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LIETUVOS-RUSIJOS NEPUO
LIMO SUTARTIS

Mercer, Wis. — Federalė Maskva. — Suv. Valsti
policija susekus kad čia at joms pravedus įstatymą ne Sovietai Pasirašė Sutarti ir su kitomis Baltijos
sidangino pabėgęs iš India duoti kreditų šalims kurios
Valstybėmis — Latvija ir Estija
na valstijos žmogžudis Dil- skolingos Amerikai, Rusijo
linges, jį apspito ir išrodė je prasidėjo bruzdėjimas ne Kaunas. — 1926 metų Rug valstybės visados prisidės prie
kad pagaus. .Tačiau per ne pirkti Amerikoniškų gami sėjo mėnesį Lietuvos vyriausy tarptautinės taikos stiprinimo.
gražią klaidą! tas žmogžudis nių.
bė pasirašė taikos ir nepuolimo
Nepuolimo sutarties pratęsi
su savo gauja pabėgo, o nu Rusija, skaitosi skolinga sutartį su Sovietų Rusija šeše mas tiek Lietuvai, tiek kitoms
------------------- ------------ -— SM
___________
Amerikai senų caro ir Ke
kentėjo nekalti žmonės.
renskio skolų ir jas atsisako tui metų. Užpernai ta sutartis Pabaltijos valstybėms įgyja
GELBĖJIMAS KINIJAI SKAITYSIS ARDYMU Pirmiausia, policija apsu mokėti.
ypatingos
reikšmės.
Sovietu
Amerikos įstaty buvo toliau pratęsta.
pus gaujos sustojimo vietą,
Rusijos
pasiūlymas
nepuolimo
■Dabar,
Balandžio
4
d.,
Lietu

RYTU AZIJOS TAIKOS, SAKO JAPONAI pradėjo šaudyt į nekaltą mas neduoti kreditų toms
Latvija ir Estija su So paktą pratęsti sukėlė Pabaltijos
IR DARBININKŲ ŽINIOS
žmogų, kuris važiavo auto šalims kurios nemokės karo va,
kraštų visuomenėje dar dides
PASISKIRIA SAVE AKSTINĄ NAMU AT mobilių iš tos vietos. Ma skolų, kartu paliečia ir Ru vietų Rusija aną nepuolimo nio
pasitikėjimo sovietų politi
paktą pratęsė iki 1945 metų.
KASYKLOJE ŽUVO
NAUJINIMO DAR nyta kad tai yra vienas iš siją.
RYTU AZIJOS
Pakte sakoma kad Lietuva ir kos taikingumu.—Tsb.
tų jieškomųjų. Tą nekaltą
150 DARBININKU
Rusija siekia užtikrin
GLOBĖJA
BUS
žmogų policija nušovė. Iš TARIASI DEL SIDABRO Sovietų
Belgradas, Jugoslavija.— ■
ti
tarp
abiejų
kraštų geresnių
Washington. — Tikimasi
Balandžio 21 d. ištiko bai Geneva, Šveicarija. — Ja Washington. — Valdžia girdę šaudymą Dillinger ir kad bus padalytą, tarptau santikių išplėtimą, nori duoti Prūsų Lietuviai Ateina
sus sprogimas Kakanji an- ponija pasiskyrė save glo kalba apie išdirbimą projek jo vyrai paspruko.
tinė sutartis dirbimui dau abiejų kraštų tvirtų, draugiš Lietuvon nors Gerai
Liko
tik
vienas.
Kada
gliąkasykloje netoli Saraje bėja visos Rytų Azijos ir to kuris pagelbėtų namų sa
Pavalgyt
giau sidabro pinigų pritai kai nusistačiusių santikių įro
vo, kame užmušta nemažiau i pareiškė pasauliui jog “Azi vininkams pravesti visokius ant jo užėjo gaudytojai, jie kyta tam tikra bendra auk dymą ir įkvėpti noro bei padėti Kaimas. — Vokietijoje dabar
kad jis yra vienas iš so verte. Tame klausime
150 - darbininkų. Nekurie ja yra Azijatams po vado
pataisymo ir atnauji manė
taiką sustiprinti, taip siaučia nepaprastai sunkus kra
policijos. Tas plėšikas pa jau buvo keli pasitarimai. visuotiną
tikrina kad užmušta apie vyste Japonijos, kuri veiks namų
pat gerus tarptautinius santi- što ekonominis gyvenimas. Mai
nimo
darbus,
kurių
dabar
300.
sinaudodamas proga nušo Prez. Roosevelt nori at
Tuo tarpu kasykloje bu bendrai su kitomis Azijatiš nėra galimybės padaryti del vė vieną policijantą, tris ki stumti pervarymą sidabro kius Rytų Europoje taikingus stas labai brangus, o gyvento
komis valstybėmis”. Šitaip stokos pinigų, o per kelis
išlaikyti.
uždarbio negauna.
Tilžės
vo 350 darbininkų.
sužeidė ir pabėgo.
pinigų darymo šiame Kon ■Pasirašytame pakte yra du jai
oficialiai pareiškė Tokio vy metus stovėdami namai ta tusFederalė
apielinkių
gyventojai
anksčiau
valdžia tada Įsa greso posėdyje, nes jeigu
Darbai aukščiausia paki riausybė per savo generali po užleisti ir būtinai reika kė aptiesti platų tinklą jieš- bus pradėta savas Ameri straipsniai. Pirmame jų sako ateidavo Lietuvon ir čia pigiai
lauja atnaujinimo.
lo. Plieno ir geležies indus nį konsulą Šveicarijai.
kotojų ir bandyti Dillingerį kos sidabro dirbimas į pi ma kad pakeičiant 1931 m. Ge maisto produktų nusipirkdavo.
trijoje šiuo laiku ima Į dar Savo pareiškime Japonija Norima išraginti žmones sugauti, gyvą ar negyvą. nigus, bus sunku su kitomis gužės 6 dieną Maskvoje pasi Tačiau Vokietijos valdžia už
bus darbininkų po apie 10,- persergsti pasauli jog Ja skolinti, o skolinimo Įstai Šiose dienose penki tūks šalimis prie bendro susita rašyto protokolo pirmą straips draudė jiems eiti i Lietuvą ko
nį, sutartis laikoma pratęsta iki nors pirkti, perėjimo punktuose
000 j mėnesi. Ta industri ponija priešinsis Įvairios goms duoti paskolas, sumo tančiai vyrų plačiu ratu to rimo prieiti.
1945 metų Gruodžio 31 d. An- pastatė griežtą kontrolę. 1
ja artinasi prie 1929 metų rūšies svetimų šalių pagal se nuo $200 iki $2,000 namų visuomenės nieško j ieško.
laipsnio, kuomet dirbo apie bai Kinijai, nežiūrint kaip atnaujinimams. Tas duotų
trattrej u ,<ak«ma kad
Negalėdami maisto produktų
NENORI TROCKIO
420,000 darbininkų.
tas bus padengta. Tokie ki labai daug darbų.
sutarties
pratęsimas
bus
netru

pas save atsinešti, būriai Prūsų
IR BELGIJA DRUT1NAS1
Paryžius. — Prancūzija
tų valstybių kišimaisi Į Ki
kus
patvirtintas
ir
jos
sudary

Lietuvos gyventojų ateina į
susirupinus
kaip
greičiau
Paryžius. — Belgija, ma
mo
raštais
bus
pasikeista
Kau

Plieno darbai šiuo laiku niją bus išstatymas taikos 4 MĖNESIŲ NAKTIS
Lietuvą nors pigiai pavalgyti.
atsikratyti
Leono
Trockio,
tydama. kad Europos tai
vėl pakilo 4 punktais ir da į pavojų, nes Japonija turi Pietų žemgalyje, kur ran kos ir nusiginklavimo rei kuris slapta įsigavęs Į Pran ne.
Tačiau ne vien tie kuriems kor
bar dirbama 50 nuoš. nor- pildyti savo pareigą kaipo dasi Adm. Byrd su savo ty kalai eina į blogą pusę, pa cūziją tūlą laiką gyveno Nepuolimo pakto pratęsimo telės atimtos slaptai ateina į
malio. Trumpu laiku sako taikos saugotoja rytinėje rinėtojų buriu, šiuo laiku
sutartį pasirašius, Sovietų už Lietuvą. Jų ateina didžiausios
siryžo išbudavoti prie Vo Barbizone.
pakils iki 60 nuoš.
Azijoje. (
prasidėjo naktis, kuri tęsis kietijos rubežiaus iki juros
sienių reikalų komisaras Litvi minios. Panemunėje, prie Til
Paskiri Kinijos- kariauto ištisus 4 mėnesius. Saulė slaptą “plieno sieną”. To GRAŽUOLĖS KŪNAS novas pasakė ilgą kalbą. Joje žės tilto, kaip grybai po lietaus
MOKSLUI
Kovoja už 30 valandų. jai vienaip ar kitaip prašo ateina į šiaurę, čia dienos kią sieną Prancūzija jau iš
pabrėžė kad Pabaltijos valsty dygsta valgyklos, kurios visos
ir
gauna
įvairios
pagalbos
ilgėja,
o
ten
visai
saulės
ne
Londone
mirė
buvus
pra

Washington. — Organizuo
bių
ir Sovietų Rusijos šis žing gerai verčiasi. Ypatingai Til
sibūdavo j o nuo' Šveicarijos
tų darbininkų atstovai de iš kitų šalių kurios priešin simatys per visą vasarą. iki Belgijos, visu Vokietijos garsėjus gražuolė, artistų snis rodo šalių vvriausybiu ge žiškiai prašo pieno, kurio Vo
da pastangas kad dar šioje gos Japonijai, bet nuo da Temperatūra tenai yra 60 parubežiu. Tokiu budu bus modelis, Dolores, palikdama rą valią ir didelį taikingumo iš kietijoj labai sunku gaut.—Tsb.
Kongreso sesijoje butų per bar tą pagalbą Japonija laipsnių žemiau zero. Brrr! išstatyta tokia galinga sie savo kūną mokslo tyrinėji teklių. Nurodęs kad nepuoli
varyta 30 valandų darbo sa skaitys pavojinga taikai.
na kuyios jokia armija ne mams. Ji mirė nuo neišgy mo paktas pratęstas daugiau
vaitė. Darbo organizacijų Visoms valstybėms Japo
domos ligos, todėl pasivedė kaip dešimčiai metų, Litvino LIETUVOJE BEDAR.
vadai nori pasimatyti su nija pareiškia kadx nekištų NEPRILEIDŽIA PRAVES galės pereiti.
mokslininkams tyrinėti jos vas pabrėžė kad tokio pobūdžio
BIAI SUMAŽĖJO
TI DEPOZITŲ IŠMO
Prez. Rooseveltu ir prašyti savo rankų į Kiniją.
ligos
priežastis.
pasižadėjimams
laikas
dar
nie

KĖJIMO
101
MIRĖ
NUO
APDEKaunas.
— Anksčiau Lietu
kad remtų darbo valandų
kados
nebuvo
ilgesnis.
Visas
GIMO
voje
bedarbių
skaičius siekė
Washington. — Atstovų
sutrumpinimą.
PARYŽIAUS
RIAUŠĖSE
pasaulis
pamatys
kad
šis
susi

VYKSTA ANGLU ON
kelis
tūkstančius.
Pradėjus
bute tapo atmesta bilius ku Kansas valstijoje 1933 m.
SUŽEISTA 200
tarimas neturėjo laikino pobū plačiu mastu vykdyti viešus
Barberton, O. — Pereitą Lietuvis golfininkas John ris apima išmokėjimą ban nuo netikėtų apdegintų mi
Paryžius. — Bal. 21 d. čia džio ir nebuvo iššauktas atsi darbus, bedarbių skaičius labai
savaitę sustreikavo Colum Goodman (Gudauskas) iš kuose uždarytus laikomus rė 101 asmuo.
kilo
smarkios riaušės, ku tiktinų aplinkybių, bet yra mu sumažėjo ir dabar siekia tik ke
bia Chemical Co. darbinin Nebraskos, pragarsėjęs per depozitus. Jeigu tas bilius
rios
tęsėsi
per visą naktį. sų nuolatinės taikos politikos lis šimtus žmonių. Kai kuriuo
kai, 700 skaičiuje. Šiose eitą metą laimėjimu golfo butų perleistas ir preziden 10 MYLIU TUNELIS
Riaušes organizavo ir kėlė pasireiškimas, tos taikos kuri se miestuose jau nesą užsiregis
dienose prieita prie susita čampionato, šiose dienose to užtvirtintas, uždarytiems
rimo ir 500 darbininkų gry- važiuoja į Angliją lošti gol bankams valdžia turėtų pa Bologna, Italija. — Po 6,000 komunistų. Policija siekia apsaugoti jaunų Pabal* travusių bedarbių. Kai kur
žo dirbti.
fą su Anglais ir kitais Eu vesti pinigų atmokė jimui Etruskiškų Apeninų kalny pagaliau paėmė viršų, bet tės valstybių neliečiamybę. To net trūksta darbininkų.
liau, savo kalboje Litvinovas
ropiečiais ir sako laimėsiąs depozitoriams, o paskui pa nu užbaigtas dirbdinti tu 200 žmonių sužeista.
Kaune viešieji darbai nusto
Gelžkeliečiai atmetė Pre Europos čampionatą.
nelis virš 11 mylių ilgio ir Komunistai rengiasi prie nurodė paties pakto pratesimo jo savo aktualumo, nes jail
lengva
valdžia
iš
bankų
zidento Roosevelto pastan “Nenusistebėkit jeigu aš
juomi nutiesta dviguba ge
eigą ir baigdamas pažymėjo prieš Velykas per paskutines
likviduotų turtų savo pini ležinkelio linija. Visas dar trukšmingos 1 Gegužės.
gas sutaikyti gelžkelių tar
kad paktą pasirašiusios valsty dvi savaites viešų darbų darbiparvažiuosiu
su
čampionagus atsiimti).
nautojus su kompanijomis.
bas kaštavo apie šimtą mi ŪKININKAI GAUS DIDE bės — Lietuva, Latvija, Esti ninkii skaičius savaimi pradėjo
tu
”
,
pasakė
jis.
Unijų atstovai atmetė pre
lijonų dolarių. Prie darbo
LIUS PINIGUS
zidento prašymą dar pratę
NUSIGINKLAVIMAS NE žuvo 98 darbininkai. Tune Washington. — Amerikos ja ir Sovietų Rusija — tautas mažėti. Mat, pavasariui atėjus
šaukė ir šauks prie taikos.
atsiranda daugiau pelningesnių
sti pusei metų 10 nuoš. algų PERSEKIOS DEGTIN
VYKSTA
li
iškasti
ir
tą
gelžkeli
nu

ūkininkai
nuo
Roosevelto
Į Litvinovo kalbą atsakė Lie darbų ir del to darbininkai vie
DARIUS
sumažinimą. Abi pusės at
Paryžius. — Prancūzija
sisako nusileisti. Preziden Suv. Valstijų vyriausybė dabar pasidarė svarbiausia tiesti tarp Bolognos ir Flo pradėjimo ūkininkų gelbėji tuvos ministeris Maskvoje Jur šuosius darbus pameta.
rencijos truko 20 metų.
mo programo gavo jau arti gis Baltrušaitis pažymėdamas Savivaldybių departamentas
to atstovas pasitraukė iš ta vėl užveda prohibicijos lai
trukdytoja
Europos
valsty

Laike
karo
darbas
buvo
$200,000,000, ir dar iki galo kad šio kuklaus pakto pratęsi pastaru laiku renka žinias kiek
rybų pasakydamas kad ne kais pavyzdžiu degtindarių
mato galimybės prie kokių persekiojimo armiją. Ski bių nusiginklavimo ir visai sulaikytas, bet Mussolini šių metų gaus $1,095,005,000 mas yra reikšmingas visai mus kuriame apskrityje yra bedar
atsisako kalbėtis su Italija vėl atnaujino ir tą didelį valdiški) pinigų už mažini
nors pasekmių prieiti.
apsupančiai žmonijai. Baltru bių ir bendrai apie darbininkų
ria 1500 vyrų kurie perse
Gelžkeliečiai pernai metą kios visokius slaptus deg ir Anglija apie tai, kadangi, projektą užbaigė. Tunelis mą savo laukų sėjos.
šaitis patikrino kad Pabaltijos stovį.—Tsb.
Prancūzų tikrinimu, Vokie ir gelžkelis atidaryta su di Iki šiol gavo pagalbą tie
sutiko numažinti nuo savo tindarius.
algų 10 nuoš., nes gelžkeliai
tija šone jos ginkluojasi ir delėmis iškilmėmis, kuriose kurie sumažino vatos, kvie
nešė nuostolius. Ta sutar Šymet nuo Kovo 1 d. jau tuomi sudaro Prancūzijai dalyvavo Mussolini ir Itali čių ir tabako auginimo plo
“DIRVOS” SPAUSTUVE
tis baigiasi Liepos 1 d., bet areštuota 240 degtindariai pavojų.
jos karalius.
tus. Dabar pradeda gauti
ir
atimta,
desėtkai
tūkstan

toliau jie atsisako nusileis
Vokietija reikalauja sau Tas gelžkelis, kuris eina kiaulių ir kornų augytojai.
Prisidėjo prie Spaustuvninkų
ti ir nori gauti savo seniau čių jų dirbtos degtinės.
lygios ginklų jiegos kaip tu tarp Milano ir Neapolio, pa
UNIJOS
sutartas algas.
ri kitos šalys, bet dar nė
UŽTARIA MAŽAS IN ra to laipsnio pasiekus, nes siekdamas Romą ir kitus NUPIGINO PILIETYBĖS
svarbesnius miestus, dabar
GAVIMĄ
Senatorus La Follette siū
DUSTRIJAS
sutartys
su
aliantais
tą
gi

sutrumpina
kelionę
nuo
17
Washington.
— Tapo at
lo bilių kuris reikalauja kad Prezidentas Roosevelt užna,
tačiau
Vokiečių
reikala

valandų iki 10. Be didžio piginta svetimšaliams Įsigi
federalė valdžia skirtų 10 gyrė sumanymą gelbėti ma
bilijonų dolarių viešiems žas industrijas. Joms sa vimas ginklų lygybės Pran jo tunelio per kalnus tas ge jimas Amerikos pilietybės.
darbams vesti, kad bedar koma reiktų paskirti $300,- cūzams išrodo kad Vokie ležinkelis dar pereina- 29 ki Viskas papaginta pusiau—
biai butų aprūpinti darbu. 000,000 parupinimui dirban čiai jau apsiginklavo ir ta tus trumpus tunelius, viso ir pirmų popierų įsigijimas,
Tą sumanymą remia Ame čio kapitalo, kurių pagrin priekabe patys atsisako ei 23 mylias po žeme, ir 40 til ir registravimąsi ir paskui
rikos Darbo Federacija.
das yra gana tvirtas.
ti prie nusiginklavimo.
tų.
pilnos pilietybės įgijimas.

