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Vol. XIX (19-ti Metai)

Amerikos Liet. Visuomenei

Paryžius. — Pirmą Gegu Vienna. — Austrija pri
žės apvaikščiodami, komu ėmė naują konstituciją, ku Mykolas Biržiška, Vilniui Vaduoti Sąjungos Centro
Komiteto Pirmininkas, ‘ Musų Vilniuje” Rašo:
nistai surehgė demonstraci ri paverčia ‘respubliką į fa
ją, kuri privedė prie riau šistišką valstybę pagal Ita
Prieš trejus metus važi bionas Kemėšis, WSCK
šių ir muštynių su policija. lijos pavyzdžio. Tokią ša nėdamas
'per Jungtimi! A- vice pirmininkas ir VGF
Tos pačios dienos vakare lies tvarką padarė paskuti merikos Valstybių
Lietuvių pirmininkas, šios organiza
komunistai subėgo į vieną nis Austrijos seimo posė kolonijas kaip Vilniui Va cijos (1925 VVS ir 1931 m.
siaurą gatvelę ir apsibari- dis, kuriame socialistai ne duoti Sąjungos atstovas ga VGF) tikras sumanytojas
kadavę atsišaudė į policiją. buvo priimti.
vau patirti tiek tautiečių ir veiklus darbuotojas.
AMERIKA IR ANGLIJA SAKO, JAPONIJA Kadangi policija laikėsi ato Austrija oficialiai tampa palankumo ir malonės jog Drauge su juo važiuoja
kiau, tai sužeista tik ketu “Krikščioniška Germaniška ligišioliai tebegyvenu gau kiti du VVS darbuotojai,
I TEN NEGALĖS VIENA ŠEIMININKAUTI
IR DARBININKŲ ŽINIOS
tais tuomet įspūdžiais, kad ne kartą pirmininkavęs V
ri policijantai. Prieš auš Federalė Valstybė”.
rą komunistai išbėgiojo į Gegužės 1 d. Austrijos fa ir sunkus kasdienis darbas VS suvažiavimuose Dotnu
NEPRIPAŽYSTA
PRADEDA SUSITAR savo namus ir pasislėpė, po šistų vadas paaukštintas Į neleidžia man gyvai palai vos Žemės Ūkio Akademi
Gelžkelių tarnautojai iš-'
kyti užmegstų santikiu su i jos doc. Balys Vitkus ir ži
sikovojo sau grąžinimą se-j
licija tada išardė barikadas. vice-kanclerius.
MANČUKUO
TI SU RUSIJA
Amerikos
Lietuvių visuome nomas musų literatas, prieš
Europoje
dabartiniu
lai
nu algų tokiu planu: šymeti
Keletas komunistų areštuo
Liepos 1 d. ir Sausio 1 d. Washington. — Suv. Val- ■ Wasington. — Suv. Vals ta. Gegužės 2 d. pradėta ku viena valstybė po kitai ne ir jos paskirais veikė keleris metus plačiai Lietu
1935 m. bus grąžinta po 2l/z stijų vyriausybė pranešė Ja tijos ir Rusija pradeda su platesnis kurstytojų gaudy stengiasi įvesti fašistišką jais. Stengdamasis jiems už voje pagarsėjęs Kauno “ra
valdžią, nes tik tokiu budu visą man suteiktą gerą nors dio dėdė” Petras Babickas.
nuoš., o Balandžio 1 d. 1935 ponijai kad Japonijos užsi sitarti Rusijos karo skolų mas.
kiek atsidėkoti ir ypačiai Ne tik kaip VVSCK pir
m. likę 5 nuoš. Gelžkelie- mojimas šeimininkauti Azi atlyginimo klausime. Nuo Bendrai visame pasauly galės susitvarkyti. Nei so suartinti
su jais VVS Lie-,
čiams algos numušta pora joje yra netikslus ir kad dar to kaip Roosevelt pripažino je komunistai rengė demon cializmas nei komunizmas tuvos visuomenę, apie pus mininkas bet dar ir kaip iš
Lietuvių tiek ge
metų atgal, kada užėjo de neišsibaigė devynių valsty sovietų Vyriausybę, prasi stracijas kur tik galėjo ir neduoda nieko gero, tik su antrų metų smulkmeniškai1 Amerikos
rumo
patyręs
keliautojas
presija.
bių sutartis, kuri pripažys- dėjo tarybos apie caro ir jos kaip kur buvo kruvinos, irutes užtraukia.
pasakojau “Musų Vilniuje” karštai prašau brolius AAkron, O. — Gurno dar ta visoms šalims atviras du Kerenskio skolas šiai šaliai, kaip kur praėjo paprastai.
apie savo kelionę, be to, 1932 merikiečius tokiomis pat
buose šioje srityje randasi ris į Kiniją. Amerika turi bet derybos ėjo sunkiai. Tik Šaudymų buvo Ameriko HITLERIS GIRIASI SAVO metais ten pat tiekiau žinių atviromis širdimis priimti
Apie 40,000 darbininkų susi teisės ineiti j Kiniją, Fili šiose dienose pradėta priei je, Kuboje, Prancūzijoje, Is
“Iš Šiaurės Amerikos Lie vykstančius į jus VVS dar
NUOPELNAIS
rašiusių į unijas. Darbi pinų salas ir Mančukuo.
ti prie susipratimo. Šiose panijoje, Austrijoje ir net Berlinas. — Vokiečiai na- tuvių Gyvenimo”, o nuo buotojus, kokiomis mane
1931 m. ligišiol apie “Vil buvo priėmę ir išlydėję. Aš
ninkai užgyrė bendrus sa,vo Toliau, Suv. Valstijos pa dienose sovietų užrubežių Indijoje.
ziai surengė pirmos Gegu niaus
Darbą Jungtinėse A- nei kiek neabejoju jog jiems
darbų kodus ir reikalauja reiškė Japonijai jog atsisa ministeris Litvinov atsiuntė Havanoj, Kuboj, komuni žės paminėjimą patys, ne
merikos
Valstybėse”.
pavyks nustatyti su Ameri
kad kompanijos juos pildy ko pripažint Mančukuo val Prez. Rooseveltui laišką nu stų demonstracijon nuo sto užleisdami socialistams nei
Iš
“
MV
”
skaitytojų
atsi

