrui tenka per metus buna apie 1,500.
pažymima kad ir Prancū Tai komunistų kovos bu apsaugai
kime
karo.
Šioje šalyje yra
Radio aparatų Kauniečiai turi 2,818.
zijos užsienių reikalų mi- dai. Jie visada ten kur es apie 1,000 mokyklų ruošian tų šalių miesteliui pastatyti 1,685 žmonės. Taigi, Kauno plotas 40 kar
tų tirščiau apgyventas negu kiti Lietuvos Telefono aparatų su pridėtiniais yra 5,200,
6
milijonų
dolarių
vertės
nisteris Barton važiuoja į ti minios.
čių lakūnus. Jos kas metą
plotai.
o pasikalbėjimų per dieną vidutiniškai bu
Kada Amerikoje pradėjo galėtų išmokinti po 20,000 knygyną ir universitetą.
Varsa va su tikslu sutaikyti
Galvių plotas Kaune yra apie 500,000
organizuotis namų savinin jaunų vyrų skraidyti ir per
Ir dar pinigų liktų, ku ketvirtainių metrų. Tat, jei visus Kaunie na 30,000, arba per vieną aparatą viduti
Lietuvą su Lenkija.
Kad toks noras yra Len kai kovai už numažinimą desėtką metų butų ketvirt- riuos, įdėjus kur 5-tu nuo čius suguldyti ant gatvių eilėmis tai tarp niškai kalbama per dieną šešis kartus.
“L.A.”
S. L.
kų ir jų draugų Prancūzų, mokesčių, komunistų spau dalis milijono vyrų tinka šimčiu, šiais nuošimčiais tų eilių protarpis butų tik apie 1 metrą.
ir pagaliau Lietuvių ir Len da ir vadai tą darbą smer mų kariškai oro tarnybai. butų galima kasmet mokėti
Trūksta moterų. Oficialiais daviniais
MIRĖ GARSUS KLASTUOTOJAS
po $1,000 algos 250,000 mo Kaune Sausio 1 d. 1934 m. buvo 102,750 gy
kų kaimynų Rusų, apie tai kė ir sakė kad tai esančios
Meksikoje, Guadalajara mieste, šiose
kytojų.
ventojų. Bet faktiškai yra daugiau, nes
nėra ko nei kalbėti. Ir mes buržujų pastangos ginti sa Auksas į Ameriką
dienose
netikėtai šūvio sužeistas mirė pra
Nuo
to
kaip
dolaris
tapo
To vietoje, žmonija tuos oficialus skaičiai nepagauna persikėlusiųgerai žinome kad po Spaliui vo reikalus. Komunistai iš
garsėjęs
parašų klastuotojas, Jesus Nino.
nupigintas
į
Suv.
Valstijos
pinigus naikinimui ir tren jų paskutiniais metais Kaunan, o tokių
9-tos (1920 jn.) Lenkai ir jų ėjo užstoti nuomininkus ku
Jis
buvo
toks gabus suklastavime kitų
pradėjo
plaukti
kitų
šalių
bus dešimts ar penkiolika tūkstančių žmo
ksmui išleido!
draugai stengėsi priversti rie savo namų neturi. Bot
žmonių
parašų,
kuriais padarydavo sau
auksas
tai))
kad
iki
šių
die

nių.
Tat
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dabar
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Lietuvą “taikytis” su Len nepraėjo kelios savaitės lai nu jau privežta aukso arti
pelno,
o
kitiems
nuostolių,
kad valdžia ne
115
iki
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tūkstančių.
kija, ragindami užmiršti ko, jau komunistai permai $700,000,000. Daugiausia to
MUSŲ KAIMYNAMS
žinodama
kaip
kitaip
jį
nuo
to darbo su
Gyventojų
sudėtimi
Kaunas
visai
pa

Vilnių, sakė kad “Vilniaus no savo pažiūras į tai ir pa aukso atvežta iš Londono.
LAIMIKIS
laikyti nukirto jam abi rankas. Šita baunašus
į
didelius
Europos
miestus,
kur
vy

klausimas baigtas” ir tt. ir tys ima vadovauti namų sa Amerikoje už auksą moka
Suomiai savo krašte rado rų visur daugiau negu moterų. Kaune į smė yra turbūt viena iš nepaprasčiausių
vininkų organizacijas. . . .
tt.
kiek daugiau negu Londo metalo nikelio sluogsnių, taip pat kiekvienam 100 vyrų tenka tik kokia legališkai įvykdyta naujame pasau
Mat, namų savininkų yi a ne, todėl apsimoka jis čia sakoma apie 2,500,000 tonų. 90 moterų. Kitaip tariant, padalinus vi lyje nuo Viduramžių laikų Europoje, nes
Bet kitaip apie tai mano
labai
daug pačioje darbinin vežti ir parduoti po supir Anglijos ir Kanados nike sus vyrus dešimtimis prieš kiekvieną vyrų senovėj už vagystes kaip kam būdavo nu
Lietuviai ir jokių pažiūrų
Lietuvis, išskyrus išsigimė kų klesoje, taigi komunistai kimo Londone.
lio kompanijos baigia su dešimtį atsiras tik po 9 moteris. Tuo tar kertama rankos.
Kuomet Nino liko be rankų,, jįs; išmo
lių (kurie Lenkams parsi
Suomijos vyriausybe susi kų kitose Lietuvos vietose kiekvienam 100
ko
rašyti
'valdydamas plunkshą dantimis.
vyrų
tenka
110
moterų.
Nežiūrint
to
kad
davę) Vilniaus neišsižadės.
derėti tuos sluogsnius su
Jis
pragarsėjo
kaipo rašytojais. Jo viena
moterų
Kaune
palyginti
su
vyrų
skaičium
Kaip Kristus verkė Jeruzavartoti. Suomija gautų ge
knyga,
apie
buvusį
Meksikos prezidentą
kaiji
ir
trūksta,
neištekėjusių
moterų
mu

lio, Švento Miesto, taip vi
ro pelno, o jos žmonėms
Obregoną,
buvo labai prasiplatinus.
sų
laikinoje
sostinėje
yra
17
nuoš.
daugiau
sų Lietuvių širdys ir akys
rastųsi darbo.
bent kurioje kitoje Lietuvos vietoje.
atkreiptos į Vilnių ir ver
Lietuvoje, gaila, nėra jo neguKai
“ELEKTRIŠKA MOTERIS”
dar prieš 15 metų Kaunietis buvo
kia netekę savo Amžinojo
kių metalo ar anglies sluog pusiau krikščionis, pusiau Žydas, šių laikų
Italijoj, Trieste mieste, šiomis dieno
Miesto. Per suvirš 600 me
snių. Vienintelis musų gam Kaunietis 70 nuoš. susideda iš grynai Lie mis mokslininkai ir gydytojai buvo nuste
tų buvęs Lietuvių sostine,
tos turtas tai miškai ir že tuviškos tešlos, 25 nuoš. iš Žydiškos, ir 5 binti ypatingu apsireiškimu. Viena mote
musų garbės ir didybės mie
mės ūkis.
nuo. iš kitokios (Lenkų, Vokiečių, Rusų). ris, Ona Monąra, pragarsėjo tuomi kad jai
stas, Vilnius šiandien Len
Kauniečių užsiėmimas. Kauno gyven laike miego kaip kada iš krūties išsimuša
kų paverstas užkampio mie
AR
PRISIDĖSIME?
tojų
tarpe daugiausia yra visokių darbi keista melsva šviesa. Mokslininkai patal
NI5KO NEGIRDĖJAI
ninkų, apie 30,000; jų pramonės ir susisie pino ją ligoninėje tyrinėjimams. Daktarai
steliu, pažemintas, apleis
Lietuvos
prezidentui
šyVerkia beržas svyruoklėlis
tas.
met sueina 60 metų amžiaus. kimo įmonėse bei dirbtuvėse dirba apie ir slaugės Pirano ligoninėje sako mato tą
Gale lauko vienas,
Bėt Lenkams kaipo grobLietuvoje, musų tautos va 15,000; vien tik tarnaičių Kaune yra apie šviesą blykstelėjant, kuri kaip kada pasi
Mano kelio liūdnos naktys,
šiems gaivalams, godumo
dą pagerbti, sugalvota su 1,000, o visokių padienių darbininkų 3,000 kartoja neužilgo, o kaip kada tik už kokio
Dar liūdnesnės dienos.
svetimų žemių apimtiems,
rinkti 100,000 litų, nupirkti suviršum. Darbininkų uždarbis svyruoja ilgo laiko pasirodo, ir buna matoma tik
E, sesute, sesutėle,
2 ir 15 litų per dieną. Paskiau eina nakties laiku, tamsoje. Ta moteris laiko
Vilnius išsižadėti neišrodo
p. Smetonos gimtam Užulė- tarp
Žydi lankos žalios,
visokių
įstaigų tarnautojų grupė. Jų yra ma atidengta krutinę ir jai duodama ra
Lėkim — gal surasim laimę,
galimu. Jie laiko Vilnių
no kaime ūkį, ir jam pado apie 25,000, įskaitant čia ir krašto apsau miai miegoti.
Gal surasim dalią.
savo miestu ir visą užgrob
vanoti gimimo dienos pro gą. Tarnautojų uždarbis labai nevieno
Tarp prietaringų žmonių plinta viso
Gal
surasim, sujieškosim
tą Lietuvos trečdalį savo
ga. Tuo. budu tauta kaip das, nuo 3 iki 100 litų per dieną.
kių kalbų apie ją: vieni sako kad tai esąs
Svajoklėlių dalių,
teritorija. Susitaikymas su
ii’ padėkotų savo nariui, ku
Ekonomiškai nepriklausoma gyvento stebuklas, kiti — kad ji nurijo elektrišką
O gal klaidžiosim paklydę,
Lietuviais reikštų išpildymą
ris per visą savo amžių ne ju grupė, k. a. įstaigų ir Įmonių savininkai, lemputę....
Išklajosiu! kelią. %
Suvalkų sutarties. Bet ar
nuilstamai, plunksna ir žo administratoriai, direktoriai, vedėjai, lais
Tėviškėje žydi vyšnios,
Lenkai prisipažins kad jie
džiu,
tautos gerovei dirbo. vos profesijos žmonės (gydytojai, advoka
Jauną meilę kliedą,
tarptautišką vagystę pa
Bus
išleista
20,000 bonų po tai, rašytojai ir kt.), gyvenanti iš kapitalo
O mes laimę nuraškysiu! '
pildė? Ar jie prisipažins
5
litus
ir
juos
pardavinėti ir panašiai, susideda maždaug iš 10,000
Kaip balčiausią žiedą.
asmenų. Jų daugiausia yra pirklių ir pra
kad jie kriminališkai padėjo
aukotojams.
Vai, sesele, mėlynake,
monininkų,
apie 5,000. Nesavarankiškų
savo parašus ant Suvalkų
Butų gražu jei ir Ameri
Pasaka šilojaus,
gyventojų:
vaikų,
mokinių, senelių, ligonių
sutarties? NE! Ne Lenkų
Mano širdį siaubė skausmus,
kos Lietuviai, ypatingai tie ir kitokių Kaune yra
30,000 suvirš. Išei
Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
O fu sau šypsojais.
“unarm” tas padaryti.
kurie p. Smetonos tautišką na kad kiekvieni du savarankiški Kaunie Šie
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
Tėviškėje
verkia
gluosniai,
Jeigu Lenkai dabar- vėl
darbuotę įvertina, sudėtų čiai išlaiko vieną nesavarankišką.
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
Rymo senas kryžius,
nori su Lietuva “taikytis”
pinigų ir kokią dovana ABet Kauno gyventojų tarpe yra nema rėdami ši žemlapį galėsit puikiai apsipažinKad sūnus paklydo jaunas
tai tik todėl kad jie mano
merikos Lietuvių vardu į ža ir viešuomenės atmatų, k. a. kalinių, el ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
Ir nebesugryžo.
jog Lietuva bus “išsigan
Kauną nusiųstų. Pritarė getų, prostitučių ir kt. Vien tik kalinių
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Vėjau,
vieškelių
klajūne,
dus” Vokiečių ir norės kejai, atsiliepkite!
Kaune
nuolat
yra
1,400,
o
elgetų
ir
prosti