DARBAI

—
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DIRVA

PITTSBURGHO IR APIELINKIŲ LIETU VIAMS

Balandžio 27, 1934

, sidavęs musų tautos reikalams Į UNIVERSITETU BEI
žmogus.
. ------- -------------- ----------- — KOLEGIJŲ LIETU
Birželio 14 d. velionis, sulyg
■ sesers noro, tapo palaidotas su;
VIU STUDENTU
' bažnytinėmis apeigomis šv. Ka-'
ŽINIAI
zimiero parapijos kapinėse.
i
įvyko Aleno Teatro artistų
Priėmimas Vilniaus Ge lėj
Velionis paėjo iš Paželsvių k.,
vakarienė, dalyvavo keli šiaip
Vytauto Didžiojo Universiteležinio Fondo
pažymesni veikėjai, pasakyta
Liudvinavo parapijos, Mariam-! to Studentų Atstovybė Kaune
gražių kalbų.
Narys.
' polės apsk.
pareiškė noro sueiti į glaudesAtstovų
Paliko nuliudime seseris An-'nius santikius su Amerikos tiniJau laikraščiuose buvo rašyLEGIONAS
taniną oLcioimwiciciię
Stasiulevičienę J*
ir Oną |j vtJlSlLCVŲ
versitetų bei
kolegijų Lietuviais ta kad iš Lietuvos- atvažiuoja LIETUVIŲ
o
Brooklyno Liet. Legiono Da
LIET. PILIEČIU KLUBO SALĖJE
čekaitienę, gyvenančias čia vie- į studentais, Siekdama šio tiks- Prof.
T. , Kan.
“p— F. Kemėšis, Prof. B. , riaus-Girėno
riaus-uireno Postas
rosiąs rengiasi
lengiasi patoje, ir daug tolimesnių gimi-jlo, Studentų Atstovybė, visų Vitkus ir rašytojas P. Babickas
Lietuvos
svečią,
Kapt,
1721 Jane Street, South Side — Pittsburgh
Januškevičius 12, šlikas 18, Bu
kultūriniais Lietuvių reikalais, I p Babicką.
Vakarėlis įvyks
nių bei pažystamų.
A.
G.
pirma,
pageidauja
žinoti
kučinskas 15, žolynas 4, Mikužiu; riuose universitetuose bei kole Atvažiavę duos Amerikos Lie-,Gegužės 5 d Posto Bute, 262a
tė 17.
tuviams eilę paskaitų tose ko- Humboldt st. Brooklyne. Progijose yra Lietuviu studentu lonijose kur bus sui engta j M gramas susidės iš vakarienės,
Iš Youngstowno dalyvaus Rožė Lukoševičiutė
Ant daktaro kvotėjo: Dr. J.
SHENANDOAH, PA. klubų bei šiaip draugijų ir tų priėmimas.
kalbų ir šokių. Dalyvaus ir UkIš Clevelando: Adelaide Miliauskaitė, Antanas Zdanis, Stanislovaitis 23, Dr. Bronušas
-----------klubų bei draugijų adresus.
Veikėjai turi subrusti kac, i rainiečiu kariai. Įžanga vyrams
17, Dr. Graičunas 6.
PALEIDO. Su 1 Balandžio
pasiremdama Studentu At- kiekvienoj kolonijoj kur paskir- po $1> moterims po 25c.
Clevelando Lietuvių veikėjas Jonas Jarus,
Juozas Virbickas. šioje apielinkėje paleido visus' stovyb^s pageidavimu, Pasiun- ta jų apsilankymas butų isnau-1 Posto nariai ruošįasi tinkaInžinierius Petras Skukas
mai pagerbti savo globėjus ir
CA\ A darbininkus, bedarbių Pa'ltinybė prašo Amerikos Lietu- dota svečių paskaitoms.
Reikalinga
rengti
masinius
|
narius, Kapt. St. Dair “Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius, kuris pasakys
sidare daug, o darbai liko ne- vjp studentų klubus bei draugi- susinnkimus kad kuodaugiau-įbuvusius
rių ir st Girėną, jų mirties sukalbą apie Lietuvių tautos nnizikališkumą.
PITTSTON, PA
baigti. Paskiau pradėta paim-j jas pl-aneįti jaį reikalingas ži- sia sutraukti Lietuvių išgirsti j ltaktuvių dienoje, Liepos 17 d.
ti po kelis dirbti, bet labai ma- 'nias
jų pranešimus. Ypač šiuo tar-lpanl tikslui štabas įgaliotas su
šiuo adresu:
, VIETINIAI DALYVAUS ŠIE:
žai. Kovo 29 d. laikraštyje bu
MIRĖ J. KAZAKEVIČIUS
pu turi tuo reikalu susirūpinti i sj^rti su vietos Dariaus-GirėLithuanian Legation
Vilmui Vaduoti Sąjungos sky-įno pondu del didelio paminėjiGrinienė
Paulekiutė Balandžio 11 d. mirė plačiai; vo pranešta kad CWA sumažins
Sesutės Rajauskaites
2622 — 16th St. N. W.
riai, kadangi Prof. Kemėšis yi’H'mo. Tą pačią dieną gal jau pradarbo
valandas
ir
mokestį,
kad
Amerikos
Lietuviams
žinomas,
į
Washington, D. C.
Smuikininkas K. Savickas
Milda Virbickaitė,
Vilniaus Geležinio Fondo pirmas Į das veikti Aero Sekcija, kurią
SLA. veteranas, 7 kuopos na-! nuo Balandžio 1 dirbs 24 valanorganizatorius ir nuo pat susi- legionieriaus V. Kaminsko iniJonas Blumberg- su savo Juozas iv Pranas Giliai
įį das į savaitę ir mokės po 30c į'
tverimo to fondo yra jo pirmi-1 ciativa r>^e+.,o
rys,
buvęs
SLA.
sekretorius,
Postas organizuos prie
Marytė Marčiukoniutė,
akordionistais
ninku ir vienu iš uoliausių ug Floyd Bennett Field, kame la
kelių laikraščių platintojas ir) valandą.
dytojų.
kiniai išgyveno savo paskutiJ. L. Senulis parūpina duetus, kvartetus, ir chorą, bendradarbis, Jurgis Kazakevi • Balandžio 5 d. vėl buvo re- I
Balandžio 10 d. šiuo reikalu nius du mėnesius.
į
gistracija
bedarbių,
šaukė
tuos
j
čius.
TZ
i Generalinio Konsulo buvo sukalbės Dr. Joanna Baltrušaitieė
Poste atstovaujami: lakūnai,
katrie dar nebuvo pirmiau re-1 SLSIRGO. Agota Kavahaus-> šauktas New Yorko apielinkės
Velionis jaunas būdamas pri
jūreiviai,
pėstininkai, raiteliai,
gistravęsi. Kalbama kad imsjkienė vėl turėjo operaciją, gy-| veikėjų susirinkimas pasitarti artilerininkai,
Nepaveluokit — pradžia 3 vai. po pietų.
sanitarai ir inžibuvo į šią šalį 1888 m., pas Jadirbti tuos kurie pirmiau ne- dosi Good Samaritan Ligoninė-į kaslink tų žymių svečių sutiki- nieriai. žinoma, kiekvieno gin
ĮŽANGA TIK 35c. KELETAS VIETŲ PO 50c nulevičius, Hazleton, Pa.
! dirbo. Katrie bedarbiai anglis į je- Ji
• dar nesenai tepasveiko|mo ir surengimo prakalbų. Su- klo rūšis tvirtina kad ta tarny
Pribuvęs, apie 5 metus dir
*
' kasė ii’ pardavinėjo dabar ir tų' nuo pirmos sunkios operacijos,
j, sidarė komitetas kuris Brookly ba geriausia. Kai Bai. 12 d. su
bo anglies kasyklose, km- kartą
ne rengia masinį mitingą.
sirinkime įstojo jūreivis, Pet
Ibuvis pasunkėjo, nes orui atši-į Linkėtinai jai ir dabar laimin
Šią progą kiekviena kolonija ras Molaskis (petty officer 1st
susižeidė koją, kuri ir paliko
lūs anglies pirkimas apsistojo, gai pasveikti, kaipo gerai Lie- turėtų išnaudotii, nes toki sve class, U. S. Navy), legionieriai
nesulenkiama. Palikęs nesvei
i taigi jie kaipo bedarbiai turi sė-i tuvei.
čiai musų išeivijoje yra rete pastebėjo kad Posto Vadas V.
ku, į kasyklas jau negalėjo eiti
nybė.
J. Judrys. Vyšnius irgi yra jūreivis; be to
j dėti namie.
SUVARŽYMAS. Miamisburg
dirbti, todėl turėjo j ieškoti ki
aukščiausias legionieris K. Jo
KASYKLOSE. Kasyklų dąrtokio užsiėmimo pragyvenimui.
, bai vienur eina gana gerai, ne- j miestelyje pradėjo veikti “mė- DAR!AUS-GHIĖNO LITUANI- vaišas yra marinas, tai dabar
visi sukruto rekrutuoti daugiau
PARODYKIM SAVO KAIP VEIKIAMA PARĖMI Tuo laiku buvęs “Vienybės kurids dirba su pertraukomis. lynas įstatymas”, tai reiškia, |cOS KLUBO VAKARAS
MUI ANTRO SKRIDIMO
Bal. 15 d. Šv. Jurgio parapi savo ginklo tarnybos narių. Ne
Lietuvninkų” leidėjas J. J. Pau 1 Kaip girdėti, penkios kasyklos sekmadieniais nevalia nieko vei
PRIJAUTIMĄ
kti, net nei laikraščių parduoti. jos salėje, 207 York st., Brook- blogai, neblogai, vyrai!
Balandžio 9 d. buvo sušauk kštis (Plymouthe) velioniui J.
Posto • susirinkimai laikomi
šį sekmadienį, Balandžio 29 tas katalikų ir sandariečių vei Kazakevičiui davė įvairių kny gerai dirbančios. Reading Co. Tiktai eik į bažnyčią, arba na lyne, viršminėtas klubas suren
262a
Humboldt st., kas mėne
i
kasyklos
rengiasi
streikuoti,
nogė
vakarėlį
su
perstatymu
ko

d., Pittsburghe, Lietuvių Pilie kėjų pasitarimas kaslink aviaci gų ir patarė leistis po Lietuvių
mie sėdėk, kaip kalėjime. Kas medijos “žento Nelaimės”. Su sį, antrą ketvirtadienį. Visi
.
*
ri
pakėlimo
mokesties
iki
$6.35
čių Klubo salėje, 1721 Jane St- jos dienos rengimo. Dalyvavo apgyventas kolonijas,
Režisa- eks-kareiviai ir jūreiviai (Lie
pai avi ,. dįeną
Dabar yra tokių dar to įstatymo nepildys bus bau vaidinta vidutiniškai.
South Side, Įvyksta didingas ir praeitų metų antro skridimo rieti knygas ir užrašinėti laik
džiamas. Tai yra išmislas re- vo veikalą autorius K. Jurkevi- tuvos ir Amerikos tarnybų)
gali būti tikrais nariais, visi ki
koncertas, kurio tikslas yra pa aviacijos rengėjai, pirmininkas raštį. Tas užsiėmimas velioniui,ybų kad angliakasis už $1 dirba ligijinių fanatikų.
„
................. _
P-lės
Ona Alažeikiutė ir Al ti Lietuviai gali būti rėmėjais.
remti dvi muzikai ir dainai pa S. Bakanas ir sekr. P. Dargis. neblogai vyko. Per 'apie devy-į■ per dieną, bi tik darbą gauna.
DARBAI.
Daytone dirbtuT>“
Balandžio 16 d. sustreikavo
dona Šertvičiutė gražiai padai Postas labai pageidauja dau
sišventusias jaunas Lietuvaites, Pasikalbėjime sutarta kad nuo nis metus jis apkeliavo dides
vės, ypač didžiulės, gerai dirba. navo, pritardamos gitarų ir giau rėmėjų turėti, tat visi pra
virš
3,000
angliakasių,
bet
uni

Julę ir Zoną Rajauskaites, jų visų organizacijų butų išrinkta nes Lietuvių kolonijas po kelis
Bet yra daug darbininkų ir be mandolinų. Toliau, labai sen- šomi atvykti susipažinti Gegu
tolimesniame muzikos studija po du atstovu į sekantį posėdi, karius. Susitaupęs kiek pini jos viršininkai mano greit su darbo.
Brooklyno žės 5 d. . vakare.
Iš Lietuvių bedarbių sacingai
pasirodė
Dzukas-Raitelis.
vime. Tą darbą privalo parem kuris nutarta šaukti Balandžio gų, 1909 m. Pittston’e atidarė sitaikyt su kompanijos virši tiiom sykiu mažai randasi.
naujenybė — tai Lietuviški
ti visa visuomenė, o ypač drau 18 d., ir ten perrinkti komite avalų ir vyriškų drabužių krau ninkais ir streiką baigti.
“D.” Rep. “Cowboys”, kurie labai gražiai
SLA. 2.3 KP. DARBUOTĖ.
padainaio Lietuviškai ir Ang
L ANKĖSI WASH IN GTON E.
gijų veikėjai, nes todvi Lietu tą iš visų vietos srovių atsto tuvę. Biznyje pasisekimą turė
liškai. Po programo tęsėsi šo Brooklyno muzikos krautuvės
SLA. 23-čia kuopa prieš Vely
vaitės visados visiems pasitar
jo nepergeriausi, tačiau pragy
kiai.
vų.
kas buvo surengus kortavimo
savininkai, p-lė Pelagija Ambronauja ir ateityje pasitarnaus
venimą
padarydavo.
Dariaus - Girėno Lituanieos zaitytė ir jos brolis, drauge su
Balandžio 18 d. susirinkus,
vakarą, bet publikos -atsilankė SPRINGFIELD, OHIO
išpildyme programų. Tie ku P. Dargis pareiškė kad nebuvę
Klubas yra dar jaunas bet ga- radio programo vedėju Jonu
Užėjus šiai depresijai biznis
neperdąug, nes seniau šią kuo
Lietuvos Sūnų Pašalpos Dr- na energingas ir jau turėjo ke- Valaičiu ir žmona Ona buvo sa
rie jas jau buvo kvietę, ir tie taip sutarta. Aviacijos komite visiškai sumažėjo. Mažėjo ir
pą valdė socialistai ir jie viso stė rengė šokį Balandžio 14 d. lėtą įvairių parengimų. Šis Klu vaitės galui išvykę į Washingkurie žada ateityje jas kviesti tas, kuris susideda iš Bakano, jo sveikata. Rugp. mėn. 1932
kius
parengimus taip pravesda- su vietiniais muzikantais. Bet į Las Brookli ne yia taį kaip g\- toną. Pakelėj buvo sustoję Bal
patarnauti jų draugijoms, pri Daugio ir kitų (visi socialistai) m. buvo priverstas biznį likvi
.
vas paminklas zuvusiems laku- timore!. pasimatė su “Dirvos”
po kad kuopai nieko nelikdavo, musų komitetui
pasitaikė trum- nams Darjui h. GirėnuL
Rep.
valo parodyti savo gerą širdį ir negali būti pamainytas, tik ki duoti ir pasidavė ligoninėn svei
Rep.
bendradarbiu Petru Jaru, pp.
pertai nariai pradėjo neiti į pa pai prieš tą vakarą susitikti su
___________
patarti visiems Lietuviams kad tos srovės gali prisidėti, o jie katos .pataisymui.
Sirvinskais, Kurelaičiu ir kit.
rengimus. Užtfti nutarta dau Margučio artistais iš Chicagos LIETUVIŲ MENO TEATRO
eitų į jų koncertą.
Po kelių mėnesių besigydymo
kaipo komitetas pasilieka ir ant
giau parengimų nedaryti. Ka Vanagaičiu ir J. Olšausku,
šališku, il VAKARAS
Be to, dar šis koncertas būti toliau. Su tokia socialistų tak šiek tiek pasveiko, tačiau jau
da prie naujos tautinės valdy jie sutiko atvažiuoti ssu Margu-j Bai. 14 d. Brooklyno Lietuvių GREAT NECK, L. L
nai remtinas musų visuomenės tika niekas nesutiko ir neliko paliko silpnu. Pradžioje Kovo
Balandžio 14 d. Lietuvių A.
bos sumanyta rengti tą vakarė ! čio muzikantais atgrajyti šo0. jĮ Meno Teatras surengė gražų P. Klubas surengė šokių vaka
ir veikėjų todėl kad programą nieko kaip tik išsiskirstyt.
mėnesio š. m. tapo vėl ligos pa
j vakarėli Lietuvių Piliečių Klu- rą M. Sabienkos salėje. Atsi
lį, nariai protestavo kad nerei kilis.
Šokis prasidėjo apie 91
išpildys beveik visas jaunimas,
J | bo salėje. Vaidino “Karo Me lankė gražus būrelis Lietuvių
Kiek pirmiau, tų socialistų gautas ir Balandžio 11 d. Pitts- kia rengti, nebus naudos. Bet
vai. vakaro. Kada artistai užišskyrus keleto. Jaunimą turi buvo prirėkauta kad neremia tono ligoninėj užbaigė savo gy
pasekmės pasirodė skirtingos. grajino, jauni ir seni niekas ne tu”, trijų veiksmų gyvenimo net iš tolimesnių kolonijų.
me remti, nes jie bus musų kul jų darbo katalikai ir tautinin- venimo dienas.
dramą, roles turėjo: A. ManBalandžio 8 d. susirinkime iš siėmė šokti, tik visi ausis pasta kiutė, Vik. Raudonaitis, A. Vai
tūros nešėjai ir linksmintojai kai-sandariečiai. Jie buvo pra
Dar kasyklose bedirbant, ve
duota atskaitos, pasirodė kad tę, akis išplėtę žiuri į artistus tekūnas, V. Klingaitė, A. Alek
DZIMDZI-DRIMDZI
musų senatvės dienose.
vardžiuojami uodegomis ir gal lionis pradėjo Lietuvių gyveni kuopai liko $90 pelno! Visų na
na. A. Valaitytė, A. Gronskis.
■
ir
klausosi
tokios
muzikos
koMARŠRUTAS
Programe dalyvaus artistai vomis ir visokiais kitais galais mu domėtis. Bekeliaudamas po
“Meilė Visų Ligų Gydytoja”
rių upas pakilo ir nori vėl kąL kią pirmą sykį girdėjo. Kada
iš Clevelando, Youngstowno ir už neprisidėjimą. Dabar kada Lietuvių kolonijas, daugiau su
suvaidino: Vik. Raudonaitis, V.
nors rengti.
muzikantai antrą ir trečią šokį Bukšnaitis, A. Gronskis, Vyt. , Balandžio men.:
vietiniai. Programas bus įvai
sipažino
su
Lietuviais
ir
jų
gy