kos
Lietuvių visuomene ge
tų.
stybę, kurią Japonai pada šviečiantį keletą klausimų go kas nors paleido šūvį ir komunistams. Orlaivių ai liepimų ir šiaip VVS suva
ri,
nuoširdus
santikiai (juo
Tarrytown, N. Y. — Del rė atplėšę nuo Kinijos Man- skolų reikale.
nušovė vieną žmogų. Poli kštėje, kur susirinko pora žiavimų, skyrių ir paskirų
ba
prof.
Kemėšis

vieno darbininko perkėlimo džuriją.
cija spėja kad tą padarė milijonų žmonių, darbinin narių pareiškimų reiktų je nebe naujokas), Ameriko
>
o
nuo
to
i kitą vietą sustreikavo 20 Anglija taip pat pareiškė KUN. COUGHLIN SPE patys komunistai sukėlimui kų ir kareivių, Hitler pasi spręsti jog VVŠCK žygis
daugiausia pareis jų darbo
kitų darbininkų Fisher Bo jog’ Japonų pastangos kon KULIAVO SIDABRU
didesnių riaušių.
gyrė kad jo valdymo laiku siunčiant savo atstovą Ame pasekmė. Linkėdamas jiems
dy dirbtuvėje. Kada su tais troliuoti Aziją nebus pri
Ispanijoj laike demon Vokiečių dvasia sustiprėjo rikon, šio atstovo veikimas, tokios pat geros kelionės
darbdaviai pasielgė šiurkš pažintos. Japonai gali įsi Detroit, Mich. — Amy stracijos nušauta vienas as ir, sako, Vokiečiai niekam Amerikoje ir tik minėta jo kokia
buvo manoji, drauge
čiai, sustreikavo kiti. Tada vyrauti Kinijoje, gali įsi- Collins, sekretorė-iždininkė muo, keli sužeista. Riaušė nesilenks, nežiūrint kaip pa informacija spaudoje ne tik linkiu Tamstoms, broliai Aradio
lygos
kuri
rėmė
Kun.
tapo paleista 1,200 naktinės tekmėti Siame, tačiau nie
se tarp komunistų ir socia- saulis į juos žiūrės.
atitiko VVS visuomenės nu merikiečiai, susilaukti iš jų
pamainos darbininkų Chev kados nebus prileisti kištis Coughlino radio programus istų Ovideo mieste sužeis
sistatymą, bet ir labiau ją darbo geriausių Vilnietiškų
rolet ir Fisher Body dirbtu į Indiją ir kitas pietinės pereitą žiemą, prisipažino ta 11 žmonių.
suartino
su užjūrio broliais. vaisių.
SUDEGĖ $5,000,000 VER
valdžiai kad ji savo vardu
vėse. Nuo to kilo streikas, Azijos dalis.
Antra
vertus,
ne tik pačių
Viennoje,
Austrijoje,
už