Pakelužių vėjau,
Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c.
no nors, o gal labiausia Len
tučių iš profesijos apie 1,000.
Argi apie mano skausmą
6820
Superior Ave.
Cleveland, Ohio
Kaunas — krašto kultūros centras.
kų, “apiekos”....
VIS TIESIA RANKĄ
Nieko negirdėjai?....
Kaunas yra Lietuvos mokslo centras. Mok
Gal but kad Lenkų užruĮ KLAIPĖDĄ
“A. Ž.”
B. Kundrotas.
bežinių reikalų ministeris
Anglijos liberalų “Man slo priešakyje stovi Vytauto Didžiojo uni
Beckas, kuris lankėsi Mas
chester Guardian” aprašo versitetas su 110 profesorių, tokiu pat jau
LIGĄ
NUGALĖJUS
Didelė knyga, su šimtais pa
kvoje, prikalbinėjo sovietų
Hitlerio kalbą nazių “senai nesniuoju mokslo personalu ir 4,500 stu
dentų.
Be
to,
Kaune
yra
10
specialinio
Vėl
mano
krutinės
gelmėse
veikslų,
išguldanti visokiau
vyriausybę raginti Lietuvą
gvardijai” Berline (Kovo pobūdžio aukštesniųjų mokyklų, Konser
Pavasario
jaučias
dvelkimas
sius sapnus. Tinka turėti vi
“užmiršti” seną nesusipra
19 d.), kurioje jis pareiškė vatorija, Meno Mokykla, Teknikos Mokyk
Ir kelia iš juodojo grabo —
suose
namuose.
Kaina 75c.
timą; gal but kad Prancū
jog Vokietijos žemėlapis bu la ir kt. su apie 2,000 klausytojų. Gimna
Gyventi galingas troškimas. '
zai ant tų Becko pėdų irgi
siąs taip pertaisytas kad vi zijų Kaune yra 12 su 4,200 mokinių.
Reikalaukit “Dirvoje”
Suprask, mylimoji, tą jausmą,
bando ką nors daryti sutai
si
Vokiečių
kraujo
žmonės
Periodinių leidinių Kaune išeina 132;
Didingąjį dvasios kilimą,
kymo .atžvilgiu, manydami
gyvensią savo valstybėje, dienraščių 15, dukartsavaitinių 5, vienkart
Kad aš atsikėlęs iš grabo
kad Lietuviai Vilnių už
kaip vieninga tauta. Ka savaitinių 44. Kiti išeina rečiau. Viduti
Vėl eisiu į linksmą jaunimą!
miršo ir bijodami Vokiečiui
Vėl eisiu į linksmą jaunimą
dangi Berlinas skaito Klai niškai Kauno spaustuvės per dieną spaus
Džiaugsmų ir vilties įliepsnotas,
pėdą “Vokiečių tautos” ap dina apie 40,000 spaudos lankų. Vienkar
sutiks su Lenkais taikytis.
Kur šypsos gyvenimo tikslas
gyventu kraštu tai Lietu tinių leidinių (knygų, brošiūrų ir kitokių)
Gal Lenkai nori “pakrik
ir Namų Prižiūrėjimas
Skausmuos
taip
gražiai
išvajotas.
.
.
.
štyti” Vilnių kokių nors
vai vis teks kovoti su na- Kaune per metus išeina, apie 800 su apie
KAINA TIK S1.00.
Ir eisiu, aš eisiu į tikslą
ziais, iki šie savo nuomonę dviem milijonais egzempliorių..
■‘neutraliu” miestu, žinoma,
Didelė.
170
puslapių knyga nurodanti kaip
Kaunas yra ir meno centras su vals
Tikėdams ta\ e ten surasti,
nepamainys.
paliekamu tik Lenkų kon
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
tybės ir kitais teatrais, Meno Galerija, ma receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius
Ir amžinos laimės glėbyje
Iš Hitlerio žodžių matyti žėjais ir tt. Vien tik teatrus aplanko per
trolėje.
Ir džiaugsmų verpetuos paskęsti.
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
jie tos nuomonės nemaino. metus apie 100,000 Kauniečių. Be to, įvai Visokį
Bet tai butų tuščios paPaskęst. . . . prisiglaust prie krutinės,
kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
Laimė dar kad ji užkliudo rių paskaitų ir susirinkimų Kaune per me giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
staigos. Lietuva nesitaikys
Kur žaidžia šventieji jausmai,
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
veik pustuzinį kitų Euro tus buna apie 2,000.
tol kol Vilnius nebus grą
Kur tavo akiu okeanuos
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.
pos
tautų,
todėl
Lietuva
ne
žintas Lietuviams beišlygiKauniečiai
mėgsta
pavalgyti
ir
pasi

Sutirpsta juodieji skausmai. . . .
, viena stoja prieš Vokietiją.. linksminti. Kauniečiai mėgsta pavalgyti.1 6820 Superior avė.
Clevelasid, O.
Jonas Morkūnas.
nai!

KA U N A S

L I E 'I' ir v O s
Ž E ME API AI /
30c

SAPNINYKAS

VALGIU
GAMINIMAS
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DIRVA

Merunas su Gaižiu greitai susitaikė
graudesnis buvo šis vaizdas kuomet ugnis
del
paveldėjystės:
kaip Ardys pageidavo
skyrė negyvus nuo gyvųjų — mylimiau
JUODO
sius, brangius asmenis — ant visados.... taip jiedu ir padarė, ir taip geriausia tiko, PRENUMERATORIAI
Nebuvo juos apverkti nei jų .mylimų nes Gaižys buvo vyresnis ir buvo tikrasis
jų, nei žmonų, nei motinų nei sesučių, tik Daugupių įpėdinis, o Merunui, užsikaria- Kazys Braciška, vietinis, iš
jų visų verksmo ir aimanavimo aidai pa 1 vus sau naują vietą, geriausia ir tiko joje rašė Meruną Juozui Markeliu)
iš Apuolės Laikų
Rašo K. S. Karpius
<
plito visoje Lietuvoje kada, sugryžę jų li pasilikti, nes kiek visiems buvo žinoma, Lietuvoje.
kučiai pasakė kas atsitiko ir kad tų kurie Apuolės buvusių valdovų nei vieno gyvo Ignas Grigutis, iš Kingston,
Pa., prisiuntė $1.50 už Merunąj
(Tęsinys iš pereito num.)
žmonės ir jo kaimynai kunigai ir visi Lie neparėjo, niekados nesulauks....
nebuvo.
tuviai kurie tik apie jį girdėjo. Su visais
Merunas prašė Gaižio, gryžus Į Daug ir 50c už Dariaus-Girėno foto
jis buvo draugingas, širdingas, mokėjo su
Apsidirbus su miinsiais, Merunas pra upius, išrengti pas jį į Apuolę jo motiną, grafiją.
Merunas Apuolės Valdovas
taikyti, patarti ir užtarti. Mirė tas kurį dėjo rūpintis pavaišinimu savo svečių ka kuri labiau norės būti prie savo tikrojo Pr. Miežiškis iš Pittsburgh,
Pa., prisiuntė Lietuvos bono
Karas baigtas. Žuvėdai sumušti, iš ’ mylėjo jo sunai ir užvis labiau mylėjo jo riauninkų, kurie padėjo jam įsigyti tą gar- sunaus, nors ten jai gal geriau patiko ir kuponą, $1.50 už Meruną ir $1
naikinti. Tik keletas jų su savo karalium j žmona, Alina, kuri tik jam gyveno, kentė sią-galingą pilį, kurios pirmesni valdovai ji visai nesitikėjo išgirsti to naujo likimo už “Dirvą” pusei metų.
Olavu pasiekė Baltijos jurą ir keletu laivai jo ir išaugino jam tokį sūnų, kurio vardas — Nagys su sunais ir šeima ir visais gynė patvarkymo kokis po to mūšio turėjo pra S. Guinbaragis, iš Bissett,
dėti pildytis.
skubiai pabėgo, tikėdami kad Lietuviai ga ' skilbo ne tik Lietuvių liaudies lupomis bet jais — išnaikinti metas pirmiau.
Man., Kanadoj, prisiuntė $5,
ir
tarp
žmonių
užjūryje,
nes
likučiai
Žu

Nenorėdamas likti vienas su svetimais, iš kurių $2.50 už naują prenu
Aplinkiniai
gyventojai
—
Žemaičiai
ir
li juos atsivyti prie pat juros.
w Lietuviai, po mūšio, jau sutemus, gryž- vėdų, parbėgę į savo šalį, per daug metų Kuršiai, ir reti Danai, kurie buvo Žemaičių ' Merunas kalbino Daugupių krašto jaunuo meratą “Dirvos” M. Januškai,
danii i pilį, tarp tūkstančių trijų gyvų li | grasino saviems nedrysti vykti plėšti Že- vietose Įsigyvenę, — patyrę kad Merunas lius ir narsuolius likti su juo Apuolėje, ir Wadhope, Man., $1 už J. Mor
lieka jų valdovu ir paima. Apuolę į savo daugybė sutiko: liko visi jo vikingai kurie kūno “Nežinomo Kareivio Ka
kusių kariauninkų kožnas jieškojo savųjų: maičių-Kuršių-Lietuvių krašto.
buvo gyvi, ir jo draugai Šarkis, Gužas ir pas” ir $1.50 už Meruną.
Erikas į pagalbą Olavui visai nėjo, nes globą, labai buvo linksmi.
bėgiojo po visus, jieškojo, vardais šaukė.
Pats likimas išsprendė kas Daugupius Masys. Liko ir jaunas Digrys, kuris ne Juozapina Bosaitė, iš Glas
Bet ne visi gavo atsiliepimus, ne visi galė j tiedu karaliai pykavosi tarp savęs, ir Erijo nakties laiku surasti, ir turėjo laukti I kas, sulaukęs Birkos karaliaus pasiunti valdys, ii- įvyko kitaip negu Alina norėjo. užilgo parsigabeno savo gražiaplaukę žmo gow, Škotijos, rašo: šiuomi ir
aš noriu tapti Meruno prenume
ryto galutinam vieni kitų susij ieškojimui. nius, prašančius pagalbos, suprato kad jo Įvyko taip kaip samprotavo sena Želvė, ną, Ventelę, į Apuolę ir ji buvo pirmutinė ratorium,
nes aš platinu “Dir
Anksti, anksti tekanti saulė nuėmė nuo priešininkas atsidūrė pavojuje. Upsalos Gaižutės motina, nes gal but likimas pasi tos pilies moteriška gyventoja naujam gy vą”, skaitau
tą apysaką. Siun
žemės tamsų uždangalą ir parodė gyvų karalius norėjo kad Olavas butų sumuštas, rinko Želvę įkūnytoja savo didžio lėmimo venimui prasidėjus.
čiu
$1.50
už
Meruną ir prašau
Gaižys matydamas kiek narsių vyrų prisiųsti knygą
Lietuvių kraštui: ta senė, norėdama kad
akims baisų vaizdą: plačiame plote, ant iš nes tuomi susilpnės jo galybė ir namie.
kai bus gatava.
Visa antra diena po baisaus mūšio bu Daugupiai liktų jos anukui Gaižiui, suren nori pasilikti Apuolėje net pavydėjo Meru B. Wiener iš Brooklyn,
mintos, krauju nutaškytos žemės, upėse ir
N. Y.,
perkase ir miške gulėjo eilės žmonių, ku vo praleista savųjų ir priešų lavonų skirs gė Meruno pražudymą, bet jis, kaip likimo nui, bet neprieštaravo; kas kur norėjo ten Į prisiuntė $1.50 už Meruną.
buvo skirta, iš namų pradangintas, išliko pasirinko, prie to jis suprato kad Apuolėje
rie vieni buvo negyvi, kiti sužeisti ir išlė tymui ir rengimui laidoti-deginti.
Ona Vaitkunienė, iš Detroit,
Sekanti
buvo
žuvę
kunigai,
be
pirmiau
gyvas, pateko svetimose šalyse, ten augo, reikalinga daugiau smarkių kariauninkų Mich.,
to mirė, kiti baisiai aimanavo ir skausmuo
išsirašė “Dirvą” ir pri
siuntė $1.50 už Meruną.
se kankinosi, kiti lengviau sužeisti tyliai paminėtų žymių vyrų: Skaisgiris, Toleikis, išmoko visokių priešų kovų būdų, kuriuos negu Daugupiuose.
Šarkiui buvo pavesta pargabenti iš, Antanas Petraitis iš Boston,
kentėjo, pagalbos laukė.... Aplink lavo Vaupša, Trabas, Jovaras, Merkys, Pikšris, vėliau gryžęs į savo gimtinį kraštą panau
Girėnas.
Iš
jaunų
kunigų
ir
narsuolių
bu