sutiko prisidėti ir atėjo pasiPrie šio darbo prisidėjo mo sugrojo tada tik publika pradė Raudonaitis, P. Valaitytė, E.
27 Baltimore, Md.
rus, gyvas, smagus.
tarti kaip visi išvien Pitts- venimu. pradėjo rašinėti į laik- terys kurios nėra, narės, bet la-! jo įsidrąsinti ir suktis salėje Bartkevičiūtė, S. Jurevičiūtė, A.
29 Hazleton, Pa.
Apielinkių Lietuviai kviečia burghe rengtų aviacijos dieną, raščius žinias iš Lietuvių gyve- į bai uoliai darbavosi: pp. Urbo
30
Alekna.
Shenandoah, Pa.
kad net dulkės ėmė debesimis
mi atsilankyti į Įdomų koncer
Bekeris ir Vedegys paskam
tai keletas asmenų nieko prie nimo.
nienė, Subačienė, Kerevičienė kilti. Valandą pašokus, pra
tą, nes retai tokie parengimai
Beplatindamas literatūrą dar
Gegužės men.:
darbo neprileidžia.
su dukrele, ir kelios kitos joms nešta kad Vanagaitis ir Olšaus bino gitaromis. Eugenija Asgalima matyti. Įžanga visai pi
Lietuvoje
mu1 Shenandoah, Pa.
tais
laikais
kada
tašauskaitė
pašoko
baletą,
o
Dabar visi matom kiek tiems
gelbėjo.
J. Basanavičius. kas sutinka padainuoti, duoti
Bayonnės Merginų Kvartetas ir
gi, tik 35c. Pradžia programo
už
d
ra
u
s
ta,
veScranton, Pa.
sų
spauda
buvo
socialistams rupi antras skriprogramą. Kada jie pradėjo Lietuviški “Cowboys” padaina
bus 3 vai. po pietų. Visi spėsit
lionis
pažino
jos
svarbą
ir
nau6
Kingston, Pa.
dimas ir tautos garbė: j iems
dainuoti, publika klausė, net vo. Grojo radio orkestras. Va
atvažiuoti pietus pavalgę, pasi- rupi tik
dą,
todėl
kilu:
sumanymui
su1
7
Pittston,
Pa.
visus pasikinkyti sau
apsiašarodama, nes kiti savo karas pavyko.
matysit su savo draugais ir pa
ru-|
organizuoti
draugiją
kuri
(Bus
daugiau)
Po
programo,
žemutinėj
sadirbti, o jie už nosių vedžios.
visą gyvenimą negirdėjo tokioj
žystamais dienos šviesoje, li
pintųsi naudingas knygas leis
S.I..A. 40 KUOPOS RINKT- ti ir jas ne tik Amerikoje pla
ne vėlai naktį galėsit s ug ryžti
DARBAI. Šiuo laiku darbai puikaus dainavimo ir tokių maį namus.
Vietinis. UAL SLA. 40-ta kuopa turėjo tinti, bet ir į Lietuvą siųsti, J. Į Detroito srityje pakilo iki auk- lonių dainų. J. Olšauskas pa-j
usirinkimą, kuriame buvo bal- Kazakevičius vienas iš pirmųjų I ščiausio laipsnio kokiame nedu I skambino kanklėmis ir padai-1
avimas SLA. centro valdybos stojo tokią draugiją organizuo- vo nuo Gegužės mėnesio 19301 navo, iš jo juokingos dainos
Į Jūsų Tautinę Klaipėdą
r rinkimas delegatų, Balsavi- ti. Ji tapo pavadinta Tėvynės metų. Pakilimas lyginasi 134, publika turėjo juoko.
(pel- Copenhagen^)
PAJIEŠKOMA
nai praėjo bs didelių susikirti- Mylėtojų Draugija, kurios nuo nuošimčiams daugiau kaip bu-! Musų publika dabar nori kad
IŠPLAUKIMAI iš NEW YORKO
Daujotas č'eslas, iš Kelines
kiekvienas literatūros vo pereitą pavasarį šiuo laiku, 1j Vanagaitis su savo Dzimdziais
Raseinių ap. Kitados gyveno Nor- nu, buvo biskis agitacijos, bet pelnus
S. s. UNITED STATES ................ Gegužės 12
dabarc____
'dabar tankiau atsilankytų. Po
wood,, Mass.
nedaugiausia.
vertę pažystantis Lietuvis tin-i Apskaitliuojama kad
s s FREDER1K VIII . ................ Gegužės 26
Franckevičius Jonas, Amerikoniš
Smarkiau buvo sukrusta de karnai įvertina.
! dirba apie 348,000 darbininkų 'dainųi vėl tęsėsi šokis. Gaila
s. s. UNITED STATES .................. Birželio 16
kai John French.
Gyvenąs Chicajį kad buvo trumpas laikas, kos, s. FREDER1K VIII . .................. Birželio 30
legatų į seimą rinkimas, SanPrie
SLA.
(tais
laikais
kiįvairiuose
darbuose.
goje arba Detroite.
s.
s. UNITED STATES. .................... Liepos 21
,
un
j_.
mitetas
negalėjo
išgarsinti
to
PEŠTYNĖS. Mek; nikų uni-'_
Jurevičiai, Antanas ir Jurgis, iš lariečiai statė keturis' ir kairie- taip vadinosi) velionis prisiraką
tame
vakare
turėjome,
butui
ji
statė
savo
keturis,
Sanda- šė 1890 m. Pasižymėjus darb- joje, kuri vadovauja visus meGarlevos vai., Kauno ap.
Broliai
DIDELĖ EKSKURSIJA
mirusio Chicagoje Andriaus Jurevi riečiii delegatai laimėjo pirmu štumu, berods 1896 m. tapo iš- kaniškus darbus ir joje priklau- ' ^u^i’ inkę visi kas tik Spring’o priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos
čiaus.
so darbininkai iš 60 mekaniškų f’e'de Lietuvių jra. Tiesa, čia
balsavimu.
Išrinkta šie: P. rinktas centro sekretorium.
laivu "UNITED STATES"
Latonas Jonas, iš Šiaulių ap., gy
Visą savo gyvenimą SLA. ręi- dirbtuvių, prasidėjo tarp vadų nėra musų daug, bet vistiek viMarmokas, F. Pikšris, M. ZdanIš
New
Yorko Gegužės 12 d.
venąs Chicagoje.
Iš 130 kalais daug rūpinosi, ypač 7-toj nesutikimas. Vienas iš vyrės- sĮems ,l)lltlJ. buvę malonu išgirsLukas Juozas, iš Kretingos mies kienė ir AL Šinkūniene
Dzimdzius.
Turėjom daug
narių susirinkime dalyvavo 53. kuopoj daug darbavosi. Dau-(niųjų vadų tapo kitų išmestas
to, gyveno Sunnyside, Utah.
svečių is Dav tono.
Kom
Miniotas Ignas, iš Klaipėdos kraš
Pild. Tarybos balsavimuose gelyje SLA. seimų buvo dele-j iš vadovybės.
DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
to.
Gyvenąs Chicagoje.
šitaip pasiskirstė balsai:
gatu.
ŽADA VĖL MOKĖTI. First
ypatiškui Vadovaujama Juozo Jannsh'o, Jr.
“DIRVO” AGENTAS
Stučinskas Pranas, iš Surviliškio
Ant prezidento: Bagočius 10,
Lietuvių tautiniuose reikaluo- National Bankas rengiasi vėl
laivu “FREDER1K VIII”.
PITTSBURGH E
vai., Kėdainių ap., gyvenąs Phila_____ iš New Yorko Birželio 30 d_.____________
Strumskis
Gataveckas 11. se, ypač kuomet Amerikos Lie-i mokėti apie 25 nuoš. depozitodelphijojc.
Ant vice-prez.: Mikalauskas tuviai kovojo už Lietuvos ne- rių užlaikytų pinigų. Pirmiau Prenumeratas priima Ameriko
Platesnių informacijų kreipkitės p.is vietos arba pas kitus
Aukščiau įvardyti asmenys prašoje ir į Lietuvą
mi atsiliepti ir kiekvienas kas ką 16. Trečiokas 10. Alažukna 20. priklausomybės reikalus, velio- jau mokėjo viso iki 50 nuoš.
autorizuotus agentus arba
nors apie juos žinotų yra prašomas
Ant sekr.: Vinikas 29, J. Mi- nis J. Kazakevičius ne tik piniJeigu nereikėtų prisilaikyti;
135 So. 19th St. S
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
suteikti žinių. Bent kokia žinia bus liauskas 17, Raginskas 4.
gaiš bet ir darbu daug prisidė-■ mokėjimo proporcionaliai .
brangiai įvertinta.
2< U bitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
siems tai maži depozitoriai su,
Ant iždininko: Gugis 12, Lo- jo.
J. A. URBONAS
t4w LIETUVOS KONSULATAS
New York, N. Y.
Boston, Mass.
Chicago, III.
patto 22. Mažeika 12.
šioje apielinkėje velionis bu- $1,000 arba mažiah gautų iši® t ĮbO East Bellevue Place
“Dirvos” Agentas Daytone
Ant iždo globėjų: Mockus
vo pagerbtas kaipo doras ir at- mokėti visą sumą.
j 534 Michigan Ave.. Dayton, 0.
SžikM.
Chicago, Ill.

KONCERTAS
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“V A K All V !•’ RONTE

čiai gauna dovanai išsigerti ai- suomenę, kad '“Draugui” teko] KELIOS PASTABOS PRIE LIETUVIŠKOS
chorvedžiui-kompozitoriui ir au
toriui
plojimais nuoširdžiai pa
koholio Į pakrikštyto kūdikio Ine syki karštagalvius sudraus-!
OPERETĖS “GRAŽUOLĖ”
NE VISAI RAMU
“sveikatą”.
j ti. Kuomet del “Draugo” pro-i
dėkota.
Katalikai nekrikština nei tro-| testų kai kurie žymesni netožiūrovų buvo nedaugiausia.
Chicagoj, Vyčių 'Dainos’ cho duojami aukšti asmenys: sos
Kada Chicagos socialistai! Kai kurie laikraščiai skelbia bu, nei vežimų, nei automobi bulurtiai komitete buvo atitai ras Balandžio 15 pastatė ką tik tinės komendantas, policijos va Kažin kur buvo daugybė tų vei
iš “Naujienų” štabo sugal kad Januso lėktuvas, kuris jau lių, nei lėktuvų, nei kitų maši syti, “Draugas” nustojo plie sukurtą dviejų veiksmų operetę das ir Amerikos konsule! Veik kėjų ir seimų dalyviai kurie
vojo “antrą skridimą” mes pramintas vardu “'Lituanica II” nų, bet šventina. šventinimo kęs komiteto socijalistus. So “Gražuolę”. Jos turinis labai smai butų įtikinamesni jeigu mėgsta taip garsiai kalbėti aišsyk sakėme kad tai yra ju| dar busiąs “pakrikštytas”, su apeigas atlieka kunigas^ atskai- cijalistų organas priverstas nu-] gyvas. K,auno gyventojai link viskas įvyktų mažame Lietuvos pie Lietuvybę ir jaunimo liki
sumanymas pravesti “Nau daužant i jį bonką prancūziško tant Katalikų Bažnyčios tam leisti toną, paleido burbulą buk sminasi ir džiaugiasi pavasariu pasienio miestelyje. Tada po mą? čia gimusį jaunimą pei
jienų” vajų ir atgaivinti mi-j vyno. Tokiam krikštui atlikti tikslui paskirtas maldas ir pa- “Draugas” buvo priverstas pri-Į mugėje (parodoj). Iš Ameri licija (ne kariumenė) gaudytų kia už neveiklumą, o kai tas
sidėti. Ne, ponai socijalistai 1 kos atvyksta trys Lietusiai fil- teroristą, kuris rengėsi išsprog jaunimas ką nors gero daro jie
rusią socialistų sąj-gą. Per busianti pakviesta mergaitė. šlakstant švęstu vandeniu.
ilgą laiką katalikai to socia Mes, katalikai, žinom kas yra Laisvamaniai neturi nei ku “Draugas” tiktai tiesai nusilei-1 mininkai gražiausios Lietuvai- dinti kurią nors valdžios įstai neateina net pasižiūrėti ką jau
listų sumanymo nerėmė, vis krikštas, kam jis yra teikiamas, nigų, nei švęsto vandens. Kuo džia. Koliai “Draugas” atsto Įtės jieškoti filmai. Gauta žinia ga, tik ne visą krašto valdžią; nuoliai gali ir moka, ir tuo bū
bene reikalaudami “lygios kas galimą ir ko negalima krik met masonai bando “šventyti”, vauja tiesai toliai jis plieks so I kad Lietuvon atvyksta teroris- ne Amerikos konsule,' bet tur du -tik mažina tą brangią kūry
atstovybės”. Pagaliau ją štyti. Katalikų daugelis žino paprastai jie/vietoje kunigo pa cijalistus, kuomet jie bandys i tas su bomba fotografiniame tinga turistė Amerikietė galėtų binę jaunimo nuotaiką.
P. Jurgėla.
lyg gavo ir apsidžiaugė pa kaip.yra krikštijama ir kas var sikviečia kokią populiarišką visuomenę išnaudoti. Lietuvių aparate ir rengiasi “valdžią taip paprastai tekėti už polici
kinkė katalikus veikėjus va tojama prie krikšto. Tie kurie mergą ar moterį ir į švęsto van tauta yra katalikų tauta ir so- Į sprogdinti”. Jo bejieškant, į- jos viršininko (vietoj pulkinin
ryti socialistų sąjungos at apie krikštą supratimo neturi dens vietą pavartoja bonką al cijalistams kėsinantis panaudo j kliūna Amerikiečiai filmininkai, ko komendanto) ; vietoj viešo DARBAI CHICAGOJE
ti viešą Lietuvių tautos žings o nekaltas turistas rengiamasi “karo lauko teismo” įvyktų tik
gaivinimo darbą. Jau vie tiems krikštas yra tik kam koholinio gėrimo.
nį
tik savo įstaigos sustiprini net mirtim bausti. Jį viešai be turisto suėmimas ir tardymai
Chicagoį darbai kiek pagerė
noj kolonijoj po kitai atge- nors vardo davimas. Praminant Socijalistų dienraštis skelbia
mui
ar laisvamaniško kromelio teisiant, teroristas pakiša vy- čia pat arba, geriau, gegužinėj 1 jo ir žinoma bedarbių skaičius
kad
mergaitė
sudaužydama
bon

ma socialistų kuopelės. So kokį nors daiktą ar gyvūną
cialistai “Naujieniečiai” di vardu, kai kurių ta paviršutine ką prancūziško vyno “pakrikš iškėlimui — “Draugas” netylė resnybei bombą. Filmininkai jį policijos viršininkas nevykusiai žymiai sumažėjo. Tačiau dar
džiuojasi kad jie privertė ir prasme vadinama “krikštyno tysianti” Janušo lėktuvą. Ko jo ir netylės. Kas kita yra an suima. Turistas paleidžiamas ir nemankštintų kareivių minioje; bas gauti Chicagoje ypač pa
dėl socialistų vadai propaguoja trasis transatlantinis skridimas, tuojau poruojasi visas tuzinas: senmergė kibtų prie paprasto prastam darbininkui yra labai
katalkus remti jų sumany mis”.
mą. Bet kad socialistai jo Suteikiant žmogui Krikšto tokias nesąmones? Ir kodėl ir kas kita jo vairavimas išnau komendantas su Amerikos kon policininko ir gal neatrodytų sunku.
ja katalikų sprandais paro sakramentą, yra vartojama tam antroj o transatlantinio skridi dojimui katalikų visuomenės sulo našle, jos dukterys su fil- tokia pamišėlė; degtinė butų Lietuvių bedarbių skaičius,
do vėliausias atsitikimas iš tikslui pašventintas vanduo. mo komiteto nariai tokioms duosnumo ir jos principų. Su mininkais, filmų direktorius su stikliukais geriama gegužinėje; palyginant su pradžia 1933 me
rengimosi prie “krikštynų” Laisvamaniai nepripažįsta nei kvailystėms pritaria? Masonų savo nešvaria politika, ponai gražuole Onyte, policijos virši ne sostinės komendantas bet tų, sumažėjo labai žymiai.. Ma
lėktuvo. “Krikštynos” įvy-’ krikšto, nei švęsto vandens, bet “krikštai” išgeriant, ar išlie-į socialistai, traukitės iš kelio! ninkas su pakvaišusia senmer policijos viršininkas ragintų mi noma kad Lietuviai kurie ne
nią linksmintis, ir ne Amerikos turėjo darbo 1932-33 metais,
ko Chicagoj Balandžio 22 d. jie mėgsta krikštynas, ne pa jant bonką šampano ne pake-j (Musų pabraukta.—‘L.T.’ Red.) ge ir turistas su Kauniete.
Netrukdykite
Janušo
žingsnio
liui
katalikų
tautai.
konsolei
bet paprastai turistei dabar bendrai dirba apie 85%.
Jaunas
autorius
J.
Poška
su
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ma ištisai):
žeistų Lietuvos kariumenės, sę. Iki prohibicijos pabaigos
V
aukštų viršininkų, Amerikos musų biznierių taip ir buvo apie
konsulo ir žymiai kulturinges- 500. Dabar, kada prohibicija
nio Kauno! Tuo atveju šis įdo pasibaigė, daugelis naujų biz
mus veikalas nebūtų toks jau nierių atsiranda, nes atsidaro
perdaug “meksikoniškas” ir gal labai daug Lietuviškų karina
ne taip baisiai Lietuvą rekla mų. Kai kurie spėja kad Chimuotų. O tai visa nesunku pa cagoje ir apielinkėje dabar esa
daryti prieš šios operetės kar ma apie 900 Lietuviškų karčiatojimą ir jaunas dramaturgas mų! Tai bent reikia jiems gė
rikų ! Nors tas skaitlius nėra
.butų visuomenės įvertintas.
Be to svabiausi veikianti as tikras, bet netoli tikros skaitli
x
menys yra Amerikiečiai ir ve nės.
Dabar
tokiu
budu
galima
sa
damoji veikalo fabula — turis
kyti
kad
Chicagos
srityje
Lie