TĖS DEGTINĖS
buvo supirkus 500,000 un
t
4:
4:
Amerikiečių
parei
š kim ai
ko pasekmėje 300 darbinin
mušta vienas komunistas, Lexington, Ky. — Smar
kų visai atstatyta iš darbo. Japonija sušaukė atgal cijų sidabro, kuris priklau šiaip nieko ypatingo neįvy kus gaisras sunaikino Old spaudoje ir nespaudoje, man RŪPINASI PAGALBA
ir kitiems, bet ir aiškus Vil
Tose dirbtuvėse dirba, 4,200 savo ambasadorius iš di sė tai radio lygai. Už au to.
LIETUVAI
Pepper degtinės varykloje niaus reikalo pagyvėjimas
kas
žmonių
susiunčiamas
darbininkų trimis pamaino džiųjų valstybių aptarimui
parėmimui to kunigo radio New Yorke, 1,500 polici- 15,500 bačkų ir 11,000 dėžių jų tarpe, ypačiai VVS sky Klaipėda. — Paryžiaus laik
mis, bet visi nestreikavo.
pamainymo Japonijos nusi programų, pirko ir pirko jantų laikė komunistus ir degtinės, kurios vertė buvo rių steigimasis ir tt., rodo raštis “Temps” plačiai išdėsto
Lorain, O. — Thew Sho statymo link kitų valstybių
sidabrą. Tuo pačiu laiku socialistus nuo susiėjimo į $5,000,000. Sudegė naktinis jog WS atstovo kelionė ir nacionalsocialistų (Nazių) vei
vel Co. nuo Gegužės 1 die kišimosi į Kiniją.
Klaipėdoje. Laikraštis iš
Kum Coughlin savo kalbo krūvą kad nepakeltų muš sargas. Gaisras kilo nuo Amerikos Lietuvių visuome kimą
nos 300 savo darbininkų pa
kelia
priešingus taikai Nazių
tynių.
Ir
vieni
ir
kiti
skel

sargo neatsargumo: jis no nei neliko be naudos. Ameri
se rėmė Prez. Rooseveltą ir
darbus
ir įspėja didžiasiąs val
kelia. algas.
1
PRADEDA STATYTI
ragino visuomenę remti jo bė save darbininkų gelbė rėjo pasikurti savo kamba kos Lietuvių talką Vilniaus stybes kad jos kaip Austrijos
Houston, Texas. — Mek
ryje pečių kuomet naktį pa darbe VVS ir ypačiai orga atžvilgiu negali būti indiferen
KARIŠKUS LAIVUS
visus darbus. Kunigas ata tojais ir užtarėjais.
sikos užlajos uostų laivų
Chicagoje
tūkstančiai
ko

sidarė
šalta ir užpylė ant nizuota Vilniaus Lietuvių tiškos (joms negali būti vistiekL
krovėjai, 4,000 skaičiuje, Washington. — Bėgyje kavo kapitalistus kurie spe munistų atlaikė demonstra ugnies gasolino.
visuomenė gerai jaučia ir
kaip yra pažeidžiamas tame
pasiryžę streikuoti jeigu ne keturių mėnesių Suv. Vals kuliavo auksu. Kunigas la ciją. Buvo keletas susikumbrangina.
bai
karštai
agitavo
už
dir

krašte
Lietuvos suverenitetas.
tijos
pradės
budavoti
20
ka

Man Amerikoje dar tebe
bus išpildyta jų reikalavi
ščiavimų su policija.
VAPSVOS NAIKINA
“
Temps
” Klaipėdos kraštą
bimą
daugiau
sidabro
pini

riškų
laivų.
Išviso
yra
nu

sant nekartą viešai ir šiaip
mai didesnių algų ir trum
Clevelande
komu
n
i
s
t
a
i
GALVIJUS
laiko
amžinai
atskirtu nuo Vo
gų,
ir
tuo
reikalu
net
važi