dojo
priešų
išmušimui,
iiužėmęs
iš
jų
di

Daugupių
Aliną ir kitas moteris ir vikin Mass., prisiuntė $1.50 Meruną
nus toliau girioje, kur nesimaišė gyvųjų,
vusių
Meruno
pusėje,
be
pirmiau
paminėtų,
džią
pilį,
lieka
joje
valdyti,
Daugupius
pa

gų
žmonas,
tų visų kurie apsiliko Apuolėje. ir $2 už kitas dvi Karpiaus kny
pradėjo suktis krankliai, ir rinkosi drąses
krito
šie:
milžinas
Zubrys,
Genys,
Stukas.
likdamas
valdyti
broliui
Gaižiui,
nors
Žel

Tuoj
prasidėjo
gryžimas Apuolės va gas.
ni žvėrys.
Sklerys,
Gilinis,
Toleikio
sūnūs
Arstys,
ir
vė
pati
nesulaukė
ir
nepatyrė
kaip
likimas
duotojų
į
savo
namus,
kurių vienų namai A. Babush, iš Maple Creek,
Jaunieji vyrai kurie su Meninu buvo,
Kanadoj, prisiuntė $1.50
Bjornas,
ir
daug
jo
ir
Menino
vikingų
ir
visam tam jos pradėtam darbui buvo pa buvo arti, kitų labai toli. Gryžo apretėję Sask.,
kurie išliko gyvi, jieškojo savo tėvų, ku
už Meruną.
šiaip
vyrų.
Lavonais
gulėjo
apie
pora
tūk

rodęs baigtis.
ii' apvargę Lietuvių pulkai. Nors apvargę,
riuos buvo palikę pilį ginti, nežinodami ar
Pr. Juodišius iš Chicago, Ill.
stančių
narsiausių,
jauniausių
visų
Lietu

Daugelis
sūnų
laidojo
savo
tėvus,
taip
bet
pasitenkinę kad atliko didžiausį darbą prisiuntė
jie gyvi ar jau tarp mirusių randasi. Tą
$2 už “Dirvą” ir $1.50
patį darė ir tėvai kurie buvo gyvi. Bet vos kraštų palinktų vyrų, kurie niekados kaip Merunas ir Gaižys, kurie visi verkė kokio iki tolei nei vienas dar nebuvo šauk už Meruną.
daugiau neparėjo pas savuosius, kurie pa netekę savo augintojų; krivės skelbė su- tas atlikti.
daugybė daugelio nerado, nematė....
Povilas Kazlauskas, iš Det
siaukavo
atvadavimui to brangaus Lietu nams dievų jiems skiriamas pareigas —
Ilgesniam laikui Apuolėje liko vaidyla roit,
Baisi buvo ta diena, žiaurus tas mušis;
Mich., išsirašė Meruną ir
daug kraujo pralieta, upės užgrūsta žmo vių krašto nuo užjūrio priešų, kuris Lietu eiti savo narsių tėvų pėdomis ir didinti sa Geluonis, kuris gamino naujų dainų apie “Vienuolyno Slaptybes”.
nių lavonais, užtvandinta krauju. Lavo vių valdžioje ir pasiliko amžiams ateityje. vo tautos garbę. Daugelis tėvų patys kro visus Apuolės nuotikius, apie jos naują val Kurie nori įsigyti Meiliną už
nais gulėjo daug narsių vyrų, kaip iš Lie Prie Lietuvių, buvo kritę netoli penketas vė ant laužų lavonus savo sūnų, ir verkė dovą, ką vėliau pradėjo išnešioti-apdainuo- $1.50 dar gali tą padalyti iki
Gegužės 1 dienos.
tuvių tai]) ir iš Žuvėdų pusės. Žuvėdų bu tūkstančių Žuvėdų! Daug Lietuvių, kurie skirdamiesi su jais, gailaudami kad nebus ti visuose Lietuvių žemių kampuose.
“DIRVA”
vo nukauta daug žymių jarlų, karaliaus gi buvo sužeisti, buvo Ilginami pilyje, gelbs- kam jų vietas užimti, juos senatvėje kartimi;
daugelis
jų
vienas
po
Įeitam
mirė,
o
šinti
...
.
i
6820
Superior
Av. Cleveland, O.
Seka
:
Meruno
Mylimoji.
minaičių ii’ šiaip smarkių vyrų.
kiti
tuoj
ėjo
sveikyn.
Iš Lietuvių, niekur nesimatė vieno iš
@©©©©©©©©@@©©@©©©©@©©©©©©©©©©©§)©©@©©©@©©©®©©©©@©©@©©©©
svarbiausių, iš narsiausių ir žinomiausių
©
©!
Vėl tapo atgaivinta pirmiau Žuvėdų iš
karžygių — didkųnigaikščio Ardžio.
Merunas ir Gaižys ir .Geluonis ir kiti ardyta šventinyčia; naujos Apuolės švenDaugupėnai visą naktį bėgiojo, jieškojo jo, tinyčios krive tapo vienas iš Daugupių at
bet Ardys nei neatsiliepė, nei nebuvo ma ėjusių krivių, Daukša. Greitomis į Apuo
tyti. Trumpa Birželio mėnesio naktiš bu lės šventinyčią iš Viekšnių žinyčios par
vo baisiai ilga tiems kurie po to baisaus nešta šventos-amžinos ugnies, ir rengtasi
prie šermenų ir aukavimo dievams.
mūšio ko nors savo jieškojo.
Lietuviams laidoti sukrauta dideli sau
Kitą rytą, tik gerokai prašvitus, ir po
nuodugnaus apjieškojimo, Luobos krante, sų medžių laužai, ant kurių sudėta lavonai
lavonų krūvas vartant, po daugybe negyvų su visais ginklais. Kunigai buvo deginami
paskirai nuo šiaip jų vyrų. Ant tų vietų,
rastas Ardys!
— Gyvas! Jis gyvas! — šaukė vyrai, ant pelenų, supilta kalnai-kapai.
Priešų lavonai nunešta toliau ir su
kurie užtiko Daugupių didkunigį apkrekėdeginta
taipgi, kad nedvoktų. Jų pelenai
jusį kitų ir savo krauju, bet dar kvėpuo
palikta
išnešioti
vėjams.
jantį, nors visai silpnai. Jis buvo kirviais
Kuomet laužai liepsnojo, krivės apsa
sukapotas, bet dar alsavo. Prie jo gulė
©)
jo negyvi Vydūnas, Liepėnas, Udrys, Švie- kinėjo gyvais likusiems garbingumą žūti už
drys ir daug jų vyrų ir daugybė Žuvėdų. savo tėvynę ir kaip dievai džiaugiasi ma
©
Toje vietoje įvyko smarkus susikovi- tydami juos kariaujant ir žūstant ir pri
ima
jų
vėles
pas
save
amžinoms
linksmy

mas kuomet Žuvėdai, norėdami užtikrinti
savo karaliui pabėgimą pastojo Lietuviams bėms ....
Vaidyla Geluonis sudėjo gražias grau
Įdomiausia ir vienintelė Lietuvių literatūroje apysaka iš APUOLĖS laikų,
kelią per Luobą. Ardys ten kovėsi su sa
džias
dainas
apie
narsuolį
Ardį,
apie
Me