to suėmimas, kaltinimas ir jo
tuvių
biznierių
bus
apie
1500.
nekaltumo paaiškėjimas, palei
Chicagos žvalgas.
dimas, ir šešių porų susijungi
mas. Pati gražuolė liko antra
eiliu asmeniu. Todėl autoriui SUNKIAI SUSIŽEIDĖ
eikėtų arba priversti tą gra
žuolę daugiau veikti, arba ope ST. JOKUBAUSKAS
retės veikalą pakeisti. O šiaip
Prieš keletą dienų, visuome
ūsas veikalas dramatiškas, ne nės veikėjas Stasys Jokubausskaitant minėtų trukumų. Pa- kas sutiko baisią nelaimę, ku
aisytas jis bus mėgiamas ir po- ri bene padarys jį raišą visam
Stasys, darbštus
raliariškas veikalas. Tat auto- gyvenimui.
iui nuoširdžiai patariama pri vyras, “Pirmyn” choro pirmi
siminti savo patriotiškumą ir ninkas, darbavosi prie pagraži
nimo scenerijos St. Agnes Au
atsižvelgti į kritikos patarimus. ditorijoj, kur buvo rengiamasi
Visuomenė butų jam dėkinga. statyti operetė “Kaminakrėtis
Daugelis manęs klausė, “ar ir Malūnininkas”.
Kopėčiomis jis užlipo gana
Kaune taip yra?” Kitą kartą
aukštai,
paprašydamas vieną iš
mes (du Lietuvos kariumenės
rengėjų palaikyti kopėčias. Bet
karininkai ir keli puskarinin kopėčių laikytojas kažin kur pa
kiai) žiūrovų eilėse tikimės ne ėjo, ir kopėčios paslydo nuo sce
rausti del negarbingai atvaiz nos. Stasys nors bandė nušok
duotos musų kariumenės, ir vi ti bet kojos įkliuvo į kopėčias
si Tėvynę lankiusieji žiūrovai r kuomet jis su kopėčiomis nu
krito, jam nulaužta abi kojos,
nesipiktins “meksikonišku Kau vienos kojos kaulai sulaužyta
nu”.
dviejose vietose.
Stasys tapo paimtas į šven
“Dainos” choro vadovas J.
Sauris pasireiškė kaip gabus to Kryžiaus ligoninę, ir ims il
gai iki galės vaikščioti.
ii- muzikalus kompozitorius —
Kas blogiausia tai kad jisai
sukūrė labai melodingą opere kaip ir daugelis kitų buvo pri
tę. Jis darbštus ir gabus mu spaustas depresijos ir per tris
zikas. Gražiai valdė orkestrą, metus būdamas be darbo tik
dainininkus ir visą chorą. Vy vargais negalai pragyveno.
Apgailėtina jo tokios didelės
čių choras žymiai pagerėjęs. nelaimės. Stasys Jokubauskas
Gerą orkestrą papildė bene ge per eilę metų nuoširdžiai dirbo
riausias Chicagiečių Lietuvių visuomenės darbus, ypatingai
pijanistas J. Bijanskas (“Biru Lietuvos reikalams.
Prieš kelis metus St. Joku
tės” choro dirigentas) ir komp.
bauskas buvo Amerikos Lietu
G. Viktoras. Labai pagirtinas vių Liaudies Sąjungos centro
toks menininkų bendradarbia valdybos narys. Vėliau darba
vimas, — Amerikos Lietuvių vosi prie “Pirmyn” choro, kur
Be to, “It's toasted”—del gerklės apsaugos. Ir
IV L!R tiktai puikiausias tabakas auga—Jungtinių
srovingumas ir juos suskirstė padėjo daug pastangų auklėji
kiekvienas
Lucky
yra
pilnai
šiuo
rinktiniu
tabaku
Valstijų pietuose, Turkijoj, Graikijoj—visame
mui jaunimo Lietuviškoje dva
“partijomis”!
prikimštas—padarytas apvalus ir kietas, laisvas
pasaulyje, mes surenkame del Lucky Strike pačią
sioje.
nuo liuosų—štai kodėl Luckies užsilaiko gerai—
tabako derliaus grietinę. Ir tai reiškia tiktai švarius
Dainininkai gana sklandžiai
šutomi reiškiame Stasiui Jokodėl, jūs atrasite, Luckies ncišdžiūsta—-tai svarbus
vidurinius lapus. Viduriniai lapai yra lengviausi
sudainavo ir suvaidino savo da kubauskui gilios užuojautos ir
dėsnis kiekvienam rūkytojui. Suprantama, Luckies
lapai—jie turi geresnį skonį ir ūkininkams už juos
li. Jiems net buvo smagu dai linkime greitai pasveikti.
“.L T.” Red.
visuomet ir visais atžvilgiais yra malonūs jūsų
mokama aukštesnės kainos. Tie švarūs viduriniai
nuoti gražias melodingas ari
gerki eL
lapai yra vieninteliai naudojami Luckies išdirbime.
jas, kurių žiūrovai su pasige
1934 METŲ BONU
rėjimu klausėti jr akylai sekė
KUPONAI
įvykius per klaidą pavadintam
"It’s toasted**
“
Dirva
” priima Lietuvos
Kaune. Truko geresnės reži
Luctiies visuomet yra malonūs vjūsųęeeklei
bonų kuponus 1934 ir ank
sūros. Dainavo K. Pažerskis,
stesnių metų už pilną jų
. A. Ančiutė. O. Juozaitienė, L.
vertę už knygas ir prenu
Tenzis, Norkai, K. šmageris ir
meratą.
k. Vyčių choras daro pastebė
tiną
pažangą
dainavime
ir
pra

“DIRVA”
Copyright, 193L Th« Aęierlcan Tobaco® Cootpuy.
deda gyviau veikti. Chorui, 6820 Superior Ave, Cleveland,

Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei

Tiktai Viduriniai Lapai—Šie Yra Lengviausi Lapai
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

KAIP COOLIDGE SU
LENKAIS KALBĖJOSI
Miręs Amerikos preziden
VILNIAUS VADAVIMO MISIJONIERIAI
gynimo teisingo atsižvelgi tas Calvin Coolidge, kaip ži
mo į pavienius arba klesas”, noma, buvo labai nekalbus.
Kaip jau pora atvejų bu no nuošimčio visų šalies gy sako Roosevelt.
Žurnalas “New Yorker” 17
vo “Dirvoje” pranešta, iš ventojų. Tuo tarpu kaip
d. Kovo įdėjo įdomią pasaLietuvos atvyksta trys žy proto sugedimus gauna di Kedel Netalpina?
kutę kaip Coolidge kalbėjo
si
su Chicagos Lenkų dele
mus svečiai su svarbia mi desnis skaičius.
“Tėvynės” redaktorius iš
| tačiau Aukštaičiai su Žemaičiais tarp saLIETUVIS KOVOTOJAS UŽ
sija, ir jie aplankys Lietu Pereitą metą, paveizdan, bara SLA. Kontrolės Komi gacija ir jai nosį davė.
Chicagoje
yra
arti
pusės
i vęs lengvai gali susikalbėti ir vienas kitą
ARGENTINOS LAISVĘ
vių kolonijas kurios buvo sako Dr. Yoder, 20,000 as sijos narį M. A. Raginską
! suprasti.
pereitame numeryje sužy menų nusižudė. Tas yra už pasakymą SLA. nariams milijonų Lenkų ir viena po-'
Ruth McCormick,
įdomus
padavimas
apie
Argentinos
mėtos. Gaila kad negalės irgi silpnaprotystės vaisius. apie nekurtuos SLA. reika litikierė,
pataikaudama Lenkams, il
Laisvės Kovotoją Petrą Dautantą
plačiau aplankyti, bet ir tai Jis sako kad pusė protiš lus, bet tų savo dokumentų gai
LIETUVOS PAVASARIS
pas prezidentą lindo kad
turi pakakti, ir tų kolonijų kų ligų yra pataisomos jei- nepaskelbia organe.
tas paskirtų kokį Lenkų fe-' 1794 metais, t. y. prieš 140 metų, kai
Lietuvos pavasaris yra daug malones
veikėjai, visų pažiūrų, — *gu butų imamasi tinkamu Lengva p. Vitaičiui taip deraliu teisėju. Bet prezi trečiu syk buvo padalinta Lietuvos ir Len nis ir gražesnis už kitų kraštų pavasarius.
čia reikia sakyti kad tik ka laiku. Vieną protišką ligo pasakyti, bet sunku pada dentas nenorėjo nei klausy kijos valstybė, iš Rusiį budelių rankų pa Tą vienu balsu pripažysta svetimtaučiai,
talikų ii* tautininkų (socia nį vaiką išgydžius už jo už ryti: jis “Tėvynėje” netal ti. Vieną kartą pagaliau jis j spruko dvidešimts metų amžiaus Lietuvis kuriems tenka šiuo metų laiku lankytis
listai ir komunistai neprisi laikymo pinigus galima bu pina to kas jam nepatinka sutiko priimti 20-ties Len-! Petras Dautantas. Jis išdūmė Airijon ir musų Tėvynėje. Šalčiausi Lietuvoje mė
dės) — privalo imtis kuoge- tų mokslą leisti septynis ir SLA. nariai neturi pro- kų delegaciją. Štai kaip ta ten, susidėjęs su Airių revoliucijonieriais, nesiai yra Gruodis ir Sausis, tuo tarpu kai
audiencija vykus:
riausia tuos svečius sutikti sveikus vaikus.
gos sužinoti.
Apie 20 Lenkų suėjo pre išvyko Argentinon, kur kaip tik Pietų A- Pietų Amerikoje tuo laiku buna didžiausi
ir surengti jiems mišinius
zidento raštinėn, pasisvei merika panoro nusikratyti Ispanų kara- vasaros karščiai. Jau Vasario mėnesio pa
mitingus, kad kuodidesnės
us jungo. Į kovą prieš imperialistus baigoje saulutė gana jaučiamai pašildo kai
Vokietijoj
Perskyrų
kino, ir susėdo. lig*’’
minios Lietuvių galėtų da Nei Fašizmas, nei
vyko
įvairių pavergtų tautų sunai, tuo no liniuotą Lietuvos žmogelį. Sniegas beveik
Nepavelys
jo, ir niekas nieko nesako.
lyvauti ir išgirsti tai ką jie Komunizmas
vedami
atkeršyti jei ne Romanovams tai dar nepradeda tirpti, o rogių vėžė jau da
Visiems
prasidėjo
darytis
Prezidentas Roosevelt pa Berline ruošiama naujas
turi pasakyti.
nejauku,
nes
Lenkai
nežino

Burbonams,
Hapsburgams ir kitiems im- rosi kreiva. Kovo mėnesio pradžioje parTie svečiai yra Prof. Kan. rašė knygą, kuri šiose die įstatymas tvarkymui šeimy jo ką sakyti, ir subedė akis perialistams.
skrenda pirmutiniai giesmininkai — kukKemėšis, Prof. B. Vitkus ir nose išeina iš spaudos. Tos ninio gyvenimo. Nori pra į grindis. Ir prezidentas
Argentinos,
Urugvajaus,
Bolivijos,
Či

į
lųs veversėliai, kurie skambiomis giesmeįstatymą
kad
tėvai
tu

vesti
rašytojas P. Babickas. Jie knygos įžangoj prezidentas
Coolidge žiurėjo į aslą, ta lės, Peru ii- Paragvajaus respublikos už sa- lėmis mėlynose dangaus aukštybėse prašo
rinti
vaikus
negalėtų
gau

vyksta svarbiausia su Vil sako kad jo šalies tvarky
čiau po kiek laiko tarė:
vo išvadavimą iš Ispanų jungo turi būti dė- Dievuli kuogreičiau atsiųsti pavasarį,
“Puikus tas divona ant kingos generolui Jan Martinui, sumušu
niaus vadavimo misija — mas, jo valdžia nėra nei vir ti teismiško perskyrimo.
Kovo pabaigoje gryžta ir kiti nuolati
Prof. Kemėšis yra Vilniaus timas į fašizmą nei j komu Toliau, nori įvesti egza grindų, ar ne?”
siam
Ispanų
kariumenę
sausumoj
ir
ad

niai
Lietuvos mylėtojai sparnuočiai: juo
Lenkai visi kartu šypte
Geležinio Fondo pirminin nizmą, kaip nekurie prive- minavimą vyrų ir merginų
mirolui
Brovnui
nugalėjusiam
Ispanų
lai

dai
žvilganti
linksmi varnėnai, kurie tuo
džioja. Jo pradėtas darbas prieš vedybas, ir tik tinka lėjo, bet vėl pasidarė tyla.
kas.
vyną.
Jiems
pristatyta
daug
ii'
gražių
pa
jau pradeda švilpauti apie inkilus medžių
Vilniaus vadavimo klau yra kilęs iš įkvėpimo iš mi mus, sveikus asmenis leis Prezidentas vėl sako: “Vi minklų.
viršūnėse; pempės laukuose sveikinasi,
sai
naujutėlis,
daug
pinigo
vestis.
Jaunavedžiams
ža
simas yra mums Lietuviams nių, iš visuomenės, o ne iš
Bet
šie
generolai
buvo
ne
vieni.
Nors
klausdamos ar daug gyvų esama. Truputį
kainavo.
”
Vėl
Lenkai
šyp

da
skirti
pinigines
paramas
pirmaeilis klausimas ir to kokios nors grupės ar kaArgentina
1810
metais
pasiskelbė
nepri

telėjo
visi
sykiu,
ir
vėl
tyla
vėliau
pasirodo raudonkiškiai gandrai, ku
už
pagimdytus
vaikus.
dėl kur tas klausimas lie riumenės. Viską tą ką da
gana
ilgAi
šį
kartą.
klausoma,
o
1916
metais
buvo
paskelbta
rie
kalena
ant stogų; ilgauodegės kielės,
čiasi turi būti dirbama visų bar šalis siekia, atsiekia ne
Galiaus,
prezidentas
tarė
respublikos
konstitucija,
bet
imperialistai
kregždės,
pagaliau
lakštingalos ir gegutės,
išvien — kaip prašo ir pats nukrypstant nuo pamatinių Gąsdina Dėdę Šamą
paskutinį’ žodį: “Senąjį di- nuolat tebepuolė Argentiną. Ir šiuo sun taip mėgstančios baltai žydinčiuose vyšnių
Prof. Kemėšis savo laiške. respublikos pagrindų, sako Vokiečiai pradėjo rėkti voną ji sumindė bandyda kiu momentu admirolui Brovnui į pagalbą soduose pačiulbėtį ir pakukuoti. ,. ,
kad Dėdė Samas turi įsilei- ma jūsų žmogų gauti teisė atėjo gabus Lietuvis, Petras Dautantas,
Didesnės pasekmės bus prezidentas.
Medžiai sprogsta, krauna į žiedus, žolė
tik tada jeigu katalikai ir “Jeigu tai yra revoliuci sti daugiau prekių iš Vo ju.”
kuris
ne
sykį
sumušė
karališkas
eskadras.
želia,
žaliuoja, javai kyla laukuose, švel
tautininkai-sandariečiai vie ja, perversmas, tai yra tai kietijos, nes jeigu importas Lenkai be nieko sugryžo
Dautantas,
kaip
ir
daugelis
tuo
metu
nus
vėjai
glosto veidą ir kutena širdį.
kus, atsiekiamas be žiauru jus varžomas Vokietija ne Chicagon.
ningai dirbs.
emigrantų,
pasirinko
savo
antra
tėvyne
Visur
skamba paukščių balsai, džiau
Kadangi Prof. Kemėšis mo, be sumynimo tikslų nu turės iš ko mokėti Amerikai
Argentiną
ir
del
jos
žuvo.
Argentinos
is

giasi
pavasariška
šiluma margaspam
yra žinomas buvęs katalikų statytų įstatymų ir be už- karo skolas.
VOKIEČIAI NEŽINO KĄ torikas Napol savo veikale “Hacia el Mar” plaštakės, dūzgia ore bitelės, rinkdamos
veikėjas ' Amerikoje, neku
DARYTI
sužymi gabius vyrus žuvusius už Argen medutį iš žiedų. Visi gyvi padarai-padartose kolonijose katalikai
Balandžio 12 d. Bremene tinos laisvę. Ten yra. daug pavardžių iš lėliai juda-kruta, maudydamiesi šiltuose
dės pastangas “apsidirbti”
buvo susirinkę taip vadina daugelio šalių. Ir jų tarpe Petro Dautan- saulutės spinduliuose.... Taip! nepapras
mos ‘Hanzos’ sąjungos mie to vardas, kuris kilęs iš Lietuvos.
vieni, pasirodyti jam kad
tai gražu ir malonu Lietuvoj pavasarį!
stų viršininkai ir Berlino.
jie yra tokie =pat “drūti” ir
Be
to,
Dautanto
vardas
randamas
ir
Mat, pavasaris Lietuvoj nėra nei per
ministerial tikslu pasitarti
veiklus kaip seniau Kun.
kitų
Argentinos
istorikų
kronikose.
Tas
daug
trumpas nei perilgas. O yra kraštų
kas daryti su Vokietijos
Kemėšis iš jų pageidavo.
pats
Dr.
Napol
savo
minėtame
veikale
ra