matyta pabudavoti 95 ka
jau buvo reiškiama mintis
pesnių darbo valandų.
atšventė
savo
dieną
ramiai,
kietijos
ir
amžinai
sujungtu su
Arkansas
valstijoje
už
Philadelphia, Pa. — Budd riškus laivus įvairaus tipo. nėjo į Washingtona. Ka be jokių riaušių, nors pasa ėjus šiltam orui pradėjo jog sveika butų laikas nuo Lietuva ir nepripažysta Vokie
Mfg. Co. per 3 pirmus šių Tuos naujus laivus įsigijus da pagaliau prezidentas at kė gana karštų kalbų prieš siausti vapsvos: pereitą sa laiko gaivinti užmegstasai tijai. Be to, išstojusiai iš Tau
darbas kas du-trys metai
metų mėnesius pagamino Amerikos kariškas laivy sisakė sutikti leisti daugiau kapitalizmą.
vaitę jos sukapojo apie 800 vienam ar kitam Lietuvos tų Sąjungos, nepripažysta Vo
sidabrinių
pinigų,
kunigas
nas
užims
pirmą
vietą
ka

plieno 18,500 tonų, prieš
bent kurių teisių kištis
naminių gyvulių.
kultūros darbuotojui ir Vil kietijai
į
Klaipėdos
kraštą. Esą Pran
6,000 tonų to paties perio riškų laivų skaičiumi ir at- Coughlin atsigryžo prieš
niaus darbo dalyviui vėl pa
Rooseveltą.
Dabar
išėjo
į
sakantuipu?
MERGINA
PRIEŠINASI
cūzai
pradeda
kokia
do 1933 m.
APSIVEDĖ VORONOV važinėjus po Amerikos Lie yra Hitlerizmo įsitikinti
viršų
visa
ta
istorija
kada
STERILIZACIJAI
taktika
Klaipė

Bendrai plieno industrija
Bucharest, Rumunija. — tuvių kolonijas su paskaito dos krašte.
S.
V.
iždo
departmentas
pa

BILIJONAI
PELNO
veikia pusėtinai, šiose die
Norman, Okla. — Šios Rusas mokslininkas, Serge mis, pranešimais ir tt.
Naziai po nepasisekimo Aus
nose pakilo iki 60 nuoš. nor- Washington.—Senato ko siėmė suregistruoti sidabrą. valstijos bepročių ligoninėje Voronov, 64 m. amžiaus, ap Šiuo metu šis reikalas jau trijoje
nori pasireikšti Pabaltės
mitetui paduota įrodymas
malio.
vienuolika merginų nuskir sivedė su 20 metų mergina. yra pribrendęs. Iš VVS A- valstybėse.
Latrobe Pa. — Plieno iš- kad New Yorko Biržos fir GARANTUOJA NAMŲ ta išsterilizavimui kad ne Voronov prieš kelis metus merikoje skyrių veikimo, iš Viename Klaipėdos Nazių va
praėjusių metų jų konfe do pranešime, kuris buvo pasių
PASKOLAS
dirbystės streike susirėmi mos nariai padarė pelno vi
galėtų gimdyti. Viena iš pragarsėjo savo išradimu rencijos,
iš pakitejusįų ten stas vienam Nazių vadui Vokie
są
bilijoną
dolarių
praeitų
me streikerių su policija už
Washington. — šiose die tų merginų, 20 m. amžiaus, jog senas vyras gali būti
spaudos
santikių
jog tijoje, tarp kitko pasakyta:
šešių
metų
bėgyje,
nors
bu