vo padėjėjais norėdamas paskubėti prasiiš 1080 metų atgal, apie atsitikimus 854 metais Lietuvoje ir Apuolėje —
mušimą per upę, ir visi išsižudė iki vienam. niną, apie Lietuvių didį karingumą ir lai
toje garsioje Žemaičių-Kuršių krašto pilyje, kurios atradimas 1931-32 memėjimą, ir ten pat dainavo, skelbdamas ©
Ta dalis upės buvo užgrūsta lavonais.
Merunas ir Gaižys priklaupė prie tė Lietuvių didybę ir narsumą, kuriems lygių, ©
, tais sudomino ne tik Lietuvius, bet ir Latvius ir Švedus-Žuvėdus ir kitas
vo, norėdami suteikti jam visokią galimą sakė jis, niekur pasaulyje nesiranda! Iki
Baltijos tautas. Didelis tai atradimas apie didelę pilį, kur dėjosi dideli
pagalbą,' kad tik atgaivinus ir išgelbėjus Lietuviai mokės gražiai vienybėje sugy ©
nuo mirties: plovė vandeniu veidą, gaivino, venti, jų niekas nenugalės ir jų žemės pra
dalykai anuose senuose amžiuose. Tas viskas nuodugniai, smulkiai ir vaiz
girdė, kalbino, prašė tėvą atidaryti į juos siplatins į visas puses! Šaukė, ragino visus
džiai aprašyta šioje apysakoje. Dabar laikas ją įsigyti!
(
savo akis. . . . Ardys, pajutęs apie save gy klausyti savo vadų ir valdovų ir visada ei
vas rankas, ir ne keno kito kaip savo sūnų ti išvien ant priešų kada kokie Lietuvius ©
©į
rankas, atsipeikėjo tiek kad praplėtęs savo užpultų!
Graudus buvo mūšio vaizdas, bet dar
kraujais pasisiuvusias akis, persukęs jas
per savo sūnūs, spėjo pasakyti:
©
— Gyvenkit, vaikai, sutikime, mylėkit
Knyga jau paduota knygrišyklai ir tikrai bus gatava ir pradėta
vienas kitą ir gelbėkitės.... Tau, Merunai, lieka Apuolė, kufią užkariavai, o tu,
siuntinėti prenumeratoriams su Gegužės 1 diena.
Gaižy, gryši į Daugupius. Aš apleidžiu
©
jus, einu pas dievus.... Pasimatysim Ana©
Bet štai svarbi naujiena visiems kurie nori “MERUNĄ” įsigyti: Kurie
pilėje, jeigu savo darbais pasidarysit ver
ti dievų akivaizdoje būti....
©
prisius $1.50 prieš Gegužės 1 dieną tie visi dar gaus knygą už $1.50 (jų
Ardys išbuvo gyvas dar pamatyti sa
vardai knygoje jau nebus įtalpinti).
Po Gegužės 1 dienos knyga bus $2.
vo sūnūs po pergalės to didžio Lietuvių
tautos priešo, ir palaiminti juos; jis mirė
“MERUNAS” yra didžiausias veikalas iš visų K. S. Karpiaus veikalų, —
©
džiaugdamasis, kad Žuvėdai tapo pergalėti
©
taip kaip Lietuvių norėta, Lietuvių žemės Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
knyga pereina 500 puslapių. Visos knygos yra tvirtais audimo viršeliais
lieka laisvos, lieka jo gabių sūnų valdžioje, gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
ir viskas vienoje knygoje. Pasiskubinkit įsigyti sau “MERUNĄ”!
nors jis niekados daugiau jų nematys ir rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
&
nežinos kaip jie tas žemes valdys ir tvar to nepažinodami, paskui kariaudami susi
Adresuoki! sekančiai, ir laiške ir ant voko parašykit pilną savo antrašą. v
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo
kys. ...
Mirė Ardys — mirė juodas karžygis, žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė
kurs Daugupių krašte per daugelį metų K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
garsėjo kaipo narsuolis, kaipo sumaniau imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).
Cleveland, Ohio
6820 Superior Avenue
sias valdovas, kurs buvo pirmutinis taiko
Reikalaukit “Dirvoje”
je ir pirmutinis karuose, kurį mylėjo jo 6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
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Youth’s Forum

per Vokietiją, laivan
SENI AMERIKOS LIETUVIAI sėdoVažiavo
Hamburge, plaukė 12 die

Štai Aprašymai Senų Amerikos Lietuvių, su kuriais gal ir Patys Atvažiavot i Ameriką, bet
iš Laivo Išėję, Persiskyrę, iki Šiol apie
Juos Nieko Negirdėjot.
PETRAS BUBNIS
Brooklyn, N. Y.

nų, išlipo New Yorke.
Binghamtone gyvena 10 metų.
Vedė Lietuvoje 1882 m. Lap
kričio mėn. Vyro vardas Jo
nas, vaikai: Ona, Katrė, Mag
dė, Agota, Elzbieta, Rožė ir Pe
tras.
Per Vokietiją važiuojant tuo
laiku buvo dideli potviniai, o
Amerikoje užtiko sunkius lai
kus ir bedarbę.

Managing Editor—Peter Skukas
Business Manager—Albina

THE EVOLUTION Of!
THE AUTOMOBILE

Vedęs su Magdalena KirtikPart I
Jiute, iš živavodės, Plutiškių p.,
74 metų amžiaus, gimė Mer- turėjo 5 vaikus, du mirę, o trys
THE STEAM CAR
gašilyje, Birž. 13, 1859 m., at gyvi: Petras, Kazys, ir duktė
By IKE GULT
važiavo Į Ameriką Rugp. 4 d., Jieva.
In 1769, Nicholas Joseph Cugnot,
1880 m., per Hamburgą, jau i Brooklyne gyvena savo na54 metai Amerikoje. Važiavoj mukyje, kartu su sunum Pet- MATILDA VITKAUSKIENĖ a rench Captain of artillery, built
a French Captain of artillery, built
Cleveland, Ohio
pa Juozą Kancierių i Brookly-; ru; pats dabar nieko nedirba.
draw heavy field guns. This vehicle
Amerikoje 48 metai, ir visą had a big boiler hanging in front,
na. Tėvos vardas MatjošiusJ
laiką
gyvena Clevelande kaip with a two cylinder engine over the
mirė turėdamas 80 metų amž.;j
JONAS JONELIONIS
tik
atvažiavo,
1886 metais.
front wheel. All this weight was
motina Marė Daukšiutė-Bubnie-j
Waterbury. Conn.
carried on one drive wheel, which
57
metų
amžiaus,
gimus
Ko
nė, mirė 74 m. Paeina iš kai-; 60 metų amžiaus, gimęs Biralso had to do the steering, It was
mo Mergašilio, Igliaukos par..,želio 24 d’, 1873 m/, šunus Juo- vo 14 d, 1877 m., duktė Simo able to carry four persons at a
Mikaliskio valse., Mariampolės zo,
Talkonių kaimo, Pumpė- no Kulikausko, iš Kybartų mie speed of two and one-quarter miles
stelio, Virbalio parapijos, Su an hour. Cugnot’s trials came to
apsk. Dar sveikas ir drūtas, :nil vaj^ Panevėžio apsk.
valkijos.
a sad end when the tractor drove
gali viską dirbti. Du kartu va
45 metai Amerikoje, atvažiainto a wall. Discouraged, he died at
žinėjo Lietuvoje, 1886 m., ’rjvo Gruodžio mėn. 1888 m. Va Važiavo pas brolį Juozą Kuli the
age of forty-five,' in poverty.
kauską,
kuris
jau
Clevelande
pabuvęs 7 savaites gryžo at- Į žiavo taip sau, i Scranton, Pa.
In
England, 1782, Watt patented
gyveno. Tš Lietuvos išvažiavo
gal, turėjo pabėgti nuo Rusų
Waterburyje gyvena 36 me per Kybartus, laivan .sėdo Bre his double-acting steam engine. He
valdžios. Antrą kartą važiavo tai. Iš Lietuvos važiavo per
stated that his invention “might be
Birželio 27 d. 1930 m., gryžo Tilže, laivan sėdo Bremene, ke mene, plaukė 13 dienų, išsėdo applied to give motion to wheel
Baltimorėje.
vehicles.”
William Murdock, who
Spalių 27 d.
liavo 18 dienų, išsėdo New Yor
Ištekėjo Clevelande už Ju worked with Watt, built a vehicle
Pii-mą kart pribuvęs į Brook- ke.
liaus Vitkausko, Lapkričio 8 d., drawm by a one-cylinder steam en
lyną gyveno tik tris dienas, iš- i Vedė Amerikoje 1889 metais,
which he ran successfully in
1896 m. Vaikai: Elena, Ed gine,
1784, and which is now in the Brit
važiavo į Shenandoah, Pa., t en j žmonos vardas Ona; vaikų:
vardas, Teresė.
ish Musuem in London.
gyveno 10 metų ir dirbo priejonas ir Pranas,
Kadangi atvažiavo būdama 9 After the American Revolution,
kasyklų du metu, o kitus 8 me
! metų mergaite tai vis rūpėjo more than a score of inventors in
tus dirbo krautuvėje pas K. Ba-i
JULIUS VITKAUSKAS
kaip galės sugryžti atgal į Lie- England and the United States workdzevičių, gaudavo į mėnesį $15Cleveland, Ohio
iuvą, kadangi laivas gali neras- ed~to perfect the steam vehicle. By
ir užlaikymą. 1890 metais su1833, twenty steam coaches were
11 metų amžiaus, gimęs iLap.
helio atgal
I travelling in and around London., and
gryžo į Brooklyną ir iki šiol gy- 17 d., 1862 m., sūnūs Adonio,
a dozen companies had been formed
vena. Per 11 metų dirbo nia- iš Putriškių k., Daukšių par., į
to build and operate stage routes.
šinšapėj, gaudavo po $9 Į sa Suvalkų gub.
The stage owners and drivers feared
vaitę. Vėliau laikė karčiamą
46 metai Amerikoje, atva;
the steam coaches would rob them
per 8 metus. Toliau dirbo kaipo žiavo 1888 m., pas brolį į She; of business, and farmers felt it
ŽINIOS
would be impossible to sell horses
porteris prie namų, gaudavo po nandoah, Pa. Clevelande■ gyto the stage companies. The noisy
$24 į savaitę.
vena 34 metai.
NUŠOVĖ ŽMOGŽUDĮ.
Bal. “steamers” were ridiculed. Boys
Amerikon važiavo per Ky- 13 d. policijantas nušovė Frank threw stones at them; farmers dug
Į
bartus-Eitkunus,
laivan sėdo Horvath. 59 m. amžiaus, kuris trenches across the roads to impede
C. P skeltis Pharmacy
į
Amsterdame,
plaukė.
13 dienų, pasislėpęs ant aukšto savo na their clumsy progress.
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)
! išlipo New Yorke.
muose bandė pasikarti po nu The English Parliament passed a
‘1117 E. 79th Street
in 1836—The “Road Locomotive
i
Vedė
Clevelande
Lapk.
8
d.,
(Kampas Pulaski Ave.)
žudymo savo žmonos kaimyniš law ”—
which imposed so high a tax
1896 m., žmonos vardas Matil koje krautuvėje. Horvath jau Ace
on steam vehicles that their owners
Pranešu savo tautiečiams kad da: vaikai: Elena, Edvardas.
nėrė sau virvę ant kaklo kaip could not operate them profitably.
mano aptieka perkelta nuo 8121
Sowinski avenue Į naują vietą, Teresė.
ant aukšto užbėgo du polici j an The law required that a man carrying
Kelionėje į Ameriką atsime tai. Jisai išsitraukė savo re a red flag should walk ahead of a
1117 East 79th Street. Taip
kaip ir praeityje, užlaikome vi na tokius dalykus: laive davė volveri ir taikė Į policijantus, steam coach to warn the people on
the road. This act remained in force
sokias namines ir importuotas labai prastą valgį; taipgi lai
gyduoles nuo visokių ligų, kaip vas labai suposi. Pirmiausia tada vienas iš jų paleido šuvius for sixty years restraining English
iš savo revolverio ir Horvathą engineers, while Frenchmen, Germans
tai nuo aštriojo užsisenėj usio
Reumatizmo, nuo visokių žaiz-j Amerikoj pamatė Laisvės Sto- nušovė. Horvath buvo bedar and Americans forged ahead.
du, dedervinių, nevirškinimo vi- vylą Įvažiuojant į New Yorką, bis, su žmona susipyko už na The engineers were hampered by
bad roads.
James' MacAdams, in
durių, užkietėjimo vidurių, ko-;
minius reikalus ir užpuolę krau Scotland,
about 1800, invented ways
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė MARIJONA PAJAUJIENĖ
tuvėje nužudė.
of making roads of crushed stone.
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
Binghamton, N. Y.
Hence our MacAdam roads of to
viškumo, nemigės ir
”* visokiu 1ki-i
-:
day.
72 metų amžiaus, gimus Va
tokių ligų.
(18)
Two events of great importance
iriu
2
d.,
1862
m.,
duktė
SiC. PAKELTIS ArriEKA
„
concerning the rise of the automobile
BALTIMORE,
MD
iš
VaiponišCleveland,
O.
mano
Smalinsko,
1117 E. 79 St.
occurred in America. In Philadel
ENd. 8534 kių k.. Punsko par., Suvalkijos, j
Telef. ENd. 8533
LANKYSIS DZIMDZIAI. li phia, a Doctor Kier, 1850, discovered
Aptieka atdara 7 dienas savait-ėję.
Amerikon atvažiavo Gegužės
that, when petroleum is heated it
pas mus atsilankys Dzimdziai— gives
off a vapor which when eooled
(Ypatiškai mane galit matyt nuo mėn. 1888 m., pas savo vj-rą,
9-—12 ryto ir 5—11 vakare)
Joną Pajaujį, į Plymouth. Pa. kompozitorius A. Vanagaitis su becomes a light refined oil. This
Į savo draugais. Jie čia koncer- was kerosene which burned in lamps.
NAMŲ SAVININKAMS
■ tuos penktadienį, Balandžio 27 The lighter vapor, gasoline, was al
Taisau ir sudeęlu furnasus.
i d., Lietuvių salėje. Pradžia 8 lowed to waste because it was ex
Dengiu ir taisau stogus ir nuoKurie turite Lietuvių vai. vakare. Tikietai visiems plosive and dangerous. Nine years
Col. E, L. Drake drilled a well
bėgų lynas,
Banke pinigų ir norite tik po 40c. Kurie norite turė later,
at Titusville, Pa., from which flowed
Barbas geras ir nebrangus.
juos paskolinti ant na- ti gerus laikus, pasiklausyti vi- 1,000 gallons of petroleum a day.
Home Owners Furnace &
mų ant 1-mo mortgage j šokių juokų, gražių dainų ir In 1860, some gasoline was offered
Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis)
garsios muzikos pasistengkite for sale but nobody knew just how
Kreipkitės
7313 Myron av GArf. 9269-R
atsilankyti.
Savas. it could be used. It was twentyfive years later before a way of us
>
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Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ
Notaras
20 St. James East