kur
pavasario
beveik nematyti, kur tuoj
prekyba su užsieniu. Ta
Bet ne tas dabar yra F.
šo:
“
Mano
giliausias
įsitikinimas
yra
kad
po
smarkių
žiemos
šalčių prasideda beveik
prekyba taip susmukus kad
Kemėšis ir ne tuo tikslu at
mokyklose ir namuose privaloma kuopla- staiga vasara, arba kur pavasarį atstoja
tokie
miestai
kaip
Bremen,
važiuoja, užtai jis jau anks
Hamburg ir kiti pergyvena eiau aiškinti musų pergalės triumfą, įvy- ilgi nemalonus lietus.
ti iškalno pranešė ko pa
katastrofą (taip pareiškė kurį Kovo 7 d. 1827 metais ties PatagoniPietų Amerikoje gyvenanti žmonės
geidauja iš Amerikos Lie
MYLĖJO
Hamburgo miesto viršinin ja, kur komendantas Bynon (Airis) su lai nemaža nustebs patyrę kad Lietuva yra
tuvių.
kas).
vu “Bella Ilor”, kapitonas Dautantas (Lie tiek pat į šiaurę nuo pusiaujo (ekvato
Mano meilė vis stiprėjo
Lietuvoje Vilniaus vada
Aštuoni-devyni šimtai tuvis) su “Oriental Argentina”, Harris ir riaus) kiek pats Patagonijos galiukas si)
Ir širdyj kerais ša kojos,
vimo reikalu visi eina iš
metų atgal Hanzos miestų Souli su “Emperatiz” ir “Chiguincha” su Ugnies salom nutolęs į pietus nuo pusiau
Tik
jaučiau kad man skausmingas
vien, reikia ir čia visiems
sąjunga, turtingų ir išdi mišė Portugalų karališką laivyną; dali jo.
Ugnies salose yra. kur kas šalčiau ne
Gal išaušt meilės rytojus.
džių Bremeno pirklių va laivų nuskandino, o du laivu paėmė nelais
išvien stoti ir pasirodyti
gu
Lietuvoje.
—Tsb.
dovaujama, valdė visą Bal
svečiams, ypač Kun. Prof.
Ir taip bėgo jaunos dienos,
vėn
su
visa
įgula,
amunicija
ir
turtais.
.
.
.
tijos jurą ir prekybą su Lie
Kemešiui, kad nesame tais
Aš tave visad svajojau,
tuva,
Rusija, Skandinavija Petro Dautanto, Bynon ir Harris pavardės
pačiais senais siaurais poli
O naktimis meilės himnus
ir Anglija. Bremeno pirk garbingai puošia musų išsivadavimo isto
tikieriais, kurių jie rasti ne
Tau sapnuodamas giedojau....
liai išstūmė Danus iš Dau rijos puslapius.”
pageidauja.
Bet del šio musų tautiečio, kaip ir del
guvos žiočių ir įsitvirtino'
Bet kaip keldamas išryto
Rygoje, paimdami ko ne vi daugelio kitų: Mickevičiaus, Kosciuškos,
Iš sapnų — jų okeano —
są Latvių žemę. Jų ranko pulk. Chodokevičiaus, pagaliau net ŠarkioDaugiau į Beprotnamius
Kaž kodėl giliai liūdėjo
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
se buvo visa, silkių preky Žukausko ir Januliausko, buvo pesusipra- rodanti
negu į Kolegijas
Ir širdis ir siela mano.
miestus, miestelius ir bažnyt
ba, kas anų laikų katalikiš tinlo, nes šie žmonės buvo laikomi ne Lie kaimius;visus
kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
Dr. Yoder, Amerikos Fi
koje Europoje, su jos daž tuviais.
Ir turėjau pripažinti
rėdami ši žemlapį galėsit puikiai apsipažinziško Mokslo draugijos po
nais pasninkais, gavėnios ir
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
Kad širdis tave mylėjo
Petrą
Dautantą
nori
pasisavinti
Len
sėdyje, pasakė kad daugiau
adventų prisilaikymu, buvo kai, kaip ne sykį jie padare su kitais. Ir randasi, kur susieina rubežiai Įritu šalių,
Ir gražiosios svajos mano
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
vaikų susiduria su beprot
dideliai pelningas verslas.
Pas tave plasnojo-skriejo. .
jeigu
šiuo
reikalu
nebus
aktiviau
imtasi,
Perdidelė puikybė ir eko
Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c.
namiais negu patenka į ko
Jonas Morkūnas.
nominių sąlygų pasikeiti Lenkai Argentinoje pastatys šiam laisvės 6820 Superior Ave.
legijas, aukštesnes mokyk
Cleveland, Ohio
mas nužemino Bremeną, didvyriui paminklą ir pavadins savo tau
las.
«!<’“*
Danzigą, Luebeką, Hambur tiečiu karžygiu. Lietuva yra davus pasau
Dr. Yoder, Ypsilanti (Mi
SAKYK, MOTERIE
gą ir kitus Hanzos narius. liui daug žymių žmonių, bet pati liko už-.
chigan) valstijinės ligoninės
Po karo, jie buvo beprade miršta. Todėl kada musų dvasinė nepriTiek
tau
dainų
ašai
sudėjau,
medikalis padėjėjas, prive
Didelė knyga, su šimtais pa- $
dą
atsigauti, bet naziams klausomybė kaskart daugiau supranta tau-,
Tiek
klausiau pasakų nakties,
da kad valdžia noriai skiria
veikslų, išguldanti visokiau
užėmus šalį valdyti vėl į tos gyvenimo tikslą, mes iš paskutiniųjų
O tu dar, mylima, man nežadėjai
milijonus dolarių pinigų ko
sius
sapnus. Tinka turėti vi
katastrofą papuolė. Kai ku turėtume atitaisyti klaidas kur dar gali-,
Meile nugirdytos širdids.
vai su ligomis kiaulių ir gal
suose namuose.
Kaina 75c. i
rie naziai bandė bėdą suver ma titaisyti.
vijų, bet visai nesirūpina li
Nejau tavo širdis dar nebanguoja
sti Japonų konkurencijai.
Reikalaukit “Dirvoje”
■'augelis Lietuvių dabar yra pasirinkę
kimu vaikų kuriuose apsi
Sako, geltonveidžiai, pigiai
Mano širdies dainų audra?
reiškia kokie nors truku
dirbdami ir visomis naujau Arge tiną savo antraja tėvyne, todėl Pet
Ju tu pati naktų tiek prarimojai
mai.
1 A#
siomis priemonėmis naudo-, ro D .utanto vardas negali musų neliesti.
Svajodama vienų viena......
T. G.
damiesi kerta, baltveidžiams “SeKm.”
Jis sako kad mokymas!
Tu
sudainuok
bent
vieną
mano
dainą,
pasaulio rinkas. .
normalio vaiko atsieina $87
O aš — tavo svajonių jura nuplauksiu. . . .
Šis Vokietijos uostinių
į metus, o užlaikymas ir glo
Aukštaičiai ir Žemaičiai. Lietuviai ne
ir Namų Prižiūrėjimas
Surasim
šalį
tą
kur
širdys
mylinčios
sueina
miestų
baigėsi nepadarius visuose Lietuvos kraštuose vienodai kalba
bojimas silpnapročių ir be
KAINA TIK $1.00.
jokių nutarimų.
Tada, paskirsi visą save man, ir aš tave
pročių vaikų atsieina $623
arba šneka. Visos Lietuvių kalbos šnek- Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip
rasiu.
už kiekvieną.
tas kalbininkai skirsto dviem svarbiausiais gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
Lindbergho pelnai,
Mokyklas lankančių yra
Ir jei kartais manoji meilės daina tau
9 metus lakūnas Pulk. Lind-1'J™0Žais:A
Aufataičių receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
apie 30,000,000 vaikų, be
patiktų,
bergh padarė $475,480 iš
Aukštaičio ir Žemaičio vardą Lie- Visokį
kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
pročių yra 33,317.
Bet man neskirsi tu meilės savo —
visokių savo bizniu aviaci- tuviai praminė ne tautystei, bet gyvenamo giai, mėšos. ir tt. Kuri šeimininke turi ru
Iš pradinių mokyklų per
Tu amžiams vieniša svajotoja galėsi likti,
joje. Pastaru laiku kilo už-1 ploto prigimčiai pažymėti. Aukštaičiai ir pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
eina į aukštąsias mokyklas
Bet aš už tai pavogsiu širdį tavo.
metimų kad jis padarė mi- Žemaičiai yra tos pačios kilmės Lietuviai, lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.
tik viena dešimta dalis vielijonus,
,u
_ _■> .Nors šitos tarmės turi įvairių skirtumų, 6820 Superior avė.
Pajuostė.
Juozas Gaigalas.
Cleveland. 0.
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JUODO
KARŽYGIO
SŪNŪS
Rašo K. S. Karpius
(Tęsinys iš pereito num,)
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nei nesapnavo apie tai kaip dalykai po at
vadavimo Apuolės persitvarkys, kad tą pi
li liks valdyti tas tolimų Daugupių karžygis, ir Viekšnys visai nepamanė ar tas Lie
tuvių vadas yra vedęs ar ne. Ne tas tada
jam rūpėjo kuomet gręsė Žuvėdų užpuoli
mas. Jis savo duoto Balsiui žodžio nelau
žė, bet užtai jo žmona, patyrus kad Mente
lei pasitaiko toks garbingas vyras, ko ne
pamišo iš apmaudūs prieš tą “užkeiktą”
vyrą, kuris jų dukterį paims.
Ventelė, kuri per keletą metų Balsį
savo širdyje nešiojo, karštai jį mylėjo, ne
galėjo nei valandėlei nukeipti savo mintis
į Meruną. Jis buvo jai Apuolės karžygis,
bet ji mylėjo tą kurį jos širdis anksčiau pa
sirinko. Taigi Balsys ir Ventelė, tėvo lei
džiami, nors motinos barami, suėjo į porą,
ir jiedu neužilgo persikėlė į Meruno dvarą.'

RIKOJE NAUJĄ GYVYBĘ

trai tarnybai išrinkti ir duoti
Daugelis Populiariš-- f
progą toliau,tęsti pareigas, ku
rias jis pavyzdingai atlieka.
Iš senė iždo globėjų Januške
Cigaretai yra vieni iš plačiausitį
vičius pasižymėjo darbingumu,
naudojamų
Suvienytose
Valstijose
savarankiškumu ir valios tvir
tumu. Gerai ėjo teknikines gaminių. Kas metai jų surūkoma
daugiau kaip šimtas bilijonų, Amepareigas, stovėjo už teisėtumo rikoje, tabako namuose, rukytojai
ir konstitucijos principus bei labiau mėgsta kvapius cigaretus ne
kovojo prieš klikas. Jis yra gu tabakų kitokiame stovyje. Ir
pavyzdingas jaunuolis ir dėlto Amerikoniškas Lucky Strike cigaretas yra populiariškiausias cigaretas
reikia palikti toliau tęsti gerą pasaulyje.
darbą.
Lucky Strike cigaretai yra lepią
pasirinkimu. Tas stebėti
Senas iždo globėjas Mockus rūkytojų
nas jų populiariškumas turi daug
pasirodė persilpnas, be valios, priežasčių. šių priežasčių požymis
be jokio savistovumo, pilnai sa yra patiekta ant kiekvieno Lucky
Strike pakelio pareiškimu, kuris sa
vo kūmų Vitaičio-Viniko “yes” ko: “Puikiausio turkiško ir naminio
žmogus arba jų Įrankis. Jį bū tabako mišinys (paremtas originale
Lucky Strike formula). Visai nau
tinai reikia pakeisti.
jas principas cigaretų išdirbime, ‘It's
Iš naujų kandidatų tik vie-'toasted'.”
“Puikiausias turkiškas ir naminis
nas šlikas turi kvalifikacijas. ■ tabakas
” — jis yra surinktas iš diIš užsiėmimo fabrikantas, pa-! džių tabakų
'
į auginančių pasaulio šailJ- Laivai, traukiniai, vežimai ga
sėkmingas. Tvirto budo, stip- *bena
tabaka į švarius, erdvus san
rios valios, griežtas teisėtumo dėlius, kur rinktiniai lapai sensta ir
ir konstitucijos principo palai noksta Luckies naudojimui. Bet ly
giai kaip nekuris tabakas yra daug
kytojas ir ištikimas SLA. ide-, geresnis už kitą taip ir nekurie kožno tabako augalo lapai yra geresni
joms žmogus.
cigaretams gaminti negu kiti to pa
Delegatais į seimą rinkit ne ties augalo lapai. Tobulam rūkymui
partijų ir klikų siūlomus kan viduriniai lapai yra lengviausi ir pil
išnokę, kadangi apatiniai lapai
didatus bet tuos narius kurie nai
yra smėlėti ir žemesnės kokybės, gi
prieš klikas nusistatę ir stovi viršutiniai lapai yra nedasivystę ir
už SLA. idėjų, konstitucijos ir erzinanti.
Iš tos priežasties, tiktai viduriniai
teisėtumo gerbimą.
D. Klinga. j lapai naudojama Luckies dirbimui.

SLA. centro viršininkų ir sei šia kvalifikuotas, nors daugelio
mo delegatų rinkimo metu na remiamas. Jis turi gana moks
riai turi pasirūpinti savo orga lingumo, bet ‘ stokuoja budo,
nizacijai duoti naują gyvybę. yra nepraktiškas svajotojas,
Seni vadai nuvedė organizaci- sergąs didybės manija, neaiš
nešvarios politikos keliu, kių idėjų ir neaiškus žmogus.
Jos kilnius Lietuviams naudin- Kad Grigaičio" politikos mašina
tikslus pavertė pasipelniji- jį remia, sąvaimi aišku jis yra
mo objektu. Pačią konstituci- jos žinomas ir pasitikimas tar
ją sumynė, teisėtumą paneigė. nas. Tautinė SLA. idėja jam
Tokius vadus reikia pamai svetima.
nyti naujais, ideališkesniais.
Budo stiprumu, valios tvirtu
Įsigalėjusias klikas reikia mu, savistovumu, teisingumu
prašalinti ir tautinį broliškumą ir SLA. reikalais apsipažinimu
grąžinti. Rinkdami viršininkus geriausias iš esamų kandidatų
nariai privalo atmesti partijų yra M. A. Raginskas, nors jis
ir klikų stumiamus kandidatus. neturi diplomuotų kvalifikaci
išrinkti savistovius, kvalifikuo- jų. Jis rekomenduojamas rin
kti.
tus asmenis.
Į iždininkus du kandidatai,
Iš kandidatų j prezidentus
tik vienas Adv. Bagočius dali Lopatto ir Giigis, turi mokslin
nai kvalifikuotas: ipokslingu- gumo kvalifikacijas, yra advo
niu, gabumu, entuziazmu, ini- katai. Teisingumu, švarumu
ciativa, , iškalbumu, energija. politikoj, savarankiškumu ir
Idealogijos atžvilgiu turi tru invesdinimų sumanumu žymiai
kumus. Silpnos valios ir budo. tinkamesnis Lopatto. Gugis ne
Mėgsta pataikauti. Tautinin pasirodė ypatingu darbingumu,
kams idealizuoja tautą, inter entuziazmu ‘ ar energija, jis tik
nacionalistams tą pačią idėją pasirodė aklu Vitaičio-Gegužio
Daugiau kaip keturi penktadaliai ta
klikos nariu ir tarnu. Jo vie
apsisukęs neigia.
bako augalo atmetama kaipo netin
kanti Lucky Strike cigaretui, palai
Į vice prezidentus taip pat ton reikia rinkti Lopatto.
RŪPINASI BEDARBIAIS
kančiam aukštą ir vienodą kokybę.
tik vienas kandidatas turi kva
Į daktarus kvotėjus dabarti
Buenos Airese susitverė Lie “Neatskiriamas mišinys, paremtas
lifikacijų, tai A. Mikalauskas. nis Dr. Stanislovaitis pasirodė tuvių komitetas šelpti bedar ant originalės Lucky Strike cigaretų
formules”. pagelbsti Luckies duoti tą
Jis parodė savarankiškumą, iš pilnai geras viršininkas, gabiai biams. Prie to darbo stoja Vi ypatingą skonį kurio nėra randama
ėjo drąsiai prieš neteisėtumą, ir sumaniai atlieka savo tek tos tautiškos organizacijos ku jokiame kitame cigarete.
Be to, kaip šis puikus, parinktas
klikas, konstitucijos laužymą. nikines pareigas, o Pild. Tary rios bedarbiams prijaučia. Su tabakas yra tinkamai pasendintas ir
Jis rekomenduojamas vėl išrin bos posėdžiuose pasirodė savi jais darbuojasi Lietuvos Pa I išnokintas, tada “It’s toasted”. Spraginimas yra yptingas procesas, iš
kti.
stovus, griežtai ginąs konstitu siuntinybės Konsularinio Sky rastas del Lucky Strike, gerklės ap
saugai ir geresniam skoniui.
Į sekretorius Vinikas mažiau- ciją ir teisėtumą. Ji reikia an- riaus vedėjas.
Atsargus išdirbinio budai užtikri

Ant lavonu tūkstančių žmonių — prie
šų ir savų, kritusių prie Apuolės — kilo
naujas gyvenimas.
Vėl prasidėjo pilies taisymas, Stiprini
mas, upės ir perkasas valoma ir gilinama
kad priešams priėjimas butų .sunkesnis.
Bjornui žuvus, daug Klaipėdos Danų
prašė Meruno pavelijimo pasilikti Apuolė
je, nes ten jie buvo susigrūdę, ant ko Me
ninas ir Žemaičiai sutiko. Nuo to pradė
jo Danai dar labiau su Žemaičiais maišy
tis ir ištautėti, ir pagaliau jie kaipo prie
šai iš užjūrio išnyko. Jų vaikai buvo Že
maičiais ir išaugo nauji savo krašto gy
ventojai ir gynėjai.
Tarp kitų Danų, į Apuolę persikėlė ir
narsus Krakas; jis visada buvo sumanus
Pasklido gandai po plačią Žemaitiją
Meruno patarėjas ir savo vientaučių sužiuvisai
nedaug laiko praėjus nuo Apuolės at
rėtojas, kad jie butų ištikimi savo naujam
vadavimo,
tą pačią vasarą, kad Meninas
valdovui.
rengiasi
vestis!
Visi kas tik apie tai iš
Su pilies atgijimu atgijo ir Apuolės
girdo
nustebo:
iš
kur galėjo atsirasti to
apielinkė: sodybos augo, žmonių daugino
si, visi buvo linksmi. Visi mylėjo savo jau kia vertinga mergelė kuri tiktų šiam kar
ną, narsų kunigą. Kaimynai kunigai pa žygiui?
— Ką tokią jis ima? Kur jis rado
darė su Apuolės valdovu apsigynimo-gelsau
žmoną?. ... — kalbėjo aplinkiniai ku
bėjimosi sutartis, įsteigė greito susižinoji
nigai,
spėdami kad jis gal ima to ar to kai
mo sargybas tarp pilių ir juros, kad paju
myno
dukterį, o aplenkia jų, nes visos jos
tus priešų užėjimą gyventojai butų laiku
nebuvo
viena už kitą geresnės.
na kad Luckies butų pilnai prikimš
persergėti ir paspėtų subėgti į pilį gin
kas apsakė senei apie narsų Lietuvių vadą ta, ir kad Apuolės valdovu lieka tas nar ti,
kieti ir be liuosų galų. Daugiau
—
Gal
kokią
iš
užjūrio'parsivedė?
Juk
tis.
kaip šešios dešimtys jpatikrinimo
ir jo daugybę kariauninkų, ir tikrino kad sus Lietuvių vadas.
įrankių yra naudojama užtikrinimui
Svarbiausiais Apuolės talkininkais bu jis ten augo, ten daug mergelių pažinojo, Apuolė bus išvaduota. Senoji lengviau al
kad visi Luckies butų tokie pat.
Senė,
tai
išgirdus,
per
keletą
dienų
ką
Kožnas žingsnis jūsų Luckies išdir
vo kunigas Viekšnys rytuose, jarlas Fre jų kalbą moka. ... — spėjo kiti.
savo tai patyrus, o jaunoji, pasislėpus gir tai galvojo, nieko nesakydama ir visai su binio
parodo rūpestingą atidą visiems
— Saugokit dievai nuo tokios sveti dėdama apsakymą apie iš toli atėjusį kar
das Klaipėdoje, ir visi jų kaimynai turėjo
dalykėliams ir nenukrypstantį nusi
jaunaja
nekalbėdama.
Ji
bijojo
net
pa