muštas vienas 18 m. vaiki
nose Prez. Roosevelt pasira baigus aukštesnę mokyklą, atjaunintas perdedant į jį atsakingam VVSmatyti
atstovui
vo
depresija.
nas. ”
“Mes žiūrim į Klaipėdos te
šė bilių kuris garantuoja buvo toje ligoninėje gydo jaunos beždžionės giles. Da
pavažiavus pasidarbuo ritoriją
kaip į neatskiriamą
Ashtabula, O. — Sustrei Suv. Valstijų senatas už bankams perkantiems namų ma nuo nervų suirimo. Ji bar jis pats galės ant savęs ten
ti kaip tik yra laikas. Be
kavo 310 darbininkų Bow vedė tyrinėjimą milžiniškų paskolų bondsus, kaip pa tapo paleista iš ligoninės su tą išbandyti, gavęs jauną to, ir gyvi VVS reikalai Ne Vokietijos dalį, ir mes stengia
tame krašte pravesti tokį
Socket dirbtuvėje reikalau spekuliacijų New Yorko čius bondus taip ir nuošim rekomendacija kad butų pačiulę....
priklausomoje ir okupuoto mės
judėjimą
koks eidavo Vokieti
biržoje,
kur
vieni
praranda
čius už juos. Iki to garan sterilizuota, nes jos vaikai
dami pripažinimo unijos ir
je Lietuvoje, ypačiai mano joje”.
didesnio užmokesnio už dir viską, kiti tampa milijonie tavimo nebuvo nekurie ban gali būti palinkę prie nervij PATARIA EUROPAI ŽIŪ lankymosi metu dar negi “Temps” primena kad Lietu
riais.
kai ir šiaip žmonės nenorė suirimo, pasakė ligoninės
bimą virš laiko.
musio, tat su Amerikos Lie vos vyriausybei įsikišus buvo
RĖTI TAIKOS
Peabody, Mass. — šešiuo
jo imti valdžios bondsus už vedėjas.
Washigton. — Europoje tuvių visuomenės veikėjais surasta nemažai ginklų, kurių
se miestuose užsidarė 38 $145,306,000 NUO ALAUS skolą ant namo kurį žmo- Ta mergina pakėlė smar nesutikimas tęsiantis ir su betarpiškai neaptarto, Vil butii užtekę suruošti riaušes,
odos dirbtuvės kuomet su Washington. — Suv. Val gus-savininkas norėjo iš kią kovą ir pareiškė kad ji irus nusiginklavimo konfe niaus Geležinio Fondo rei kad tuo iššaukus įsibriovimą iš
verčia mus pasiųsti kitur.
streikavo jų 10,000 darbi stijų iždas per vienus metus sigelbėti nuo praradimo.
“L.K.”
nesiduos sterilizuoti, ji nori rencijai, Prez. Roosevelt sa kalai
prityrusį
veikėją.
ninkų reikalaudami algų turėjo ineigti iš legalio ako kad pati Europa turi dė Taigi, BVVS
apsivesti ir turėti vaikų.
ai. 22 d. šiuo rei
laus aptaksavimo $145,306,- SEPTYNI SUDEGĖ. Lenki Oklahomoj šiuo laiku tu ti pastangas išrišti savo po kalu Amerikon
padidinimo.
išvažiuoja „ Vatos auginimas žymei
■. Leigh; Anglija. — Ang 000. Pirmiau valdžia nie joje, Pawlowicze kaime, kilus rima apie 3,000 visokių ne litiškus skirtumus ir praša VVS ir VGF įgaliotas
Dot apribotas iki 10,000,000 ii’
lies kasykloj ištikus sprogi ko nepelnydavo, viskas lik dideliam gaisrui sudegė 90 na sveikų asmenų kurie reika linti .užpuolimo karo pavo nuvos Žemės Ūkio Akade Štilių,
kad sumažinus per
mui užmušta 5 darbininkai. davo šmugelninkų rankose. mų ir gaisre žuvo 7 žmonės. laujama sterilizuoti.
jus.
mijos profesorius Kun. Fa- viršį ir pakėlus vatos kainą.

Viršenybes Rytuose
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DIRVA

į PITTSBURGHO IR PENN.
ŽINIOS

SLA. DELEGATAMS i BALTIMORE, MD.

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J.
ŽINIOS

DZIMDZi-DRIMDZI
MARŠRUTAS

Iš daugelio vietų paaiški kad Taryba Sukėlė .$130 Lietuvių
Gegužės mėn.:
SLA. centre eina didelė mani
1 Shenandoah, Pa.
' ' ■
Kambariui Pittsburghe.
puliacija
su
SLA.
kuopų
"išrink