ing it in an engine was discovered.
About 1870, certain men in France,
Germany and America began to ex
periment with the new fuel. Amedee
Bollee of France patented a light
kerosene-burning steam carriage.
Leon Serpollet brought out a three
wheel carriage, with a “flash” boiler
so called because when a little water
was supplied to its highly heated
tubes it flashed into steam.
1 America had its men interested in
j these steam carriages. There was
|S. H. Roper of Massachusetts, George

(’>820 Superior Ave.
Cleveland, O.
Phone: ENdicott 4486

City Editor—Walter Krause
Salaseviciute
Typist—Helen Palub

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS
HORSES!

HORSES!

HORSES!

Anything good that 1 know I
So
didn’t read it in the papers.
This will be
there you have it.
The other day an item
“jittery”.
in the C.P.D. (Cleveland Plain Deal
er) stated that the C.P.D. (Another
one, the Cleveland Police Dept.)—
just like Washington with it’s alpha
bet—sold seven former police mounts
(horses to the taxpayers) for 450
dollars, This is real news for the
You out-ofcitizens of Cleveland,
towners don’t know of the sad plight
we are in that we have to sell our
horses to get some cash to pay off
some back salaries of the officials.
Now this is contrary to public policy
to my mind. Some of my “worthy
opponents”, of course, will not al
lude to this degenerative act. And
like in a debate we both are right.
It all depends upon the judges, pre
sentation, preparation and all that
goes with theoretical debating in
cluding filibustring. This great mis
deed I refer to is the selling of good
horse sense, They say an old
horse always finds its way home,
and that’s a lot more sense than
some of oui- politico-officers have
when riding around in their official
cars. For upkeep a horse requires
only -oats and hay. The oats don’t
have to be wild ones and the hay
doesn’t have to be as soft as some
of the berths that the politicians
work in. Further, if we kept the
horses we still would have something
at least, but with money, oh well
you know, the politicians are the
same all over.
It was, moreover, stated that. the
horses were sold to parties who
would not overwork the horses and
would use them only for riding. I’ll
bet an inflated dollar that the buyers
were politicians, because they are
always riding the tax payers to
death. In fact it must be politicians
that bought them. The only draw
back to my thought is that the
horses can’t vote. Look at the life
long votes they would have received
for the dear old party if they could
E. Whitney of Rhode Island, R. E.
Olds of Michigan also making steam
cars. Whitney’s invention, in 1896
ran so well that the Stanley brothers
of Stanley Steamer fame bought his
invention and improved on it; they
sold an increasing number of ears
each year. They then sold out to
Amzi L. Barber, a wealthy watch
maker. Later the Stanley brothers
resumed steam car building. One of
the brothers was killed in an auto
accident, the other remained head
of the company bearing the Stanley
name.
John Brisben Walker founded the
Mobile Company of America and for
a few years sold thousands of steam
Mobiles.
Amzi L. Barber, who bought the
Whitney patents from the Stanley
brothers, founded the Locomobile Co.
of America in 1899, at Newton, Mass.
He moved to Bridgeport, where he
developed a big business, He spent
much money advertising his Loco
mobile and sold many thousands
throughout the world, Barber was
the first man to put into practice
cheap production and low selling
price — the secret of Henry Ford’s
success.

without even so much as a “nay”
from old Dobbin.
Also, since the
animals have much horse sense which
would be of little use to the tradi
tional politician. But lucky it would
be, for the horse can’t talk and spill
the beans.
And they don’t kick
quite so often as the disgrunted
citizens. If the horse did kick, we’d
get some real action different from
the citizen’s type. The animal kick
would get to the “seat” of the
trouble.
The new owners promised to keep
the afternoon of life of these horses
a life of ease full of kindness. See,
even the horses get better consider
ation from our “honorable” leaders
then do the taxpaying citizens. It’s
a wonder that the politician who in
sures everything in Ohio from street
pavements to sewers didn’t have the
life of these horses insured. They
are a better risks than some of our
engineer-stamped political-built roads.
And so you see my friends, a horse’s
life’s not so “horsey” after all. At
least better than some of our horse
playing administrators.
Anyway
somebody's got to play the horses.
Because we haven’t the time so we
elect public officials to take care
of that.

word of appreciation to Mr.
Altschuler, WJAY director of music
who trained and conducted the Lyros
Choras for their last Sunday’s ap
pearance at the Lithuanian Hall.
Swell work Conductor Altschuler, es
pecially the Going Home song with
the choras invisible. Also a boquet
to that girl duet portion, sorry 1
haven’t the names."
Seldom do Lithuanian boys appear i
on a musicale alone.
Young Mr.!
Palton, Lithuanian violin virtuoso!
did extra fine work on his song with
his buddy at the piano.
Aside, don’t forget the correspon-1
denoe Vita.

“The eyes are of little use if j
the mind be closed.’’-Arabian Proverb

K. of L. Talent Night
and Dance
Sunday, April 22nd will be the
annual Talent Nite at the Lithuanian
Hall. This young group of inspired
and talented folk will endeavor to
present, for your aproval, a series
of acts in which only the members
will participate. A dance review by
the lovely Miss, singing, comedy
skits and instrumental numbers will
comprise the program and will then
be followed by the regularily success
ful dancing winding up a great day
with a great time for all.
Tickets for the show and danc«?
30c tax included and for the dancing
only 25c. We should advise you to
attend both because of the small
difference in price.
Time for the
program 5 p. m., and dancing direc(ly after it.
“We’ll be seein’ youse”.
“Whoever cares to learn will always find a teacher."

“The function of friends is to
deflate each others conceit.” -William
Feather Maazine.
“Be true to your teeth or they
will be false to you.”
"A cast is not a catch.”

STONIS

R ESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius
valgius ir visokius legališkus
GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

o ROSEDALE ©i
Dry Cleaning Go.:
C. F. PETRAITIS, Prop. 5
6702 Superior Ave.,® «

Kelnių VAIKINAMS Išpardavimas
DARBUI — IŠEIGOMS — SPORTUI
Tamsios gražiais brvžiais

Vyrams Vilnoniai be rankovių
sveteriai .................. $1.00
Gražios Vilnonės, didelis pasi Vyrų gražus Broadcloth apati
rinkimas pavyzdžiu
niai kelnaitės ir maršk. 25c
$2.45
Vaikų Užsimaunami tvirti
sveteriai .................. $1.00
Puikus Modeliai, vienodų ir
hrvžiuotu spalvų ir mišniu
Vaikų Knicker Kelnaitės '
užsegami prie kelio
$1.00
$2.95

$1.69

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

ALBINA’S BEAUTY SHOPPE
(LIETUVĖ SAVININKĖ)
SPECIALIAI ŠI MĖNESĮ

Permanent Wave — $2.00 — $3.50 — $4.50
Finger Wave — 25c
Shampoo, Rinse, Set — 50c
Henna Pack and Set — $1.00
White Henna Pack and Set — $1.00
Manicure — 25c
Eyebrow Arch — 25c
Remove freckles and liver spots.
Please call for appointments — HEnd. 9649
1330 GIDDINGS ROAD

JUSU NAMAMS REIKIA SIENINĖS POPIEROS, MALIAVOS

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiem*
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais moderniškas.
t- 4

E
E
E

CANADA

J. M. ROSENFELD

“Dirva” priima Lietuvos
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų
vertę už knygas ir prenu
meratą.
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Balandžio 20, 1934

DIRVA

Daugiau Myliu

PEĮffiZIP
The

I

all motor*!

Motor - Matched

Gasoline

1. Jei Norit Grei
tesnio Pradėji
mo
2. Jei Norit Ge
resnio Jsibėgimo

E
=

NAUDOK IT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS
Visose Pennzoil Stotyse.

E

The Columbia Refining Company
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Trečia klesa iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal $186.00
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremerhavenc ir užtikrina patogi; nuvykymą į KLAIPĖDĄ.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

B

HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN - NEW YORK

i

Trečia klesa iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal $170.50
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais
laivais. Trečia klesa iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal $167.
Patogus susisiekimas gelžkeliais iš Bremeno ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

—1119 Euclid Avenue

Cleveland, Ohio

Pirm negu pradėsit puošti savo namus pavasari, aplankykit musų dvi krautuves

5522 Euclid Avenue

arba

7812 Broadway

Pilniausias rinkinis naujų ir gražiu 1931 metų sieninių popierų už girias kainas
1ŠBANDYKIT MUSU PILNAI GARANTUOTUS U. S. Brand DAŽUS-MALIAVAS
Geriausia nedega ii’ žemiausios kainos kokias mes kada turėjom per 30 metų.

PLASTER POPIERIAI
SPECIALIAI SIENINĖS POPIEROS
po 12c ir 15c roll
Virtuvei. Miegkambariams ir Salėms
nekurios net tik po 5c roll
VISIŠKAI UŽBAIGIMAS 1933 METŲ
PAVYZDŽIŲ
NEŠUNTAMOS POPIEROS
Pigiau negu urmo kainomis.
nekurios tiktai po 8c roll
DYKAI APSKAIČIAVIMAI NAMŲ MALIAVOJIMO DARBUI.
NAMUI MALIAVA
MALIAVOS SVEČIAI*
KIETOMS GRINDIMS
2 Rusių
ir Kietniedžiui Varnish
1 valandų HiGloss Enamel
Pilnai Garantuota
$1.35 Galionas
$1.85 Galionas
GALIONAS ----------- GEROS RŪŠIES MALIAVA DEL GRINDŲ $1.65

Avė.

THE U. S. WALLPAPER & PAINT CO.