statymą padaryti puikesnį ir geres
išvien laikytis, nes po šios jurų plėšikų per mos! Su ja čia susiverstų ir jos giminės žygį apie jį gausiai svajojo.
žvelgti jaunajai į akis, tokios sunkios jos nį cigaretą.
ir
mus
vargšus
smaugtų!
—
perkalbėjo
dar
galės visi pamatė ką galima vienybėje pa
Taigi ar ir stebėtina jog Lucky
Po Žuvėdų sumušimo, Krakas gryžda- mintys buvo.
kiti.
Strike yra populiariškiausiu pasaulio
daryti.
(
cigaretų?
(Advertisement)
(Bus daugiau)
— Gal jam parveda žmoną jo motina mas vėl pas jas sustojo, apsakė kas atlikNuo šio karo, Lietuviškos gentys: Že-1
niaieiai, Barusiai, Sambiai, Kuršiai, Aukš nuo Daugupių, kuri tuoj pas jį pareis....
(®>
taičiai, Dainavėnai, Šildavai pradėjo dau Gal jis ten turėjo savo mylimąją?.... — @)
pataisė
susimaišiusią
padėtį
kiti.
giau vieni kitus pažinti ir visos jų žemės
Bet ten jis jokios sau parinktos mer
pasidarė artimesnės vienų kitiems.
gelės neturėjo.
Vienok jau visi aplinkui žinojo kad ru
denop,
kaip tik pareis į Apuolę Meruno
Turėjo Meninas naują stiprią pilį, tu
motina,
jaunas valdovas iškels vestuves.
rėjo naujus namus ir daug naujų pavaldi
Pačios
pilies gyventojai jau žinojo kas
nių, bet prie to visko stokavo dar vieno
bus
Meruno
žmona; visi ją pamilo, su gar
dalyko: piliai šeimininkės, o Merunui —
be
atsinešė,
ir
laukė tų linksmybių kokias
žmonos.
valdovų
vestuvės
atneša.
Jis pats apie tai nesirūpino, nes jo
Kas ji tokia buvo?
galva buvo pilna rūpesčių naujo gyvenimo
Pradėkim iš pat pradžios.
tvarkymu. Bet senieji, ypač moterys, ku
Toliau
į rytus nuo Apuolės, prie šių
rių apielinkėje buvo likę, pradėjo rūpintis
dienų
Barstyčių,
gyveno viena senutė, ku
kad jų mylimas kunigas nebūtų be šeini irios
sunai
ir
vyras
buvo išžudyti Apuolę
ninkės.
ginant
pirmame
Žuvėdų
užpuolime. Ji li
— Svetimos rankos tai ne savos, —
ko
viena,
nusikankinus,
nusilpus,
ir jau bu-Į
kalbėjo moterys, apšnekėdamos pilies gy
venimą, ruošą, kur šeimininkavo keletas tų baigus savo dienas žmonių nemačius. į
svetimų moterų prie Astutės. Senėms rūpė Bet lyg dievų atsiųsta atėjo pas ją skaisti,:
jo kad Meninas butų savų rankų maiti graži mergaitė ir prašė prieglaudos, pa
namas, prižiūrimas, paglostomas, o tokias slėpti ją nuo priešų, kurie jos visą šeimą
Į domiausia ir vienintelė Lietuvių literatūroje apysaka iš APUOLĖS laikų,
rankas turi tik žmona. Visi kalbėjo, rin išžudė, tik ji viena pabėgo. Senutė labai
iš 1080 metų atgal, apie atsitikimus 854 metais Lietuvoje ir Apuolėje —
ko jam žmoną iš apielinkėje žinomų kuni nudžiugo savo viešnia, ir abi susigyveno.
Sulaukus draugės, senoji atsigaivęliojo, su
gų' dutkerų, bet tinkamos vis nesirado.
toje garsioje Žemaičių-Kuršių krašto pilyje, kurios atradimas 1931-32 me
Visos kalbos pagaliau nukrypo į Viek stiprėjo. Bet kadangi mergaitė buvo pa
tais sudomino ne tik Lietuvius, bet ir Latvius ir Švedus-Žuvėdus ir kitas
šnius, į ten esančią gražią Viekšnio dukte čiame gražume suauganti į mergas, senoji,
rį, Mentelę. Tą tai vienatinė tinkamiausia suprato kad reikės ją visaip saugoti ir slėp-'
Baltijos tautas. Didelis tai atradimas apie didelę pili, kur dėjosi dideli
Apuolės šeimininke tapti, — sakė žmonės. ti, idant Žuvėdai, Apuolėje likę, kurie po
dalykai anuose senuose amžiuose. Tas viskas nuodugniai, smulkiai ir vaiz
Viekšnys gal dabar ir gailėjosi, bet buvo apielinkes slampinėja, šnipinėja ir renka
po laiko, — būdamas prakilnus žmogus, duokles, jos nepamatytų, nes neapsieis ją
džiai aprašyta šioje apysakoje. Dabar laikas ją įsigyti!
savo žodžio nemainė, — nes jis, su Balsiu žvėriškai neužpuolę, ir tada po mergaitės.
Abi jodvi ir gyveno, savo vargelius
kartu į karą jojant, išsišnekėjo apie Balsio
meilę Mentelei, ir ją Balsiui pažadėjo. Jis skaitydamos, viena kitą ramindamos. Iki
Žuvėdai Apuolę valdė, senutė sugebėjo tą
savo viešnią išsaugoti nuo jų. Niekas nei
nemanė kad ta senė ką nors pas save slėp
Knyga jau paduota knygrišyklai ir tikrai bus gatava ir pradėta
tų. Žuvėdai ją paliko ramybėje, retai ka
da užsukdami, net duoklių nereikalavo, nes
siuntinėti prenumeratoriams su Gegužės 1 diena.
išsyk buvo apiplėšę, viską atėmę.
Jodvi perleido pirmą baisią vasarą po j
Bet štai svarbi naujiena visiems kurie nori “MERUNĄ” įsigyti: Kurie
Žuvėdais, kada Olavas paėmė Apuolę; per
vargo sekančią žiemą, ir girdėdamos kad
prisius $1.50 prieš Gegužės 1 dieną tie visi dar gaus knygą už $1.50 (jų
Olavas vėl gryš viso krašto plėšti, laukė
vardai knygoje jau nebus įtalpinti).
Po Gegužės 1 dienos knyga bus $2.
naujų baisenybių. Bet štai šį pavasarį iš
girdo kad atėjo savi priešams kelią pastoti.
“MERUNAS” yra didžiausias veikalas iš visų K. S. Karpiaus veikalų, —
Abi meldė dievų dieną ir naktį kad sa
Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
knyga pereina 500 puslapių. Visos knygos yra tvirtais audinio viršeliais
viems karžygiams gelbėtų, o priešams pra
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
žūtį užneštų.
ir viskas vienoje knygoje. Pasiskubinkit’įsigyti sau “MERUNĄ”!
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
Meruno stovykla buvo nepertoli jų na
to nepažinodami, paskui kariaudami susi
melio, ir aplinkiniai gyventojai vykdami į
Adresuokit sekančiai, ir laiške ir ant voko parašykit pilną savo antrašą.
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo
Apuolės vaduotojų eiles pas jas sustodavo.
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė
Ten buvo sustoję ir Krakas su Putinu. Ži
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
noma, matydavo tik vieną senutę. Iš Kra- (©
imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).
ko jodvi daugiausia ir patyrė kokia galy
Cleveland, Ohio
6820 Superior Avenue
Reikalaukit “Dirvoje”
bė atėjo Apuolę vaduoti, nes jis, buvęs sei
6820 Superior, Ave.
Cleveland, Ohio me Viekšniuose, viską gerai žinojo. Kra•
ft

MERUNAS
KAINA DABAR TIKTAI $1.50
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KAS YRA SENIAUSIAS
AMERIKOS LIETUVIS?
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Forum

Balandžio 8 d. Lietuvių sa Managing Editor—Peter Skukas
6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
City Editor—Walter Krause
Phone: ENdicott 4486
Business Manager—Albina Salaseviciute
Typist—Helen Palub
lėje atsibuvo L. M. P. klubo surentas “vagių balius’ į kuri
Peter Skukas, editor of the
Dirvos” Kontestas Suradimui Dviejų Seniau
WEAKENED BY WEEK-ENDS
publikos, kaip “vagių’ taip ir THE EVOLUTION OF
Youth’s Forum of “Dirva”, will bo,
present tc speak ir English.
siu Amerikos Lietuvių: Seniausio Amžiumi
žiopsotojų, atsilankė keletas THE AUTOMOBILE
By PETER SKUKAS
out of serving their constituents, ac
Local Talent will consist of the.
šimtų. Klubui liko nemažai;
cording to their thoughts. Does the following:
ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio
*
Part Two
The Rajauskas Sisters, and Milda
“Strike while the iron is hot” doctor, the lawyer, the minister or
pelno.
is the noteworthy advice some fam engineer choose his work because he Virbickas, in vocal and instrumental
Balandžio 13 d. Lietuvių sa
ous men gave. Today, around the is just crazy to serve his public? numbers.
By IKE GULT
Mrs. Griniene and Miss PaulekPriimami nuo 70 metų amžiaus ir daugiau, ir lėje atsiuvo A. C. W. of A. uni
inland lake region we find that prac That would be an entirely foolish
iute in song.
tically more than 10 per eent of the supposition to accept in its whole.
jos Lietuvių skyriaus sureng The story of the gasoline auto- workers are on a strike. In Cleve it seems that if the employee either
išgyvenę Amerikoje 40 metų arba daugiau
John Blummberg with his ac
tas balius, publikos atsilankė mobile begins with Dr. N. A. Otto land the major oil companies and a through high-pressure sales tactics cordion.
Violinist K. Savickas.
Cologne, Germany. He invented, body manufacturer are nearly closed, of professional labor leaders or thru
LA U RINAS RE VELT AS
Į Ameriką važiavo per Eitkū apie 300. Publika buvo mišri, of
Joseph and Frank Giliai.
in 1876, an engine which compressed operations being suspended. This in his own initiative accepts a profes
leader's services and is will
Mary Marciukoniute.
Cleveland, Ohio
nus, Į laivą sėdo Hamburge, lai pusę publikos sudarė svetimtau the gas before it. was ignited. This effect partially nullifies the Presi sional
J. L. Senulis whose efforts se
’s efforts to bring about a ing to pay for it he is entitled to
78 metų amžiaus, gimęs Rug vu keliavo 14 dienų. Išlipo New čiai. Vieni Lietuviai galėjo su compression of the gas tremendously dent
speedier recovery.
Most of these that service. It is no different than cured duets, quartets and a choras.
daryti daug skaitlingesnę publi increased the power of the engine:! plants in a striking condition have if someone hired a lawyer of a high
pjūčio men. 1856 m., Garlevo- Yorke.
the full quota manufacturing reputation to defend him instead of
je, Suvalkų gub.
Vedęs Amerikoje, Harmenia, ką, nes Lietuvių priklauso į tą it was the beginning of the four reached
peak, It is a well know fact that an inferior one, providing he is able
cycle
engine.
Illuminating
gas
was
Amerikoje jau 44 metai, at- N. Y., 1900 m. Spalių 18 dieną, skyrių apie 1200. Kame prie
strikes precede a period of pros- to pay for such service and is willLituania President’s
first used as the fuel, later gasoline.
People are more sure of ing.
važiavo Liepos 2 d. 1891 met. žmonos vardas Magdė Sauruse- žastis kad Lietuviai nedalyvavo The four-cycle principle, was first perity.
gaining their ends because of the
Shop counsels and the like, it
Clevelande gyvena 40 metų. vičiutė; vaikų: Antanąs, Marė- savo skyriaus surengtame ba used in stationary engines for driv- advancing manufacturing rate, hop seems, has passed its days and is
A. Smetona, First President of
ing that the factory concerned will quietly being buried to a calm rest.
liuje sunku pasakyti. Greičiau ing factory machinery.
Važiavo per Jurbarką į Til Aldona ir Lilian.
give in so that business may not be They may have been ample for the Lithuania and again elected in 1926
Otto,
It
was
an
employee
of
Dr.
sia
tai
bus
nepritarimas
unijai,
žę, paskui į Hamburgą, ir pas
lost.
pre-war days but now our manufac serving the Government since that
kuri dabar elgiasi labai dikta however, who did more than any in Many of these’ strikes today cen turing situation has changed from a time to date, celebrated on April
kui i New Y orką. Plaukė lai
MATEUŠAS PASECKAS
about the interpretation of the constantly expanding period to a
toriškai. Neperseniausia cent ventor to perfect the gasoline auto ter
the sixth, his fifteenth anniversary
vu 13 dienų.
Ansonia, Conn.
mobile. Gottlieb Daimler, after ten 7A clause of the N. R. A. code. sharp curtailment of such integration
of his election as first president of
to
almost
a
dead
standstill.
For
that
ro
viršininkai
apkrovė
narius
Employers
claim
that
this
does
not
Vedė Lietuvoje,,, Elzbietą TišG7 metų amžiaus, gimęs Gr.
years, left the Otto Engine Works
the recognition of any particu- reason I am in much accord with Lithuania.
kevičiutę, 1886 metais (ji mirė 8 d.. 1866 m., siutus Antano, iš nepaprastais mokesčiais po $10, to manufacture his own automobile. insist
lar union, but those which the em- the strikers in so far as no damage
President Smetona is probably the
Clevelande 1930 m.). Vaikai: šmorų k.. Skriaudžių par., Ma o dabar unijos bendra taryba This was the Mercedes, named after ployee “voluntarily” chooses. Great is d<me to life and property.
most popular and the most worthy
daughter. He adopted the Otto stress is laid upon voluntary. In
High production has brought on a
sumanė rengti gegužinį balių ir his
A
Petras, Emilė, Juozas, -Jonas, riampolės ap.
of four-cycle principle and added other words when a professional condition which is serious. To actual executive Lithuania ever had.
jackets for cooling the engine labor leader, outside the walls of the ly utilize the savings of machinery former journalist, statesman, educator
Vincas.
47 metai Amerikoje, atvažia nutarė kad žėdnas unijos narys Water
and produced a carburetor which factory, convinces the employee that for the highest yield of profit large and sociologist, he stepped into the
Kada atvažiavo į Ameriką vo Rugp. 11 d; 1887 m., pas turės užsimokėti įžangos tikie- mixed
a fine jet of gasoline with more advantage can be secured from factories with high production equip chair of presidency when Lithuania
her freedom in 1918 and at
prezidentu buvo Harrison, dar broli Pijušą į Waterbury, Conn, tą, eis į balių ar neis. Tuo di air to produce an explosive mixture. a well organized union constitutes ment were built.w This necessitated regained
Daimler, with his chief engineer Wil the fact that the employee does not the removal of that personal element a time when everything was a chaos.
duma
unijistų
yra
pasipiktinę,
buvo geriau, bet paskui išrinko šiame mieste gyvena
Out of this he gleaned order from
helm Maybach, adopted the cone voluntarily choose a union.
Just of superiors far away from the work,
through his close association
prezidentu Clevelandą, darbai
Ansonijoj gyvena 44 metai. tačiau niekas neturi jiegos pa- clutch and designed the sliding gear guess how many politicians would sometinmes even as distant as cities turmoil
with history and sociology.
The
transmission. He also was the first get into office if the voter chose his are.
Quite
naturally,
humans,
the
sumažėjo.
Iš Penu. valstijos
Iš Lietuvos važiavo per šir- sipriesmti.
to use the V-type engine.
executives in so fine i shade of personal, will never get along with greatest improvements came under
his careful and anyalytieal mind
is. jį laiva
turėjo išvažiuoti, nes kasyklos vintus,
laivą sėdo Hamburge Balandžio 14 d. atsibuvo vie- In 1884, another German, Carl distinction which these employers the impersonal.— Impersonal orders bringing
to Lithuania a most modern
Benz, made his first automobile. It would have us believe.
from, say New York, to guide the group of public betterments.
ndenitr keliavo 12 dienų. Iš tinių draugijų Tarybos sureng- was
sustojo. Pasiekė Texas valsti
the first gasoline automobile to
Another pot-shot the employers work. These orders do not take in
tas kortavimo vakarėlis naudai be patented in Germany. Incidently would have us believe that these the effect of the workmen’s physique. His impartiality to politics is
ją. iš ten be pinigų važiavo laivo išlipo New -Yorke.
shown by his recent move prohibiting
antrą. moterį,, .cxxxxcxx-j
Ameri-|Lietllvi,J- kambario Pittsburgho a Benz automobile was the first im professional labor leaders are only The only method which the work any
į Kansas City, paskiau vėl parVedęs H
and all, even his own, politics' to
ported car to America.
in there to fill up their pockets. man can show their, displeasure is
Publikos
dalyvagryžo i Pennsylvaniją. Liepos koj, jos vardas Antanina; dūk- Į Universitete,
In 188.6, Panhard and Levassor, None will deny this in its entirety. to rebell by striking To gain the at be flashed about in the schools, for
that certain parties sought
t vo arti pora šimtų, pelno liks under Daimler patents, began to make I suppose politicians only go into tention of the “impersonals” far, far before
mėn. 1894 m. atvažiavo į Cle terš vardas Milda.
to gain control of the school for
automobiles in France.
They are office because they get a great kick away.
political exploitation. He says that
velandą. Piliečiu pastajo 1896
Atvažiavęs j Waterbury rado apie $100. Reikia pasakyti kad notable for being the first to patent
after the pupils have finished their
and
construct
autos
with
frames
ir
šiame
vakare
žymią
dalį
pu
m. ir tą metą balsavo už Mc tik 7 šeimas Lietuvių. Tuomet
1 school trainging, they can take part
A Grand Success
separate from the body and mounted
Pittsburgh News
in any type of politics they may so
Kinley į prezidentus.
S .V. prezidentu buvo Harrison, blikos, sudarė svetimtaučiai. Iš- on elliptical springs; also for placing
desire.
K. of L. TALENT NITE
Lietuvoje visi jo giminės jau laikai buvo prasti, darbas buvo tikro sarmata Lietuviams už jų the motor under a hood in front of
A grand concert will be held in
So famous and popular he is that
the car. The cooling radiator, too,
a move is afoot to purchase his old
išmirę, tik spėja kad gal dar sunku gauti. Dabar užlaiko taip šaltą atsinešimą į tą svar- was moved to the front. They used Last Sunday the K. of L. 25th. Pittsburgh, Sunday, April 29th.,
bų reikalą.
a differential gear which was con chapter presented its most unusual the Lithuanian Citizens Club Hall, brithplace and present it to him as
gyva bus viena sesuo, bet nesu užeigą (tavern) Ansonijoj.
nected to the driving wheels with a talent program which turned out a 1721 Jane Street, South Side, at a birthday present on his 80th birth
Balandžio 17 d. buvo SLA. chain
day wherein he may rest, retired in
sirašo.
3:00 P. M.
drive.
whaling success. So much valuable
Zona and Julia Rajauskas, active worthy retrospect in his afternoon
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Seldon,
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1871),
was
the
Prieš išvažiavimą Amerikon
PETRAS RUTKAUSKAS
American to apply for a patent talent was unearthed at this presen and ceaseless workers for the Lith of life for the great amount of good
i kimas, kuriame buvo baisavi- first
tarnavo Rusijos kąriumenėje, 5
Pittsburgh, Pa.
on a gasoline carriage. His patent tation that the audience was buried uanian organizations in and about he has actually accomplished for his
finally issued in 1895. All who in tears of laughter together with the Pittsburgh, wish to continue their people.
metus. Stojo tarnybon 1877 m.,
81 metų amžiaus, gimęs 1853 ! mas SLA. Pild. Tarybos ir iš was
In the United States, some people
engaged in the automobile business calm appreciation of those numbers musical education which they began
rinkta
delegatas
j
seimą.
Bal

buvo Rusų-Turkų kare, Rusai m., Gudonių k., Seirijų parap.,
had to be licensed under Sheldon’s which deservedly were greeted with a few years ago. The purpose of are planning to purchase for him a
this concert is that of enabling these fine desk as an indication of their
savimuose į Pild. Tarybos vie patents. Henry Ford refused to be a convincing applause.
laimėjo. Iš kariumenės gryzo: Suvalkijos.
Full of wit and smart candor, the talented sisters to fulfill their desires gratitude for the work he has done
licensed and suit was brought against
ptas
diduma
balsu
gavo:
Strumfor their fatherland, across the wide
1882 m.
49 metai Amerikoje, atvažiahim for infringement.
The Court play was accepted like a first nighter toward that objective.
A committee of Lithuanian-spirit Atlantic.
on Broadway. This playlet was put
iVo-!
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’
Mikalauskas,
Raginskas,
of
Appeals
in
1911,
decided
that
the
Į vo 1885 m. . Važiavo per .
Seldon patents were not infringed over successfully by the careful gui ed Pittsburgh people with the asANTANAS VENSKUNAS jkietiją, -į laivą sėdo Bremene, Mockus, Bučinskas, Dr. Bronu- because
Ford and others were using dance of Peter Luiza (Our Ceceil sitance of “Dirva” are backing this
Sore Museles
Henry Zitkas was fine. cultural undertaking and we hope
Waterbury, Conn.
j plaukė 12 dienų. Važiavo pas šas. Gugis ir Lopatto gavo po the Otto engine which were not a DeMille).
Still joints, inflammation,
that you likewise culturally-minded
(Lith. Clark Gable, eh, girls).
Ncuralgu and Sprains—
part of the Seldon Patent.
lygiai
balsų.
60 metų amžiaus, gimęs 1873 Antaną Petrulevičių į Home
caused by Exertion or Ex
A full blooming bouquet to our people of Pittsburgh back this up
decision marked the opening
posure quickly relieved by
Delegatu į seimą vienbalsiai of This
the gigantic automotive business. master-of-ceremonies for her excel by your attendance next Sunday.
m., Birželio 26 d., sūnūs Jono, stead, Pa.
“R. R. R.”
Used for
There will be a great variety of
90 years
to
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išrinktas vietos nenuilstantis The first successful automobile was lent work in that line of endeavor. good
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iš Skersbalių k., Mikališkių v.,
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made by Charles E. Duryea. In 1894 She was marvelous.
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Vaudeville may be^on the decline
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.
he made a horseless buggy which
Mariampolės ap., Prienų ,par.
SKUBĖKITE!
A TIME TESTED LINIMENT
nlost features of the modern but anyone seeing our chorines would presentations for your enjoyment.
44 metai Amerikoje, atvažia Laikas priėmimo šių aprašy-į Balandžio 19 d. Baltimorės had
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axle with the wheels steering through instructor, gets the prize for con Lithuanian song-bird of no small
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the vegetable laxative, to
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cleanse intestinal tract of
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routine.
Wonder
tai.
I pasistengkit tą padaryti.
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Your poison free blood will
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RADWAY & CO., Inc. (Ext. 1847 >
j rikoje 40 metų arba daugiau,
208 Centre St., New York City
and machinist in Detroit; R. E. Olds
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—
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ALBINA’S BEAUTY SHOPPE

Aplankyk Gimtiną DABAR

time, “seein’ is believin

UŽMOKĖKIT VĖLIAU
Nėra reikalo atidėlioti apsilankymą gimtiniame
krašte, nes dabar galit pirkti laivakortę išsimokėjimo planu, išsvkio įmokant tikrai apie

25'- JMOKĖJIMAS
už laivakortę į abu galu ir likusi išsimokėti per
vienuolimą menesių. Pirma mokestis už likusią
dalį reikia mokėti už 60 dienų nuo išplaukimo. Tą
susitarimą galima padaryti su nekuriais Morris
Plan Bankais ir Kompanijomis.
Pilnu

informacijų kreipkitės pas vietini
laivakorčių agentų arba i
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
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Motor - Matched

Gasoline

“STUTTGART"
Išplauks iš New Yorko

The U.S. Wall Paper & Paint Co

LIEPOS 12 <1- 1034 m.,
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

Iš New Yorko į Klaipėdą..........
Į abi pusi
j Klaipėdą ir atgal

5522 EUCLID AVE

įsibėgi

mo

NAUDOKI! NAUJĄ GREEN ETHYL GAS
Visose Pennzoil Stotyse

The Columbia Refining Company
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$ 97.50
*167-00

Pridedant Jun£. Val-tt. Taktus

Del informacijų kreipkitės j:
COSMOPOLITAN TRAVEL
k
SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St-, Brooklyn, N. Y.
A. S. TREČIOKAS
197 Adlius St., Newark, N. J.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

n c |fįį| Z | P

3'

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

JOHN SEKYS
-133 Park St., Hartford, Conn.