3
Scranton,
Pa.
Baltimorės
Lietuvių
DraugiPO RAJAUSKAlčlŲ KON- i BALTRUŠAIČIŲ 25 METŲ VE
tais į SLA. seimą delegatais. j ų Taryba surengė kortavimo SPAUDOS ATGAVIMO
(ARČIAU DRAUGAUJA
6 Kingston, Pa.
DYBINIO GYVENIMO
CERTO
I Lietuviški radio programai
Pasirodo kad SLA. centre sė j vakarą naudai Lietuvių Kąm- PAMINĖJIMAS
7 Pittston, Pa.
SUKAKTUVĖS
Paminėti Lietuviškos spau-! pradeda Lietuvius arčiau surišdinti ponai jieško kaip nors su I bario Mokslo Katedroje Pitts
Balandžio 29 d., Lietuvių Pi
9 Wilkes Barre, Pa.
Gegužės 4 d. sueina 25 metai spenduoti neva už mokesčių lai
dos atgavimo 30 metų jubilejųįti. Pirmiau New Jersey Lietuliečių Klubo salėje, ant Jane st., ,
12 Elizabeth, N. J.
vedybinio gyvenimo Juozo Bal ku neprisiuntimą nekurtuos na- burgho Universitete. Vakaras Brooklyno “Rūtos” Ratelis, su viai su Brooklyniečiais ir Long
įvyko gražus koncertas su pla-į
|
13
Brooklyn, N. ’Y.'
trušaičio ir Dr. Joanrios Baltru-: rius-deleg’atus, nors tie nariai ■ Įvyko Balandžio 14 d., Lietuvių Kun. A. Miluku priešakyje, su-: Islando Lietuviais labai mažai
čiu programų. To parengimo
15
Kearny^ N. J.
Kortavimas buvo di-l
šaitienės.
Jiedu Pittsburgh© visados mokėjo savo duokles iš salėje.
rengė
paskaitų
ir
deklamacijų
į
draugaudavo.
Dabar
Brooklytikslas buvo paremti dvi jaunas
17
Bridgeport, Conndžiojoje salėje, o “bingo" buvo
gyvena jau 24 metai.
kalbo ir nors kuopų sekretoriai į lošiama antro aukšto salėje. Da- vakarą Balandžio 12 d., Jen-ino Lietuviai dažniau važiuoja į
Lietuvaites, Zoną ir Julę Ra19 Waterbury, Conn.
Juozas Baltrušaitis yra žino-1 jų mokesčius reguliariškai cen
nigs hall. Brooklyne. Kartu su New Jersey, o šie į Brooklyną
jauskaites, jų muzikos moksle.
23 Hartford, Conn.
: Ivvavo i tris šimtus žmonių.
mas kaipo kitados ėjusiu “Dil trai! siuntinėjo.
vakaro tema buvo irgi kalbama. ir Long Island. Tą reiktų tik
20, New Britain, Conn.
Programas buvo įvairus ir Į
Tą
pramogą
Taryba
rengė
gėlių'” ir kitų neperiodinių da
apie draudžiamos spaudos pe-1 pasveikinti!
Mat, tie delegatai SLA. cen
jo išpildyme dalyvavo kaip pa
I 24 Ansonia, Conn.
lykų leidėjas, turi savo spaus-! tro raštinėje pažymėti kaipo! per komitetą, kurio pirmininku i riodą ir jos įkūrėją, Vysk. M.
čios Rajauskaitės taip ir dau-i
! 26 Worcester, Mass.
tųvę. Dr. Joanna Baltrušaitie-1 “trefni” dabartinei valdančiai! buvo Tarybos prezidentas, Advy Valančių.
LIETUVOS
SVEČIAI
giau vietiniu ir svečių iš Cle
27 Boston, Mass.
nė be to kad yra pirmutinė klikai. Ta klika ima sau tin N. Rastenis, o padėjėju foto
Pradedant
vakarą,
A.
B.
Stri

Gegužes
1
d.,
New
Yorko
ra

veland© ii' Youngstowno.
30
Athol, Mass.
Lietuvė moteris daktaras, per kamos strategijos: tuos “tref- grafas Vincas Velžis. Svečių maitis skaitė “Auszros” prakal dikalams minint Gegužęs 1 ir
Programą vadovavo’ vietos
visą laiką darbavosi Amerikos nuosius” delegatus kaip nors globėjos buvo ponios: Frances bą iš “Auszros” nr. 1. Po to, grumiantis su policija, i uostą
Birželio mėn.:
veikėjas p. Milius.
Lietuvių viešame kultūriniame padaro savo knygose “suspen Želvienė, Julė Rastenienė, Dr. Juozas Ambraziejus deklamavo ramiai įslinko jurų milžinas
1 Montello, Mass.
Programas pradėta su Lietu
gyvenime, dirbo Susivienijimui duotais” ir paskui rašo kuopos Biruta Lambros, Anelė Laukai Vysk. A. Baranausko eiles — “Majestic”, kuris mums atvežė
3 Amsterdam, N1 Y.
tris brangius svečius: Kan. F.
vos Himnu, kuri vedė J. L. Se
ir kitoms Lietuviškoms organi finansų sekretoriui kad jie esą tienė. Tėra Matuliauskienė, M. “Giedu Giesmelę”, — taipgi iš Kemešį, Prof. B. Vitkų ir at
7 Rochester, N. Y.
nulis pianu.
Remeikienė,
Leona
Luddy,
Marzacijoms. Dabar su nekurtais suspenduoti. Reikalauja atsių
- ------- ---------------sargos
kapitoną,
pirmutinį
Kau