7812 Broadway

Balandžio 20, 1934

DIRVA

LIETUVOJE

Į VIETINES ŽINIOS į

LENKAI VĖL PLUS BADAUJANTIEMS 20
TA LIETUVIUS
VAGONU MAISTO

| DELLA C. JAKUBS

1

=

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

~

|

Lithuanian Funeral Home

=
=
=
=
=

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
=
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
=
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-=
tas ir geresnis patarnavimas už kitų.' Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa=
sirinkimo. Reikale telefonuokit.
=

= 6621 Edna Avenue

ENdicott 1763 =

Sekantis Demokratų Klubo
susirinkimas bus laikomas ket-j
virtadienį, Balandžio 26 d., 8
v. vak., Lietuvių salėje. Viši Į
klubo nariai prašomi dalyvauti
ir kviečiami atsilankyti nauji
nariai. Klubo mokestis tik 25c'
į metus. Susirinkime tikimės
turėti gerą kalbėtoją, kuris pa
pasakos svarbių dalykų.
Demokratas.

SUSTREIKAVO 2,000 GASOLINO STOČIŲ PATARNAU
TOJŲ
Šios savaitės pradžioje Cle
velando srityje sustreikavo du
tūkstančiai gazolino stočių pa
tarnautojų. Jie šį pavasarį su
sirašė į uniją ir kaip tik spėjo
gerai susiorganizuoti apšaukė
streiką. Valdžios atstovas de
da pastangos streiką baigti.
Patarnautojai reikalauja di
desnių algų ir trumpesnių dar
bo valandų. Automobilistai už
tai turės užmokėti gasolino pa
branginimu, jeigu streikas bus
laimėtas.

mo, nuo dabar tos išmatos bus
surenkamos kas 10 dienų.
Iš 4,000 užgesintų miesto ga
tvėse lempų, šiose dienose vėl
2,000 bus uždegta.
Mayoras Davis dar rengiasi
kirsti algas miesto tarnauto
jams, nes miesto ižde pinigų
nėra. Bet kirs tik tiems kurie
uždirba mažiau $3,000 į metus.
Kurie uždirba daugiau tie, mat,
yra dideli ponai, jų algų (sykiu
ir savo) nekliudys.
OHIO valstijoje pereitą sek
madienį automobilių nelaimėse
užsimušė 11 žmonių.
ŽMOGŽUDYSČIŲ Clevelande
1933 metais proporcionaliai bu
vo daugiau negu Chicagoje —
Clevelande išėjo po 15.4 nuo
100.000 gyventojų, Chicagoj—
po 14.2.

BALTRU KONIAI ATI DARO
RESTAURANTĄ
Šį šeštadienį, Balandžio 21 d.,
plačiai žinomi Clevelando gy
ventojai ir iš senų laikų veikė
jai, atidaro gražiai įrengtą restau rantą savo sename name,
2112 St. Clair Avenue. Kaip
DARBAI Clevelande šymet
patys Baltrukoniai taip ir ta jų
VIELOS POLITIKOS
Kovo mėnesį buvo ėjo dikčiai
vieta yra Lietuviams žinoma iš'
APŽVALGA
geriau negu tą patį mėnesį per
senesnių laikų, todėl atidarymo
Jau praėjo 5 mėnesiai laiko nai. šymet įvairiuose darbuo
dieną tikimasi daug pažystamų nuo to kaip Harry L. Davis už
se darbininkų dirbo 52 nuoš.
ir draugų.
ėmė miesto mayoro vietą. Gal daugiau negu pernai.
kaip kas pamiršo tuos reikš
SURINKS KAS 10 DIENŲ.
1933 m. dirbo 100 dirbtuvė
MIRĖ PRANAS MARTIŠAUS mingus Davis’o prižadus pada
Pradėjus
moterims trukšmaut
se,
kurių
surašąs
surinkta,
42,KAS
rytus prieš rinkimus. Tačiau
miesto valdybą už sulai
Balandžio 18 d. miesto ligoni tai yra nepamirštini dalykai, 000 darbininkų. šymet jose prieš
kymą maisto išmatų surinki
nėje mirė antras brolis iš trijų kuriuos reiktų prisiminti, ypač dirbo 64,000.
Martišauskų, Pranas. Antanas tiems kurie rėmė Davis kandimirė tik kelios savaitės atgal. daturą. Tikiu kad visi kuriems
Velionis pašarvotas pas N. rupi šalies, valstijos, miesto ir)
Vilkelį, bus laidomas šeštadie pačių gerovė, be didelių komen
nį, 9 vai. ryto iš Šv. Jurgio baž tarų pripažins kad Davis visai
nyčios.
kitaip elgiasi negu prieš rinki
-f
Pranas buvo “Dirvos” skai mus kalbėjo ir žadėjo. Kievietytojas, senas Clevelando gy- nas pripažins kad tokiam mies->
tui kaip Clevelandas reikia ma
kuriam rupi visuomenės
Lietuvis Scandinavian- joro
gerovė,
American Linijos
Mayoras Davis dabar sumanė užtraukti $4,000.000 pasko
lų kasdieninių reikalų vedimui, j
Miesto skola reiškia skola ant
visų gyventojų, kuriuos visi gy-i
-vegtojai turės atmokėti. Todėl
piliečiams reiktų pagavoti kas)
daryti, nes Gegužės 15 d. bus
specials balsavimas tik Cleve
lande del tų $4,000,000 mortga
ge bonds.
Lietuviai Demokratai priva-| ĮŽANGA: Į Programą (su taksais)30c.
lėtų visi įstoti į Lietuvių Demo-j
Programas prasidės 5:30 vai. vakarę. APANAJTIS
kratų Klubų ir aptarti šį svar
bų dalykų.
1

Kaunas. — Vyriausias komi
Kaunas, Kovo 27 d. — Jau
tetas
Kovo 28 d. pasiuntė Vil
kuris laikas kaip užsieniu laik
raščiuose pasirodė Įvairus pra niaus Lietuvių komitetui tele
nešimai kad tarp Lietuvos ir gramą pranešdamas kad yra
Lenkijos vedamos politinės de paruošta badaujantiems pirmo
rybos. Tie gandai ypač plačiai ji maisto partija — 20 vagonų
buvo kartojami kai iš Lietums •rudų ir bulvių, — ir prašyda
į Lenkiją vis'škai privatiniais mas skubiai išgauti leidimą
reikalais buvo nuvykęs grafa šiucs produktus Įvežti be mui
to.
Zubovas.
Vyriausio komiteto pirminin
Sąryšyje su tuo, Lenkijo,
kas
Pro!', žemaitis norėjo vyk
užsieniu reikalų ministeris Beti
Vilniun
tartis su Lenkais de!
kas pareiškė kad 1927 m. Lie
tuva Genevoje pažymėjo jog būdų ir priemonių šelpti badau
tarp Lenkijos ir Lietuvos nebe tam ms. Lenkai Prof. Žemai“M.R.”
sama karo stovio. Pagal Lie iu leidimo nedavė.
tuvos pareiškimą, vėliau buvo
pradėta abiejų valstybių oficiaBADAUJANČIUS
lės derybos, kurios jokių vaisių
ŠELPS
GRŪDAIS
nedavė. Toliau. Bekas net dryso pripažinti kad tada Lietuva
IR PINIGAIS
su Lenkija nenorėjusi susitar
Kaunas. — Kovo 22 d. įvyku
ei, k:d visos anksčiau buvusio.Lietuvos vyriausybės dabarti siame badaujantiems Vilniaus
nius barbariškus santikius tarp krašto gyventojams šelpti ko
abiejų valstybių laikė norma miteto ir komisijų posėdyje bu
vo nutarta aukas rinkti tik pi
liais.
nigais
ir grūdais.
Atsiliepdama į šiuos ministeVisų valdininkų prašoma Vii
rlo Beko pareiškimus visa Len
niaus krašto badaujančių reika
kų spauda jiems skiria labai di
lui paskirti nors 1 nuošimtį sa
delės reikšmės. Kai kurie laik
raščiai pažymi kad Lietuva pa vo gaunamos algos.
sirinkus nei taikos nei karo po
litiką su Lenkija, kad tokia Lie
TILŽIEČIAI SKUN
tuvos taktika ne tik nereikalin
DŽIASI DEL VAR
ga, bet ir netiksli esanti. Tai,
esą, lygu užsispyrimui sieną
ŽOMU TEISIU
kakta pramušti.
Tilžė. — Prūsų Lietuvių drIš viso, iš Lenkų spaudos ky
šo išvada kad Lietuva turi bū jų taryba pasiuntė Reicho vys
ti priversta, dabartinėmis ap kupui skundą, pasirašytą Vyčiu
Juozas Janush-Januškevičius, Jr.
linkybėmis, užmegsti norma no, del bažnytinių skriaudų
Lietuviams gerai žinomas Ameri
lius santikius su Lenkija. Del Prūsų Lietuviams. Skunde pa kos Lietuvių filmininkas ir Lietuvos
šio Lenkijos užsienio reikalų reiškiama kad anksčiau viena filmų gamintojas, Juozas Janushministerio pareiškimo tenka pa Tilžės bažnyčia buvo skirta tik Januškevičius Jr., tapo paskirtas
stebėti kad jis visiškai priešių-j Lietuviams i)- pamaldos joje Skandinavų Amerikos Linijos Lie
tuvių skyriaus vedėju, 27 Whitehall
gas aukštojo tarptautinio Ha vykdavo Lietuvių kalba. Ji ir st., New York, N. Y.
buvo
vadinama
“
Lietuvninkų
gos teismo 1931 m. Spalių 15
Janush yra Amerikoje gimęs ir
d. patrriamajai nuomonei, ku bažnyčia”. Tačiau nuo 1878 m. augęs jaunuolis, sūnūs pavyzdingu
ri Lietuvos-Lenkijos santikius ji jau buvo perkrikštyta į “lau tėvų, Januškevičių, kurie gyvena
nerado “barbariškais”, kad nei kininkų bažnyčią”. Be to, gre Hartford, Conn. Jaunasis Januške
vičius yra nenuilstantis darbuoto
viena Lietuvos vyriausybė san ta Lietuviškų pamaldų buvo jas ir užima Amerikos Lietuvių tar
tikius su Lenkija nelaikė nor įvesta ir Vokiškos.
pe svarbią
kaipo Lietuvybės
Dabar Lietuvių teisės bažny platintojas, vietą
mališkais. ir tai ne del Lietu
Puikiai vartoja Lietuvos kaltės. Lietuva taikos ir čioje visai suvaržytos. Nuo Va vių kalbą ii- rašybą, Keturi metai
teisėtumo priemonėmis kovoja sario 1 d. Lietuviškos pamaldos atgal, pirmu kartu aplanke Lietuvą,
savo tėvų gimtinę šalį, ir nuo to lai
už teisingumą ir tautinį idealą. prieš Vokiškas įvyksta tik kar ko dabar važiuoja į Lietuvą kas vatą
per
mėnesį.
Tuo
budu
Lie