New Zip for VįNfr'M motors!

4.

JUSU NAMAMS REIKIA SIENINĖS POPIEROS, MALIAVOS

7812 BROADWAY

TRECIOS KLESOS KAINOS;

1022 CHESTER AVE.
CLEVELAND, 0.
ia sutarti galit padaryti DABAR sekančiam išplaukimui
ekskursija laivais BERENGARIA arba AQU1TANIA

=

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

PETER BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.
MR. PAUL MOLIS
17 30—24th St., Detroit, Midi.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Hdlsted St., Cbkago, III.
OHIO LITHUANIAN PUBLISH
ING CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave., Cleveland, O

G. A. KYBA
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Man

MR. C. J. WOSHNER
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’way, So. Boston, Mass.

MR. A. VA RASI US
206 All Nations Bank Building
1200 Carson St., Pittsburgh, Pj.

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Štai jau pavasaris ir jums reikia pradėti darbuotis aptaisymui ir pagražinimui sa
vo namų. Kam atidėlioti? Ateikit tuojau į vieną arba kitą musų krautuvę ir pasi
rinkit sau reikalingų sieninių popierų arba maliavų už žemiausias kainas visame mies
te. Aštuoni šimtai skirtingų pavjrzdžių vėliausių ir moderniškiausių popierų. Mes
_
visada sutaupėm jums pinigus per daug metų ir kas buvo negerai
mes atitaisėm.. Aš
kalbu Lietuviškai ir pasakysiu jums kaip atlikti darbą pigiai ir geriausia. Užeikit!
Gliddens Penitentary Varnish ...gal. $2.50 U. S. Ground color ..................... gal. $1.65
(garantuotas)
padengis grindis ir medi vienu tepimu
U. S. Quiik Dry Enamel ................ gal. $1.85
džiūsta j 4 valandas — garantuotas
Didelis pasirinkimas vilnonių sponges
Excelsior Vykon Varnish .......... gal. $4.50
dideli šmotai ............................. po 25c
šis varnish atliks aukščiausios rūšies darbą
Excelsior Exline ......................... gal. SI.95 Kompinacija zinko ir švino — sudaro
10 galonu maliavos iš 100 svarų . . $9.00
padengia grindis ir medi vienu tepimu
TAIPGI VISOKIOS KITOS REIKMENYS — VISKAS GARANTUOTA
----- GEROS RŪŠIES MALIAVA DEL GRINDŲ

ssS&SIl Ave.

the u. s.

GALIONAS

Wallpaper & paint co. 7812

G'
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DIRVA

LIETUVOJE

AKRONO
ŽINIOS

Pietinės žiNiošl

Šokio Išleido Naują Ke ralius ir valstijos vieškelius,
kelių rūšį, ir tolumą tarp mies
telių.
lių Žemėlapi
—Fisher Body dirbtuvėje iš
Darbai Clevelande

“Dauguma Ohio gyventojų ’,
kilo didelis streikas. Streikuo
sako P. W. Close, manager tos
ja
arti
10,000
darbininkų
už
pri

Septyni namai arba pamink kompanijos Clevelando divizi
PASKUTINIS ŠOKIS. Akro- VYČIŲ TALENTO VAKARAS pažinimą unijos ir reikalauja
Kai kada Lietuvos spauda, gero vyro moteris bėga.
| no Lietuvių Draugiškas Klubas
Liet. Vyčių 25-tos kuopos Ta-- pakelti algas 30 nuoš. Strei lai septyniems Ohio preziden jos, “nusistebės patyrę kiek yra
tams —
ypač katalikiška, mėgsta paKaimo šeimų tragedijos da- j rengia paskutinį šio sezono šokį lento Vakaras praeitą sekma kas prasidėjo pirmadienį.
šioje valstijoje vietų vertų ap
Vieta trečio didžiausio pasau lankyti. Tą žemėlapį įsigiję ap
žnaibyti Amerikos Lietuvių šei- bar įvyksta nuo perdidelio su 1 šeštadienio vakare, Balandžio 28 dienį Lietuvių salėje labai gra
Sustreikavo tos pačios kom lyje dirbtino ežero kaip ir kitų
sipažins su visais įdomiais gam
mas, buk jos labai esančios sil- sinervavimo. Ūkininkai sulin- d., salėje ant Raymond st. De- žiai pavyko. Žmonių buvo pusė panijos dirbtuvės darbininkai vidžemio ežerų —
' dama pastangos padaryti šį va tinai. Aktoriai ir visi kiti ar ir St. Louis mieste.
tiškais ir istoriškais šios vals
pnos ir suirusios. Tam visam, dę i skolas, silpnesnės valios karą puikiausiu viso šio meto.
Monumentai pastatyti pažy tijos dalykais, o jie yra lengvai
tistai
labai
puikiai
išpildė
savo
Valdžios
automobilių
indus

mėjimui karų ir mušiu —
žinoma, išvadų randa kad Ame j asmenys nusiraminimo jieško
Tą patą vakarą bus pastaty I dalis.
pasiekiami automobiliu. Piet
trijos taryba deda pastangas
Garsus Indijonų piliakalniai— rytinėj valstijos dalyje randasi
rikiečiai skaito bloga spaudų ir 'degtinėje, o ji žmogaus valia ta scenoje ir smagi komedija.
Inžinierius Petras Skukas pa streiką baigti.
Ankstyvi
namai
Edisono,
Ge

perdaug palinkę liberalizmam taip nusilpnina kad iš jo lieka “Nelaimingas Buickas”. Veika sakė gražią kalbą apie vyčius
—Gazolino stočių patarnau nerolo George A. Čuster, Gen. ‘Ohio’s Šveicarija’ su įvairiais
Tai bloga kad mes greit ant l paprastas ar žiaurus gyvulis. las labai juokingas ir visi turė ! ir jų platesnį supratimą šių die- tojų streikas tęsiasi jau savai Philip H. Sheridan ir kitų — kalnais ir giliais kloniais ir ki
ti nuostabumai verti matyti.”
! nų gyvenimo.
tė laiko. Streikuoja apie 2,000
Valdininkai ir profesionalai sit smagumo jį matydami.
kito pamatome blusa, o ant.sa
Ohio’s pragarsėję urvai —
Po to bus šokiai. Neužmirš
Standard Oil Co. žemėlapis
Buvo
suteikta
dovanos
Amilei
patarnautojų.
Jų
streikas
grą: linkiu buviu skųstis negali. kit, šiame vakare bus paskiauvęs nematome ir meškos.
Tai yra tik keletas iš 78 pa pagamintas po mėnesių studi
Kiveriutei, Anelei Grigalevičiu- sina sulaikyti visą gazolino pa
Kiek aš esu patyręs Ameri Tors jų algos sumažintos kokiu sies mados pasidrutinimų.
Jame turistai turės
tei, kurios išplatino daugiausia galba atliekamą komunikaciją garsėjusių ‘ istoriškų ir šiaip žy javimo.
mių gamtiškų vietų kurias ga sau atsakantį vadovą po šią val
kiečių gyvenimų, galiu su tam 10 nuoš., bet užtat pragyveni
laimėjimo
tikietėlių,
.taigi
jos
Cuyahoga
apskrityje.
Per
ke

BANKETAS. Akrono Lietu
lima matyti paveiksluose su ap
žemlapį galima gauti dy
tikru tvirtinimu sakyti gad ten mas pigesnis 50 nuoš.
vių Draugiškas Klubas rengia žinomos kaip populiąriškiausios lias dienas dar veikė tos gazoli rašymais naujai išleistam 1934 stiją.
kai
Sohio
stotyse.
musų
organizacijos
merginos.
no
stotys
kuriose
dirba
patys
šeimų suirimas daugiausia ap
Musų inteligentai yra suklas- metinį banketą Y. W. C. Atša
Ohio kelių žemėlapyje, kurį pa
sireiškia tamsuolių tarpe, ypač tuoti, jų sieloje inteligentišku lėję, šeštadienio vakare, (Gru Gėlių bukietai suteikta ir šiom savininkai, bet streikeriai pri gamino Standard Oil Company
“Dirvos” Redakcija priima ir
dviem daugiausia pasidarbavupas tuos kurie klaidingai su mo nėra, o tik inteligento kau žės 6 d. Šis banketas rengia siom: Lillian Braziutei ir Ma verčia ir jas užsidaryti neleis of Ohio.
laipina pranešimus apie vietinį
dami
pristatyti
joms
gazoliną.
ma paminėjimui dviejų metų
Šis kelių žemėlapis, kuris lei Lietuvių judėjimą, nemok-•”ai.
pranta laisvę, komunizmų, bet kę nešioja.
sukaktuvių nuo klubo įsteigi- rijonai Zupkiutei, kurios gavo Gazolino išvežiotojai irgi ren džiamas kas fnetai, yra tikras Pranešimai turi būti parašy'i
mažiausia inteligentų tarpe.
giasi streikuoti.
Valdininkas pabaigęs, darbų, Tio ir pagerbimui savo tėvų kū “honorary mention”.
Programo vedėja buvo Alvina
—Chase Brass & Copper Co. iki Balandžio 1 d. Parodo fede- trumpi ir tik apie patį dalyką.
Lietuvoje tas dedasi kaip tik nesiskubina į savo šeimų, o pir jo tiek daug prisidėjo prie pąSalasevičiutė,
kuopos
pirminin

dalis
darbininkų susirašiusiu į
atbulai: šeimų kivirčiai dau miausia drožia į klubų, ten po •ėmimo šios organizacijos augi
kė.
uniją apšaukė streiką.
Kita
mo.
giausia esti tik inteligentų pu truputį siurbčioja vynų ir smal
Visas vakaras labai gražiai dalis, sako, dar dirba.
Bus užkviesta apie pusantro
sėje, o pas prasčiokus tik pas siai žiuri į pusnuoges šokikes. šimto svečių. Palinksminimas nusisekė. Visa kuopa ir komi
—Worsted Mills Co. audin.ytuos kurie nieko kito gyveni
Inteligentų šeimoje laikraš susidės iš šokių ir įdomių kalbų sija ačiuoja visiems savo rė čios streikas tebesitęsia nors
Rep. jau pereitą savaitę buvo skel
me nežino kaip degtinę, tabakų čiai retenybė. Paimkime 10C kurias pasakys vietiniai kalbė mėjams.
biama kad prieita prie susita
ir mergas. Aš toli neisiu, tik musų vadinamų inteligentiškų tojai ir svečiai iš Clevelando.
rimo ir kad darbininkai gryš
Komitetas
deda
pastangas
pa

paliesiu savo kampelį. Rokiš šeimų, jose gi rasime tik ko
MAŽŲ NAMŲ SAVININKAMS dirbti.
daryti
šį
banketą
žymiausiu
Vyru geri marškiniai .... 79c Be rankovių sveteliai . . . 1.00
kio mieste ir jo apielinkėj kiek kius 15 egzempliorių laikraščių.
;io sezono draugišku vakaru.
Šiuomi noriu pranešti mažų
Vaiku trumpos kelnaitės . . $1
2 už $1.50
vieną metų išsižudė keliolika Paimkim tokį pat skaičių kai,r
99 UŽMUŠTA. Cuyahoga ap
Vaiku Sveterįai ............... 59c
SKRIDIMUI VAKARAS. Ba namų savininkams kad minėtos
asmeny, išžudoma keletas sei niečių šeimų, rasime tarp 50Č
Vyrų
vasarinės
apatinės
organizacijos
Lietuvių
grupės
skrityje daugiausia Clevelando
Vaikų marškiniai ............... 59c
la
įdžio
11
d.
buvo
surengta
šo

mu vien romansų dėka.
:r 700 egzempliorių Įvairiausio kių vakaras parėmimui Janušau susirinkimas atsibus Balandžio srityje, iki Balandžio 24 d. au
(shorts ar marškiniai)
25c Vaikų Trumpi diržai ......... 251
1933 metais šeimyniškų tra turinio laikraščių.
sko skridimo. Pasekmės buvo 27 d., Lietuvių salėje, nuo 8 v. tomobilių nelaimėse užmušta 99 Vyrų gražios kojinės . . 12 '/z c Vaiku 2 kelnėm Siutai . . $6.95
vakare. Su šiuo pranešimu sy asmenys.
gedijų inteligentų tarpe buvo
Musų valdininkai, neturėdami geros.
Puikus šilko kaklaraiščiai 25c Vyrų Naujos Skrybėlės $2.95
Prie šokių dar buvo suvaidin kiu padarysiu ir kelias labai
koks 10 nuoš., o kaimiečių tar laikraščių, labai blogai supran
svarbias pastabas, kurių mažų
pe pasiekė rekordų — 90 nuoš. ta tautiškus reikalus. Pasitai- ta dviejų veiksmų komedija, namų savininkai būtinai turėtų
THE KRAMER & REICH CO.
‘Kas Bailys”. Atliko Eva KazKeletas metų atgal Rokiškio ko ir tokių kurie nesupranta ’auskas, Charles Praspal ir An laikytis, kaip tie kurie jau pri
7002
Superior Ave. kampas Giddings Road
inteligentija tragedijomis tiek kam mums reikalingas Vilnius, tanas Waller. Publika turėjo klauso prie šios organizacijos RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia
pasižymėjo kad 95 nuoš. suda t kaip gyvena musų tautiečiai i smagaus juoko ištisą valandą. ar kurie vėliau priklausys.
Višti
svarbiausias
yra
daly