“Auszros”. Trečią dalį vakaro
Po to sekė visas programas,
kitais atsidavusiai 'dirba Liet. sti mokesčių knygelės pertikri- gareta Milinauskienė, A. Wei- programo užėmė Kun. J. Bal- no radio stoties vedėją ir ankuris prasidėjo apie 4 vai, po
Sve LONDONAS, Anglija
Kambario Įrengimui didžiame ’ nimui jų mokesčių mokėjimo. sengoffienė, Ona Laukienė, Ona kunas skaitydamas Kun. A. Mi ounserį Petrą Babicką.
pietų.
Programas ėjo sklan
čius
laive
sutiko
būrelis
Brook

Lukaševičienė,
Pranė
Velžienė,
Pittsburgho Universitete.
luko paskaitą, “Draudžiamos lyno veikėjų su Konsulu Pulk.
Knygeles reikia pasiųsti jeidžiai, paįvairintas muzika, dai
Kovo 18 d. Lietuvių Klubo
Vietinis. ] gu centro sekretorius reikalau- Marijona Milinaitienė, O. Dut- Spaudos Įkūrėjas”. šioj pas P. Žadeikių priešakyje.
nomis ir kalbomis. Kalbas pa
kevičitnė ir Adelė Bučienė. Vi
salėje
įvyko V. V. S. ir Rūtos
Svečiai gana malonus ir su
I ja, bet tokiems delegatams pa sos jos surinko ir sunešė daug kaitoj buvo įrodoma kaip Vysk.
sakė Clevelandiečiai Jonas Ja
Kultūros draugijos susirinki
daro
Įspūdžio
kad
mums
atve

rus ir K. S. Karpius, ir vietos KAIP KITIEMS PASISEKA tartina apsižiūrėti kad knygelė gražių ir vertų dovanų, kurių AL Valančius, jausdamas dideli žė įdomių Lietuvos naujienų, mai. Iš V. V. S. susirinkimo
! reikalingumą Lietuviškos liteŠv. Jurgio tautinės parapijos
Prieš 50 metų atgal į Pitts- iki seimo neprapultų.... Pa visiems dalyviams užteko, ir
kurių po kolonijas važinės pa gauname išvadą kad skyrius
; raturos ir apšvietimo liaudies, sakodami.
tartina
kad
ir
patiems
užmokė

klebonas Kun. X. M. Žukauskas. ! burghą atvažiavo biednas dardar liko.
turi keletą gerų darbuotojų, ysavo lėšomis ir darbu aktingai
Musų apielinkėje svečiai tuoj pač Petrą Bulaitį ir Petrą KeSekanti dalyvavo su daino biniukas iš Norvegijos Edwin ti už registruotą persiuntimą ir
Lietuvių Salės Bendrovė ne
mis ir muzika: Adelaide Miliau Ruud. Jis tada buvo 26 metų pareikalauti pašto kad pristaty- mokamai davė tą vakarą salę. rašė knygas, nors tai buvo ėmėsi sakyti savo užduočiai ati velaitį, kurie visomis pa j jėgo
draudžiama daryti. Taipgi bu tinkamas kalbas: Gegužės 3 d.
skaitė ir Antanas Zdanis, Cleve amžiaus. Dabar jis, nepersenai į tų "return receipt” (kortelę su
Pinigais aukavo: šv( Alfon
Kearny, N. J., Gegužės 4 — mis varo darbą pirmyn. Tik
landiečiai; A. Zdanis dar atli numiręs, paliko raštą kuriuomi Į parašu kad knygele centre pri- so Bažnyčios Choras, $10; po vo ir prilyginta šio didžio Lie Newarke, Gegužės 5 — Brook gaila kad Lietuvių visuomenė
ko “paskaitą” apie uodegų ka padalija savo turtą sekančiai: initą). Knygelė turi būti grą- $5 aukavo: Liet. Atletų Klu tuvio patrioto nuopelnai su ki- lyno Arts and Sciences Muze- Londone rodos nesupranta V.
juj'ė.
pojimą nuo Lietuviškų pavar $130,000 gauna jo buvę darbi | žinama nariui tuojau po pertik- bas, DLK. Mindaugo Drs-tė; ! tais kurie sekė jo pavyzdį.
i Po paskaitos Kun. J. BalkuGegužės 6 d. kalbės Klasčiaus V. S. tikslo ir negana domisi
;
rinimo
jo
stovio,
centre
niekas
džių.
ninkai; $200,000 paskyrė fon
SLA. 64 kp., ir p-lė Aldona LesVilniaus reikalu.
Tiesa, yra
salėje,
Maspeth.
nas deklamavo eilles iš “Ausz
nemažai
Vilniaus
pasų
išpla
Rožė Lukoševičiutė, Youngs- dui kuris parems neturtingas į neturi teisės knygelės pasilikti. sie iš Brooklyno; “Nežinomas ros”, “Daina Prasčiokėlio Nemo
Gegužės 7 — Elizabeths, Lie
merginas norinčias mokytis dai- ! Gavęs atgal knygelę narys pri- Draugas” $2; Peter Weisentuvių salėje.
tintų,
bet
rodos
pas
musų
žmo
towniete.
' valo tuojau peržiūrėti ar nėra goff $1.75. Po $1: St. Rutkus. kančio Rašyti”, A. Jakšto. Ki
Gegužės
8
—
Bayonne,
N.
J.
Pavimo.
Savo
gimtinėje
ligo