Lietuva visados buvo pasiren
sara.
gus tuos santikius sunormuo tuviškos pamaldos nustumtos į
Jau daug metų kaip Skandinavų
ti, nors nuo 1920 metų to ini- antrą vietą, nors bažnyčią lan Amerikos Linija teikia Lietuviams
ciativa buvo Lenkijos rankose. kydavo daugiausia Lietuviai. keleiviams malonų ir mandagų pabet dabar dar geriau ap
Be to, Hagos aukštasis teis Dabar Lietuviai jau daugiau tarnavimą,
rūpins savo keleivius turėdama p.
lanko
privatinius
-Lietuviškus
mas, svarstydamas LietuvosJanusą savo tarnyboje.
Lenkijos tranzito bylą, priėjo tikybinius susirinkimus. Skun
Scandinavian-American Line kas
išvados kad padėties nenorma de prašome seną padėtį bažny netas rengia dideles ekskursijas į
“L.A.” Lietuvą, visa kelionė juromis iki
lumų šaknų tenka jieškoti te- čioje atitaisyti.
Klaipėdai.
Šią vasarą, šios linijos
ritorialiniame ginče tarp Lietu
laivais plauks sekančios žymesnės
ŠELPIA
BETURČIUS
vos ir Lenkijos.—Tsb.
ekskursijos į Lietuvą.
MOKSLEIVIUS
Lietuvių Laivakorčių Agentų Są
Kaunas. — Kauno pradžios junga rengia dvi dideles ekskursijas
mokyklų beturčių tėvų vaikams į Lietuvą Skandinavų Amerikos li
ŽMOGŽUDYSTĖ
šelpti (apsivilkti ir apsiauti) nijos laivais. Pirmutinė ekskursija
Lietuvos visuomenė dar ne miesto taryba šiems metams pa išplauks iš New Yorke Gegužes 12
d., laivu “United States”.
Antra
spėjo užmiršti žiaurių žmogžu skyrė 60,000 litų.
jų ekskursija išplauks iš New Yordysčių Viltrakiuose ii- Žasliuo
Kaune šią vasarą vėl bus ko Rugpjūčio 11 d., laivu “Frederik
se, kaip tuo tarpu pasiekė žinia vedama gatvių asfaltavimo dar VIII”.
Vienintelę ekskursiją į Lietuvos
apie naujas banditų aukas bai.
šiaurinėje Lietuvoje.
Kaune žada atpigti gyvena Eucharistinį Kongresą rengia Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federacija
Kovo 22 d., Žilių kaime, Pa mi butai.
ir po jų vadovyste. Ekskursija iš
pilės vai., Šiaulių apsk., plėši
Kaune vienas pašto laiškinin plauks iš New Yorko Gegužes 26 d.,
kų nušautas 72 metų senelis kas Lietuvis, A. Bubikaitis, ei Skandinavų Amerikos Linijos di
ūkininkas Kazys Kulvietis ir damas gatve paštininko unifor džiuoju laivu "Frederik Vilt”. Visi
sunkiai sužeistas jo 32 m. am moje su savo vaikais kalbėjo keleiviai vykstanti su Am. Lietuvių
Katalikų Federacijos ekskursija Lie
žiaus sūnūs Augustas. Spėja Vokiškai.
Tai išgirdus viena tuvon, išplaukiant bus p. Janusho
ma kad tai pabėgusio plėšiko šaulė padarė jam pastabą kad nufilmuoti ir tos filmos vėliau bus
Balsio auka.
valdininkui gatvėje Vokiškai rodoma Lietuvoje ir Amerikoje.
kalbėti nepritinka. A. Bubi Šiais metais Janusho vadovauja
kaitis už tai šaulę išpludęs ir ma ekskursija išplauks iš New Yor
J. J. LAZICKAS
ko Birželio 30 d. laivu “Frederik
išniekinęs Lietuvių kalbą ir VIII”. Janush vyksta j Lietuvą ga
JEWELER — RADIOS
Lietuvius. Apie tai patyrė paš minti naujų kalbamų filmų, Visi
6407 Superior Ave.
to vadovybė ir užvedė kvotą. keleiviai toje ekskursijoje bus nufilPasirodė kad Bubikaitis savo muoti ant laivo ir išlipant iš laivo
Prie E. 65th-Norwood Rd.
Klaipėdoje.
Šios filmos bus rodo—ENdicott 6438— ------ vaikus leidžia į Vokiečių mo mos Lietuvos kinose ir sugryžus,
kykla.
“L.A.” Amerikos Lietuvių kolonijose.
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ventojas, Amerikon atvažiavo
1896 metais. Buvo 59 metų
amžiaus. Paėjo iš Pervazninkų
kaimo, Sudargu par., šakių ap.
Liko žmona ir trys dukterys:
Ona, Elena ir Katrė.
Prieš mirtį velionis pasirūpi
no paskirti savo brolį Nikode
mą savo likusio turto adminis
tratorium.
,
Lai bus jam lengva ilsėtis
šaltoje žemelėj amžinai.
Rep.

Skandinavų Amerikos Linija daug
metų kaip jau veža Lietuvius į Lie
tuvą ir atgal.
Visuomet stengiasi
patarnauti Lietuviams, ir dabar tu
rint Januškevičių savo tarnyboje Lie
tuvių skyriuje, dar geriau aprūpins
Lietuvius keleivius. Ekskursijos su
Lietuviais plaukia per Klaipėdą, Lie
tuvos vienintelį uostą, kas turi dide
lės reikšmes Lietuviams, ypatingai
pačiai Lietuvai.
Scandinavian American Linija yra i
visais atžvilgiais remtina, ypatingai
del to kad savo įstaigoje, tarnyboje |
palaiko Lietuvį.
Taipgi turi savo
įstaigą Kaune, kurios vedėjas Lietu- į
vis ir patarnautojai Lietuviai.

Trečias Metinis

Talento Vakaras

Rengia Liet. Vyčių S. D. 25 Kuopa

Bal.-Apri! 12

Lietuvių Salėj e

|

Šokiams 25c.
ORKESTRAS.

DIRVA YRA PIGIAUSIAS DARBININKO LIUOSLAIKIO
DRAUGAS
(kada kitokiems pasilinksminimams pinigų permaža — todėl draugaukite cu “Dirva”!)

$2 Vertės Knygų Dovanai
Tiktai per Balandžio Menesį
PAST ABA: Šias knygas gaus — dviejų dolarių vertės — kiekvienas kuris dar “Dirvos”
neskaito ir pataps NAUJU skaitytoju, prisiųsdamas už visą metą $2.00. Taipgi visi seni “Dirvos” skaityojai kurie KITAM išrašys “Dirvą” visam metui (naujam skaitytojui),
Dovanos duosis tik išsirašantiems per BELA.NDŽIO menesi, todėl kitų skaitytojų, kurie
išsirašėt pirm to laiko, prašome nereikalauti musų sulaižyti tas taisykles, nes negalima.

DIRVOS ATSTOVAI
Kolonijose kurie užrašines
laike šio vajaus:

LIaUDIES TRIBŪNOS” RED.
(“Dirvos” Chicago Skyrius)
1621 So. Western Ave.
Chicago, Ill.

P. A. KRY, Jr.

8 Auburn St.

Paterson, N. J.

K. B. KRAUČIUNAS
104-14 _ 415 St.

Richmond Hill, N. Y.

A. URBONAS
534 Michigan Ave.

. . Dayton, Ohio

JONAS VALAITIS

JUOZAS KAZAKEVIČIUS

(Lietuvių Radio Programo Vedėjas)
Brooklyn, N. Y.
676 Driggs Ave-

Pittston, Pa.

K. BLAŽAITIS
209 Chapel Street

New Haven, Conn.

JONAS TAREILA
526 Bank Street

JONAS ŽEMANTAUSKAS

J. ALEKNAVIČIUS

130 Congress Ave.

J. KRASAUSKAS

135 So, 19th Street

301 S. Fremont St.

206 Claremont St.

Baltimore, Md.

Toronto, Canada

A. RAPALEVIČIENĖ

199 Adams Street

Newark, N. J.

M. PALTON

332 W. Broadway

So- Boston, Mass.

AD. SLAVINSKAS

37 Long Hill Ave.

Shelton, Conn.

Waterbury, Conn.
Waterbury, Conn.

P. RAJAUSKIENĖ
Pittsburgh, Pa.

KAROLYN WILKITAS

205 E. Jefferson St.

Olyphant, Pa.

‘Dirvos” pilno antrašo rašyti nereikia —
jūsų laiškai visada ateis, tik parašykit:
CLEVELAND, OHIO

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS UŽ PILNĄ VERTĘ,
Siųskit $2.00 už “Dirvą” ir parašykit aiškiai antrašą ant voko ir laiško viduje kam “Dir
vą” siųsti. Pinigus galima prisiųsti ir paprastame laiške, niekad neprapuola.

Balandžio 20, 1934
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Elektriški Refrigeratoriai (šaldytuvai) Apsimoka Patys Savi
6 UŽMUŠTA AUTO
BUSO NELAIMĖJ
Sekmadienio rytą,"3 vai., ne
toli Clevelando, ant Center Rid
ge Roąd,' autobusas su 21 pasažieriu važiavo Chicagos linkui.
Toje pačioje pusėje kelio ant
Center Ridge Road buvo susto
jęs didelis prekių vežiojimo tro
kas. Jo valdytojas buvo užmi
gęs, bet buvo užgesinęs visas
šviesas ir pertoli į vidurį kelio
sustoj ęs.
Nakties tamsumoje pasažierinio autobuso valdytojas tik vi
sai arti privažiavęs pamatė tą
troką. Norėdamas išvengti su
simušimo, smarkiai pasuko sa
vo autobusą į kairę. Troko tik
kampas užgavo autobusą ir iš
mušė valdytojo langą. Bet ne
laimė buvo tame kad iš priešais
link Clevelando važiavo kitas
trokas, ir autobusas visu smar
kumu sukdamasis nuo stovin
čio troko rėžė Į atvažiuojantį.
Pnsažierinis autobusas visai su
simušė, šeši keleiviai užmušta
ii- kiti visi sužeista. Pats au
tobuso valdytojas išliko gyvas,
tik sužeistas.
Stovėjusio troko ir sudužusio
autobuso valdytojai suimti, bet
tardomas troko valdytojas pri
sipažino kad jis buvo porą stik
lelių degtinės gėręs ir pirm to
dvi naktis nemigęs, todėl susto
jo prasnausti. Liudininkai, ku
rie kiek pirmiau tuo keliu va
žiavo ir matė ant kelio stovin
tį troką, priliudijo kad trokas
buvo be šviesų.
Kadangi buvo nakties laikas,
autobuso pasažieriai miegojo ir
kiti visai neišbudo, o kiti išgąs
dinti ir sužeisti aimanavo, So
rankioti visi ir nuvežti į li goninę.

PRASIDĖS PIKNIKAI. Ateina vasara, Lietuvių salėje
vienas po kitam baigiasi pa
rengimai, vakarai, kurie dar
tęsis iki pabaigai Gegužės mė
nesio. Bet jau draugijos didu
moje turi pasiėmusios daržus
rengimams vasarinių išvažiavimų-piknikų.
VIEŠA PADĖKA IR PRANE-,
ŠIMAS
Musų priežodis sako, nevelyk
kitam to kas pačiam nemiela.
Taigi aš čia noriu pareikšti tą
. kas man yra gera, kad butų ir
kitam gera.
Ištikus nelaimei, susirgus
mano žmonai, kuomet jos liki
mui vilties nebebuvo, tai aš, tu
rėdamas nuosavą namelį jos
vardu, kreipiausi pas Petrą Muliolį atsiklausti kas bus ir ką
daryti. Jis man suteikė visus
patalinius ir kartu atliko visą
darbą labai atsakančiai. Už tai
tariu tau, Petrai, ačiū, ir čia
pat noriu kitiems patarti kad
su bent reikalu kreiptųsi pas jį,
o jis tikrai ir rimtai patars ir
patarnaus. Ačiū.
Antanas Vasiliauskas,
7010 Whitney avė.
PARSIDUODA SMUIKĄ
Kurie norit vaiką mokyti smuikos
■ muzikos, turit progą pirkti pigiai gerą smuiką. Galit matyt ir sekmadienio rytais. Kreipkitės tuoj
4012 E. 141 St.
Corlett.