LIETUVIŠKA
VALGYKLA
rė inteligentija, o 5 nuoš. kai šelviai jie apie tai jokio su
NAUJA VALDYBA. Akrono kas priklausyti prie šios orga Duodame į stalą skaniausius
miečiai.
pratimo neturi.
Lietuvių Draugiškas Klubas tu-j nizacijos, nes prie dabartinių
Mieste gyventojų yra 5,000,
Iki musų inteligentija pirmoj rėjo savo naujos valdybos rin gyvenimo aplinkybių mažų na valgius ir visokius legališkus = (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =
GĖRIMUS
o visame apskrityje virš 80,000. vietoj laikys klubus, o antroj kimą Y. W. C. A. salėje, Balan- mų savininkai susiorganizavę į
Lithuanian Funeral Home
ę
vieną bendrą ryšį gali daug ką
6824 Superior Ave. =
Tiesa, kaip sakiau, mieste vietoj tik laikraščius tai apie Ižio 4 d.
William Darulis liko naujas
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
=
— Apačioje ir viršuje —
kruvinos tragedijos 1933 me- šeimų tvirtą palaikymą negali prezidentas j vietą Stasio Alek gero padaryti ne tik sau pa
=
kambarius leidžiame dykai.
tiems bet ir visiems miesto gy
tais sumažėjo, bet šeimų suiri būti ir kalbos.
P. Kriukelis. nos; Charles Praspal naujas vi- ventojams. Mes Lietuviai tu
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
* 4^4^>4*4‘<*4«4*4*4*4‘4,4*4‘ 4»4»-4* 4*4*4»4Mf»
mus smarkiai pašoko pirmyn.'
■c-prezidentas, vieton William rime tapti šios organizacijos na
=
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greiH
Cherry; Frank Rokus išrinktas riais.
«
Tik ir tekalbama: šito valdinin=
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligoKVIEČIA VISUS KOVON SU iždininku vieton Eva KazlowsAntra mano svarbi pastaba
=
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžininE
ko, šito inteligento, profesioPLĖŠIKAIS
<y
;
ir
Alvin
Jocis
išrinktas
sek-!
tai
yra duoti aštri pasarga ne=
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-,
=
nalo pabėgo žmona, Žinoma,
Paskutiniu laiku Lietuvoje retorium, į vietą Veros Wasa-i kuriems šios organizacijos na- . C. F. PETRAITIS, Prop. *
siriirkimo. Reikale telefonuokit.
yra tokių moterų kurios nors,
owsky.
’ iams kad jie susivaldytų šu sa
nekęsdamos savo vyrų nebėga!! siaučia keletas plėšikų: Riekus,
= (1521 Edna Avenue
ĘNdicott 1763 =
Stasys Alekna negalėjo ilgiau vo propaganda ir nedažytų šios 5 6702 Superior Ave.,* t
?iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiim>iiiiiiiiiiiiiinmi:i:m:iitiji£in'njinr22!L" ,","(lll,,,,i ’
nuo jų, bet slaptai mylisi ar į Balsys, Kazlauskas. Daugumoj uiti prezidentu dėlto kad klube organizacijos pamato savo rau •5* f 4‘ 4 4< 4* 4 »14*
| atsitikimų jie pasirodo visai ne statai neleidžia jokiam asme- donais dažais, nes ši organizaci
flirtuoja su kitais vyrais.
Gal kas pasakys kad moterys ! tikėtai ir veikia tokiomis aplin liui užimti vietą ilgiau negu du ja nieko bendro neturi su jų
terminu. Jo darbą nariai auk svajonėmis. Mums mažų .namų
Lietuvoje perdaug ištvirkusios. i kybėmis kad buna policijai ne- štai Įvertina, nes jis vadovavo savininkams reikia visienis pri
su jais koI
prieinami.
Policijai
Ne, ne- moterys kaltos bet vy
dubą pačiais sunkiausiais lai klausyti ir Lietuvių grupės sek
rai.
Retas nuotikis kad nuo 1 voti nelengva.
kais. Iš maišyto būrio jaunų cijoje pastatyti valdyboje to
j Telšių apskrities viršininkas Lietuvių jis išauklėjo stipriau- kius žmones kurie rūpintųsi
išleido atsišaukimą, kuriame ią organizaciją šiame mieste. tik tais darbais kuriems ši or
Nuo Pečių Skaudėjimo
Šis Lietuvių klubas, po Alek- ganizacija sutverta. Jeigu mes
visus sekti bent kurio
kviečia
Greičiausias būdas prašalinimul pečių
skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad
ios vadovyste, ne tik ilgiau iš to nesilaikysim
tai laiku bė
jiems
žingsnį,
neleisti
plėšiko
Bėrai ištrintų -u ANCHOR Pain-Exgyvavo
negu
kuri
kita
ši
gant
ši
organizacija
ne tik kad
pcllcnu .skaudamą vietą — kur pats
slėptis, jų negloboti, bet tuo- ;rupė bet nuolat auga ir g’k iskausmas \ ra. Pain-Expellcris greitai
nieko gero neatsieks bet liks
persisunks j pačias nesmagumų šaknis
ir
šaujau pranešti policijai
1a Lietuvos ir Lietuvių vardą. be vertės.
i- palaimintas palengvinimas netrukus
..teis.
“M.R.”
liams.
Kiti valdybos nariai savo dar
Visuomet laikykite bonkutę Pain-ExKaip atmename, kada ši or
VSl. V10 namuose ir naudokite jį ncatiią atliko irgi sumaniai ir atsa ganizacija tvėrėsi, buvo prisi
urlhojant kuomet tik paįauėiat skausmą.
\ įsose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—
kančiai ir todėl užsitarnauja rašę gana diktas skaičius na
skirtingo didumo bonkutčs.
kredito. Jie visi atsisakė kan- rių. Dabar gi žymiai sumažė
DAUG TILTU
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklį.
lidatuoti norėdami gauti užsi
Kaunas. — 1933 matais Di tarnauto ir reikalingo pasilsio. jo. Būtinai reikalinga sužinoti
priežastį kodėl nariai apleidžia
džiojoje Lietuvoje medinių, mu
Naujas prezidentas, William šią organizaciją. Jeigu yra ga
. rinių ir gelžbetoninių tiltų mie Darulis, yra vienas iš populia- limybės reikia tokias kliūtis
iškiausių jaunų vyrų šiame
stų ii' vaisei] savivaldybės pa meste, kaip tarp Lietuvių taip skubiai prašalinti.
Aš tikiu kad Lietuviai namų
sistatė viso 1426, kurių vertė šie t tarp Amerikonų. Kaipo stu- savininkai atkreips savo atidą
Ofiso telefonas
ĘNdicott 1378
Ūkia 220,500 litų. Tiltų vamz- lentas University of Akron, jis į šį mano pareiškimą ir visi
Namų
Ų tižių vertė siekia 204,500 litų. oasižymi ne tik kaip gabus mo stengsis tapti šios organizaci
CLearwater 1951-J
11 Tuo budu, pernai išviso tiltų kinis bet ir kaip pirmaeilis at jos nariais, nes musų šiandie
letas. Jis buvo žymiausias prie ninis gyvenimas to reikalauja.
t
S
statyba kaštavo 425,000 litų, Universiteto futbolo per praei
Narys.
GYDYTOJAS IR
s Medinių tiltų daugiausia pasta- tus du sezonu ir taip pat yra
t
gabus kituose sportuose.
CHIRURGAS
Kalbinkit savo draugus skaity
s tyta Utenos apsk., gi gelžbeJ. Termenas.! ti
“Dirvą” — jie turės sau di
6902 Superior Ave.
I toninių ir mūrinių — Šiaulių
delio pasitenkinimo iš jos.
Valandos: 1—3 jr 7—8 p. p. į apsk.—Tsb.
JONAS NAUJOKAITIS
“Dirvos” agentas Londone.
^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutjiiiiiiiįuniiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiHiriHiiiiiiiiiiiKHL
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir
|
WILKELIS FUNERAL HOME
užsirašyti metams. Adr.:
3 White’s Gardens,
=
Licensed Funeral Director
Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.

LIETUVOS ŠEIMŲ SUIRIMAS

Savaites Pabaigos
SPECIALS

STO N J S

I DELLA C. J AKUBS |

E

Draugiškiems
Išvažiavimams
Konvencijoms

PAIN-EXPELLER
DR. A. J. KAZLAUCKAS

=

6522 Superior Avenue

NORINTIEMS

KAMBARIUS

DUODAME

Ė

VELTUI.
:
-

—
-Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. V lenok
- musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prislakumas yra visiems
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mu5 derniškas.

;
:

HEnderson 9292

=

:

'2lH!*lll,i|1iiiiiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»jiiju*ii>|iiJk'.

**

K. BLAŽAITIS
“Dirvos” agentas
Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metų. Kreipkitės i
Į jį.
Antrašas:
209 Chapel Street
NEW HAVEN, CONN.

DIDELĖS EKSKURSUOS

n
!LIE,TUyĄA
Rengiamos Liet. Lai v. Agentu
Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu

GRIPSHOLM"
Gegužės 28
Liepos 3,š.m.

I KLAIPĖDĄ
Gothenburg

Apartment
Wallpaper & Paint
Store

Kiti
Barimą.

M.L. Kungsholm
S.S. Drott iiingholni
M.L. Kungsholm
S.S. Drcttningholm

Geg. 18
Birž. 1
Birž. 12

Informacijų ir laivakorčių kreipiatės i vietinius agentus arba i

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston, 10state str.-NEV VORU, 21 state str.-Chicago, 181 no.Michigan avė.
------ Brošiūrėlė apie ekskursijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.

Pasamdykit Sau
MOTOR COACH

Saugus, greiti, patogus
5724 Euclid Ave,
SPECIALIAI ŠĮ
MĖNESĮ

Amerikos

per

O ROSEDALE ©!
Dry Gleaning Go.|

Miegkambarių ir Virtuvių
Sienoms — 5c—10c.
Rough Plasteriai 12c—15c
VALENTINES VARNISH
labai special $1.89 gal.

kur

.

.

kelionėms bent

.

.

.

..

operatoriai specialiai parinkti ir iš-

lavinti

.

.

.

prirengimas toks pilnas kad iš-

pildysim visokius reikalavimus

.

.

.

atsako-

mingas patarnavimas pilnai .atsakomingos kom

panijos

.

...

kainos visai prieinamos.

NAMAMS MALIAVA
visokiu spalvų, galionas

The CLEVELAND RAILWAY Co.

DECK PAINT $1.25 gal.

‘CHARTERED SERVICE DIVISION
MAin 9500

5724 Euclid Ave.
ĘNdicott 3666

Balandžio 27. 1934
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Elektriški Refrigeratories (šaldytuvai) Apsimoka Patys Save
NUOSTOLIAI Iš NELAIMIŲ
DARBUOSE
Ohio valstijoje metalo darbi
ninkai arba gatavų metalo iš
dirbinių krovėjai iš priežasties
nelaimių laike darbo 1933 m.
nustojo 1,425,209 darbo dienų,
su nuostoliais $3,500,000 algų.
Buvo 130,316 susižeidimų ir
'906 mirtys nuo 'sužeidimų lai
ke darbo.
1,186 darbininkai
susižeidė ant visados.
Metalo darbuose 9,251 susižeidimai paėjo nuo mašinų;
4,159 susižeidimai nuo kilnoji
mo ir eiupinėjimo metalo išdir
binių ; 1,804 susižeidimai dar
bo įrankiais; 1,674 susižeidimai
užėjus arba atsimušus į ką
nors laike darbo; 1,547 susižei
dimai nuo karštų, nuodingų ir
kitokių dalykų, ir 957 nukriti
mais ir puolimais.

ŠILTOMIS DIENOMIS GALIMA TURĖTI
SKANIŲ VALGIU

ELEKTRIŠKI ŠALDYTUVAI SUTAUPO
MAISTĄ
7
______
Kiekviename name vidutinis- valgio galint išlaikyti atlikusį
kai galima sutaupyti $100 per ..laistą ir sunaudoti jį kitu vai
metus turint namuose elektriš- giu kaip nors paskanintą, vie
ką refrigeratorių, skelbia mai- oje išmesti, jeigu neatlieka gasto žinovai.
na pamaitinti visą šeimą antru
Elektrišką šaldytuvą turint atveju.
šeimininkė gali prisipirkti maiPrisiperkant maisto daug viesto ilgesniam laikui pasinaudo- nu atveju ir tuo pačiu laiku
dama kainų pigesnumu, ko ne- pasinaudojant žemomis kainogalima padaryti neturint tinka-, pis, sutaupant nuo vieno cento
mo budo užlaikymui tų dalykų iki pėnkiii svarui, ii- sutaupant
nuo gedimo. Tik šituo vienu 1 PO kelis centus nuo maisto probudu galima sutaupyti per me- dūktų parduodamų dėžėse, ar
tus $100 maistu vidutinėj šei- Į ba tuzinais, irgi sutaupoma
moj iš keturių asmenų.
! daug pinigo. Suėmus į krūvą
Atsargiai surinkti rekordai pa-j šilini sutaupymus pasidaro žyrodo kad šeimininkė kuri perka miąi daugiau negu $100 į metą,
maisto daug antsyk ir pasinau-|kas. daug reiškia šeimos kisedodama žemomis kainomis su- niui kuri pasinaudoja taupymu
taupo mažiausia penkiolika cen- į kokį padaro galimu modernis
tų nuo kiekvieno dolario pralei-. kas automatiškas elektriškas
ūžiamo maisto dalykams.
1 refrigeratorius.
Su elektrišku šaldytuvu tau- j
J. J. LAZICKAS
ni šeimininkė gali ir trečiu bu-j
du tiesioginai sutaupyti pinigų į
JEWELER — RADIOS
geresniu sunaudojimu atlikusių l
6407
Superior Ave.
dalykų nuo vieno valgymo. Au- į
toritetingai apskaičiuota kad
Prie E. 65th-Norwood Rd
elektriškas šaldytuvas sutaupys
ENdicott 6438— penkis centus nuo kiekvieno

, VIETINĖS ŽINIOS ANT
7-TO PUSLAPIO.

BANKETAS. Sekmadie n i o'
vakare, Balandžio 29 d., šven
to Jurgio parapijos salėje, nuo
6 vai., įvyks “surprize banke
tas” rengiamas Alvirai Jaku-’
bauskienei ir p. Wiechorekienei.

SVEČIAS, Sekmadienį ir pir
madienį Clevelande viešėjo se
niau buvęs šio miesto gyventoja? i. vcikėjrs Dr. J. J. šernoHunas Si s, kuris dabar gyve
na Deir. i t e. Apsilankė “Dir
vos” redakcijoje ir aplankė di
LIET. DEMOKRATŲ Klubo
dumą
savo senų draugų.
susirinkimas laikomas šiandien,
Dr. šemoliunas sako jam Det
ketvirtadienio vakare, Bal. 26 d.
Lietuvių salėje.
roite gerai sekasi.

HELD S FURNITURE
6900 Superior Ave.

ELEKTRIŠKI
REFRIGERATORIAI
(Šaldytuvai)
Skalbuvai

—

Prosytojai

—

Radios

C. Pakeltis Pharmacy
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)
1117 E. 79tli St reel
'(Kampas Pulaski Ave.)

Pranešu savo tautiečiams kad
mano aptieka perkelta nuo 8121
Sowinski avęnue j naują vietą,
1117 East 79th Street. Taip
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas
gyduoles nuo visokių ligų, kaip
tai nuo aštriojo užsisenėjusio
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškųi lųgų, ner
viškumo, nemigęs ir visokių ki
tokių ligų.
(18)
C. PAKELTIS APTIEKA
1117 E. 79 St.
Cleveland, O.
Telef. ENd. 8533
ENd. 8534
Aptieka

atdara

7 dienas savaitėje.

(Ypatiškai mane galit matyt nuo
9—12 ryto ir 5—11 vakare)

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.
Dengiu ir taisau stogus ir nuobėgų vynas.
Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace &
Roofing Co.
.1. W. GRAFF (Lietuvis)
7313 Myron av. GArf. 9269-R

Kurie turite Lietuvių
Banke pinigų ir norite
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage
Kreipkitės
P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

šilto oro mėnesiai, kurie ki i ilgiau pabūna, sugedęs maistas
tados trukdė šeimininkai paga kartais buna priežasčia pavo
minti skanius valgius laikams jingų apsirgimų. Moderniškas
ir vyrui, dabar ne tik .kad ne elektriškas šaldytuvas padaryteko savo bauginančios ypaty (tas taip kad užlaiko maistą nuo
bės šeimininkei, bet tiesiog pa 1 gedimo palaikydamas tempera
darė patogesniu, nes ji su pa tūrą vienodą kokia reikalinga*
galba elektriško šaldytuvo gali per visas 24 valandas.
pagaminti daug įvairių skanių
ir naujų valgių.
1 VAŽIUOJA į Pittsburghą. ŠĮ Į
Elektriškas šaldytuvas . ne ' sekmadienį važiuoja į Pittstik palaiko valgomus dalykus , burghą ir dalyvaus ten rengia
vienodoj temperatūroj, kas duo mame koncerte paramai dviejų
da šeimininkei galimybės prisi jaunų Lietuvaičių tęsimui mupirkti maisto reikmenų daug iš I zikos mokslo, šie Clevelandiesyk ir tokiu bildu gauti už pa čiai: pp. Karpiai, Jarai, Ade
pigintą kainą, bet ji gali paga laide Miliauskaitė, Petras Sku
minti visokius šaldytus priesko-' bąs ir Antanas Zdanis.
nius ir kitus gardžius valgius į
lengvai, greitai ir visai pigiai, !
Maistas pagamintas su pagal-, MIRĖ. Balandžio 16 d. mirė
ba elektriško šaldytuvo yra ne į Juozas čepaliauskas, Miko ii j
tik skanesnis bet žinovai sako! Jievos čepaliauskų sūnūs, nuo
kad yra ir sveikesnis. Maisto 1384 Penhurst rd. Buvo tik j
chemikos studentai prirodinėja 16 metų amžiaus, ligos kauki- I
(Kitame
kad vidutinis žmogus turi val namas 8 mėnesius.
num.
bus
daugiau.)
gyti daugiau žalių, šviežių dar
žovių kiekvieną dieną, gavimui
LIET. REPUBLIKONŲ Klu
pilnos naudos iš vitaminų kokie
daržovėse randasi. Su pagalba bas turės smagų kortavimo va
elektriško šaldytuvo tokios dar karą ir šokius Lietuvių salėje
žovės kaip žalios morkos, buro Bal. 28 d., 8 vai. vak. Kortų mė
kai ir kopūstai galima sutaisy gėjams bus net po dvi dovanas
ti į tokius skanius daržovių mi prie kjekvieno stalo, šokis tę
šinius kad net didžiausi is mai sis iki 2 vai. ryto. Gera muzi
Kviečia Komitetas.
sto skirstytojas skaniai valgys. ka.
Su elektrišku šaldytuvu, taip
pat galima panaudoti atlikučius
DIDELIS BALIUS. SLA. t-l
daugeliu būdų, vietoje išmesti kuopa rengia didelį balių —
juos, nes gabios šeimininkės ži šokius ir pasikortavimą — sek
no kaip tokius likučius- paruošti madienio vakare, nuo 6:30, Lie
ad vėl butų skanus.
tuvių salėje. Visi nariai ir paMaisto žinovai tačiau sako ■ šalinė publika prašoma atsilan
kad jeigu maistas nebus užlai kyti, ypač jaunimas pasinaudo
komas temperatūroje žemiau 50 kite šia proga, nes šokis tęsis
laipsnių, yra pavojus pradėjimo ! ištisą vakarą ! Įžanga 28e.
Rengėjai.
gesti nuo bakterijų, ir jeigu tik

ELECTRIC REFRIGERATOR PATS SAVE APMOKA

Kuomet Numėtai Maisto Dalį,
Jus Numėtai Gyvus Pinigus
Kuomet jums reikia išmesti laukan maistas, del
to kad jis sugenda, jus numetat šalin gyvus pini

gus — pinigus kurie bus sutaupyti kuomet jus tu

rėsit Elektrišką Refrigeratorių.
Pamanykit kiek praeityje jums reikėjo išmesti

mėsos, pieno, vaisių ir kitų greitai gendančių val
gomų dalykų — ir apsispręskit daugiau vengti to

aikvojimo kaip maisto taip ir pinigų šios ateinan

čios vasaros bėgiu.
Jus ne tik patirsit kad Elektriškas Refrigeratorius

PATS SAVE UŽMOKA, bet tuo pačiu laiku ka
da jis mokasi už save jus turėsit visus patogumus,

“Pirmiausia Visko—Atsakantumas”
PARSIDUODA VALKYKLA
IR ALINĖ
6731 St. Clair Ave.
Parsiduoda su visais Įrengimais
— gera vieta. Turi būti par
duota iki 1 Gegužės. Kreipki
tės tuoj.

Autorizuoti

GRUNOW — CROSLEY - APEX
Refrigerator i a i
Pas mus galite gauti bent vieną iš čia
paminėtus elektrišk” šaldytuvų.
Pas
Ko’nn': neimat jokių rizikų.

Virš 59 metų teisingo biznio vedi
mo užtikrina jums teisingą patarnavi: ą ii- tikras prekes.
Pa rūpinama

GRUNOW

malonumą ir pasididžiavimą kokį jis suteiks jums

kiekvieną dieną per ištisą metą.

THE

Kreditas

ELECTRICAL

LEAGUE

ELEKTROS .KAINA CLEVELANDE PIGIAUSIA ISTORIJOJE

THE S. KOHN & SONS

ir

St. Clair Ave. kampas E. 1 05th St.

FRIGIDAIRE

MOKANT TIKTAI PO

Baldai
Palies?.! ii
Karpetai
Pečiai
Radios
Atdara Pirmad.. Ketvirtad. ir šeštad. vakarais

PARDAVĖJAI

15c XV
NUSIPIRKSIT

Grunow
Apex

GOULD HARDWARE CO

Frigidaire
Norge

13924 St. Clair Avenue
Ph. GLen. 2567

KEFKTG E K ATOKIU
Cleveland^ Didžiausioje East Side
REIKMENŲ KRAUTUVĖJE

SNOW BROS
. i

13708 ST. CLAIR AVE.
Kampas Hayden.
Liberty 9657

DOAN ELECTRIC CO.
GAr. 0310

8713 SUPERIOR AVE.

Atdara vakarais

Superior Refrigerator Sales Co.
8903 Superior Avenue
Atdara Vakarais

GArfield 1699

Užkviečia jus apsilankyti ir pamatyti
Nauja
KELVINATOR
ir

C R O S L E Y
Refrigeratorius
Dabai- yra laikas įsigyti savo namams
tinkamą šaldytuvą
JŪSŲ LEDO KAŠTAI UŽMOKĖS UŽ JŪSŲ '
REFRIGERATORIŲ
Pamatykit pas mus vėliausių išdirbinių šaldytuvus

IŠKALNO ĮMOKĖTI
NEREIKIA

€> J’V MOKASI Į DIENĄ
BENAUDOJANT