Naujas Išteimokejimo
Planas Padidino Refri
geratorių Pardavimą

Elektriškas RefrigeratoLiet. Vyčių 25 Kuopos
rius Svarbiausias
Talento Vakaras
Namų Pagelbininkas

Taupiai šeimininkei nereikalinga
daugiau vargti be patogumų ir dar
bą taupančio elektriško refrigeratoriaus (šaldytuvo) kadangi šeimos
kišenini persunki! yra įnešti reikalingus įmokėjimo pinigus, arba todel kad ji nenori tankiai vaikščioti
į parduotuvę mokėti paprastus nu
statytus mokesčius. Inžinieriškas su
manumas atėjo į pagalbą moterims
parūpindamas mažus, nežymius meterius kurie galima prijungti prie
refrigeratoriaus, į kuriuos šeimos
kišeniaus globėjas gali dėti po pen
kiolika centų į dieną, ir tokiu ma
žu, paprastu privatiniu budu išsimo
kėti už savo refrigeratorių be vaikš
čiojimo į pardavėją mokėjimui nu
statytų mokesčių.
Nuo įvedimo šito lengvo budo išsimokčjimui, pardavėjai visoje šaly
je praneša staigų pakilimą pardavi
mų elektriškų refrigeratorių.
Ty
rinėjimai parodo kad tas padaugėji
mas paeina ir del paprasto lengvo
mokėjimo ir del to kad šeimininkės
patyrė jog galima daug sutaupyti
pinigų perkant sau maisto reikmenų daug vienu kartu, nes sudėjus į
refrigeratorių niekas nesugenda ir
visko turi sau namie kada tik reikia.
Šis vėliausias inžinierių gabumo
laimėjimas yra paprasta maža dėžu
tė kurią galima pritaisyti nemato
moj vietoj
prie refrigeratoriaus.

Pastarų laikų studijavimas namų
reikalu vedimo parodo kad svarbiausias moderniškas mekaniškas padejėjas yra elektriškas refrigeratorius. Šis moderniškas tarnas atlieka keturis dalykus: sutaupo maistą,
darbą, laiką ir; sveikatą, ką viską
sudėjus į vieną reiškia žymų sutaupymą šeimynos išlaidų kas metą.
Atidus tyrinėjimai žymiose tyri
nėjimų laboratorijose parodo kad
tik ant vieno maisto su modemišku
elektrišku šaldytuvu vidutine šeima
per metą sutaupo iki $100 ir daugiau
perkantis sau maisto reikmenų daug
antsyk, nes tada galima gauti ir pi
giau ir geresnius produktus, nekalbant jau kiek susitaupo atlikusių
nuo vieno valgymo dalykų, kurie ki(aip sugenda.
Prie to svarbaus maisto taupymo
elektriškas šaldytuvas sutaupo dau
gybę bereikalingų žingsnių valgio
priruošimui; prašalina nereikalingų
paskutinės minutes skubėjimą val
gio laiku, nes galima iška'lno pasi
daryti įvairius pridėčkus ir turėti
pasidėjus; ir, kadangi su juo nėra
jokio purvo ir nešvarumo, sumažina
darbą užlaikymui šaldytuvo ir vir
tuves švariai.
Maistas užlaikomas šaldytuve že
miau 50 laipsnių negenda ir nepri
sileidžia bakterijų, nuo kurių tankiai
paeina ligos.

iWiIPja

Viskas ką. šeimininkė turi daryti tai
tik įmesti kelis centus kasdien ir
jos rūpestis apie refrigeratorių baiginsi.
Taip taj, prie parupinimo saugaus visas 24 valandas veikiančio
automatiško refrigeratoriaus taupy-

mui laiko, darbo, sveikatos ir pini
gų visai šeimai, mokslas atėjo į pa
galba su budu kuris padaro galimu
šeimai naudotis šiais daugybe sutaupymų be padidinimo šeimos išlai
dų arba panešimo kokių nors nepa
togumų.

ELECTRIC REFRIGERATOR PATS SAVE APMOKA

TAUPYKIT PINIGUS ŠIĄ
VASARA TAUPYDAMI MAISTA
Isigykit SAU Elektrišką Refrigeratorių

CL. LIET. KATALIKIŠKŲ
DRAUGIJŲ Sąryšio susirinki
mas bus laikomas trečiadienio
vakare, Balandžio 25 d., nuo 8
vai.. Lietuvių salėje, Kviečiami visi draugijų bei kuopų atstovai dalyvauti.
J. A. Kiedis, rast.
7312 Dellenbaugh av.

MOTINA NUŽUDĖ DUKTE
RĮ. Mrs. Nell Hagan, 32 m.
amžiaus, nuo W. 93 st., pereitos
savaitės pabaigoje nežudė savo
pustrečių metų mergaitę, sako
todėl jog bijojus kad mergaitė
bus raiša, nes krisdama susi
žeidė. Ji tapo areštuota ir kal
tinama žmogžudystėje.

Superior Refrigerator Sales Co.
8903 Superior Avenue
GArfield 1699

Atdara Vakarais

Užkviečia jus apsilankyti ir pamatyti
Naują
KELVINATOR

Refrigeratorius
Dabar yra laikas įsigyti savo namams
tinkamą šaldytuvą
JŪSŲ LEDO KAŠTAI UŽMOKĖS Už JŪSŲ
REFRIGERATORIŲ
Pamatykit pas mus vėliausių išdirbinių šaldytuvus

1 Elektriškas Refrižeratorius “pats save apmoka” šutau*
nui maisto, laiko, darbo ir pinigų.
2 Jis veikia automatiškai, 24 valandas j dieną, visą metą.
3 Apsaugoja labiausia nykstančius valgius ir išlaiko ke
lias dienas net karščiausiame ore.
4 Duoda galimybę nusipirkti daugiau miasto už tiek pat
pinigo kuomet galima pigiai pirkti.
5 Apsaugoja sveikatą saugodamas maistą nuo sugedimo.
6 Pagamina užtektinai ledo šmotelių vandens šaldymui,
arbatai, šaltai kavai, ir kitiems gėrimams.
7 Palaiko bonkinius gėrimus 40 laipsnių, tokioje tempe
ratūroje kokioje jie buna tinkamiausi gerti.
8 Padaro lengva pagaminti skanius šaldytus maistus ir
ledinius prieskonius.
9 Duoda galimybes šeimininkei pasigaminti užkandžius
daug pirmiau negu juos reikia duoti j stalą.
10 Operavimui elektra kaštuoja tiktai 1-8 cento iki 1-3 cento j valandą, pagal jų didumo ir naudojimo.

IšKALNO ĮMOKĖTI
NEREIKIA

QPCc MOKASI Į DIENĄ
BENAUDOJANT

MOKANT TIKTAI PO

4I |£ C

DIENA
KAS

NUSIPIRKSIT

F rigidaire
o r g e

REFRIGERATORIŲ
Clevelando Didžiausioje East Side
REIKMENŲ KRAUTUVĖJE

DOAN ELECTRIC CO.
GAr. 0340

GRUNOW

ELEKTROS KAINA CLEVELANDE PIGIAUSIA ISTORIJOJE

8713 SUPERIOR AVE.
Atdara vakarais

“Pirmiausia Visko—Atsakantumas“

PARDAVĖJAI

GRUNOW - CROSLEY - APEX
Refrigeratoriai

GOULD HARDWARE CO

HELD S FURNITURE

13924 St. Clair Avenue

6900 Superior Ave.

Ph. GLen. 2567

ELEKTRIŠKI

SNOW BROS
13708 ST. CLAIR AVE.
Kampas Hayden.
Liberty 9657

BILLY BURKE Clevelande.
Prieš porą metų pragarsėjęs
golfo čampionas, Billy BurkeBurkauskas, iš Conncticut, da
bar apsigyveno Clevelande su
savo žmona ir čia užima vietą
Country Clube golfo instrukto
riaus.
Jam pribuvus j Clevelandą,
vietos sporto rašytojai plačiai
jj aprašė ir patalpino laikraš
A. S. čiuose jo paveikslus.

ir

Autorizuoti

ir
FRIGIDAIRE

Sekmadienį, Balandžio 22 d.,
5 vai. vakare. Liet. Vyčių 25-ta
kuopa rengia savo trečią meti
nį Talento Vakarą, kurio pro
gramą išpildys kuopos talentin
gi artistai. Atsibus Lietuvių
salėj e.
Bus suvaidinta juokinga ko
medija, “Adomo Teta” arba
“Sperepsas”, o prie šio veikalo
prisidės koncertinė dalis ir ži
nomi juokdariai Trys Grybai.
Komedija atvaizduos gyveni
mą moderniško Adomo ir Jievos, kada vyras, parsivedęs nuo
“good time” plėšiką, o nenorė
damas kad pačiutė suprastų
kaip jis praleido vakarą, aprėdo
tą plėšiką moteriškais rubais ir
perstata jį kaipo savo tetą, ir
tada prasideda juokai iš šita
supainioto padėjimo.
Taipgi Trys Grybai pasirodys
su visai naujais aktais, tokiais
kurie dar nebuvo matyti Lie
tuviškoje scenoje.
Vyčių jaunimas visuomet pa
tenkina savo rėmėjus, tai ir
šiuo kartu patenkins tuos ku
rie atsilankys į šį vakarą ir
gražiai ir linksmai praleis laiką. Po programo bus šokis,
gros Apanaičio orkestras.

DZIMDZ1 DRIMDZI VAKA
RAS GERAI PAVYKO
Bal. 12 d. čia lankėsi kompo
zitorius Vanagaitis, J. Olšaus
kas ir du smarkus akordionistai jaunuoliai A. Labanauskas
ir A. Šemeta; Visi keturi jie
sudarė labai gražų programą,
kuriuo publika labai buvo pa
tenkinta. Prie svečių, dalyva
vo programe ir šie vietiniai: A.
Miliauskaitė, šokikė šeštokaitė,
ir A. Zdanis.
Po programo buvo šokiai, ku
riems grojo svečiai akordionistai, o prituravojo pianu pats
Vanagaitis.
Oras tą vakarą buvo prastas,
bet publikos atsilankė pusėti
nai. Liko artistams gražaus
pelno.
Dzinidziai žada apsilankyti
Clevelande už poros mėnesių,
kada gryš iš rytinių vaHtijų.

SHELVADOR

Pas mus galite gauti bent vieną iš čia
paminėtų elektriškų šaldytuvų. Pas
Kohn’s neimat jokių rizikų.
Virš 50 metų teisingo biznio vedimo užtikrina jums teisingą patarnavi
mą ir tikras prekes.
Parūpinama. Kreditas

REFRIGERATORIAI

THE S. KOHN & SONS

(Šaldytuvai)

St. Clair Ave. kampas E. 105th St.

Skalbuvai

Radios

Pečiai
Radios
Baldai
Patiesalai
Karpetai
Atdara Pimiad., Kelvirtad. ir šeštad. vakarais