nes
tanie
dalykas
ir
baigiasi.
Vietiniai dalyvavo šie: pir
tą deklamaciją sake M. J. ViGegužės 9 — Bridgeport, Ct. Jeigu gauna kokios literatūros
(joje kas nors perdirbta.
Vincas Velžis ir p. Pečkiene. nikas, J. Višteliausko, “Regėji
miausia akordionais publiką iš ninei pastatyti paliko kitus tūk
i Bus delegatų kurie ir buvo Viso pinigais suaukauta $36.75.
stančius
dolarių,
ir
po
$10,000
Vilniaus reikale tai mažai į tą
judino Zona Rajauskaitė ir Jo
LITUANICA II NEWARKE
I tikrai suspenduoti, bet jie yra įplaukų nuo vakaro pribuvo mas”, iš “Auszros” 1885 m.
dėmesio tekreipia. žino kad
nas Blumberis. Paskiau daina paliko keletui Pittsburgho vie
1 Antroji paskaita irgi buvo
Iš Chicagos, lakūnas Janusas,
I dabartinės klikos ir jų suspen- $142.42.
Iškaščių — $12.42. Kun. A. Miluko. Šią paskaitą, Mickevičius, Grigaitis (“Nąuj.” Vilnius turi būti musų, bet avo Juozas ir Pranas Giliai, Mar šų labdaringų Įstaigų.
Viso jis paliko tokiems rei 1 davimas bus paslėpta, nes jie Pasiųsta Liet. Kambario Komi
celė Grinienė, smuiką griežė
užvadintą “40 Metų Drausmė”, red. sūnūs), “Nauj.” redakcijos pie faktus, įvykius ir padėjimą
i reikalingi tai klikai.
kalams
apie
milijoną
dolarių,
o
tetui
Pittsburghan
$130.00.
jauna mergaitė, Marytė Marskaitė pats Kun. Milukas. Rei narys Vaivada ir Janušienė (ji Vilniaus jie visai nesirūpina.
| Apgailėtina yra kad musų
yra Prancūzė) buvo atlėkę Į
savo
žmonai
paliko
$400,000.
Valdybon šiems metams iš
“
Vagių
Balius
”
.
Liet.
Mote

Čiukonytė, taipgi smuikavo Ju-į
į rimtoje
organizacijoje tokiais rų Piliečių Klubas surengė “Va kia pažymėti kad kaip pirmoji Nęwarką Balandžio 28 d., įsa rinkta: pirmininkas Juozas Ka
Ne
visiems
biedniems
atei

lė Rajauskaitė ir K. Savickas.!
; nerimtais darbais nekurie pone- gių Balių” sekmadieni, Balan taip ir antroji paskaitos buvo kinėjo vietos ir apielinkės ko linauskas ; raštvedis Kazys Va
Abi sesutės Rajauskaitės skam-i viams pasiseka taip prasigyven
! liai kovoja už savo vietas. Jie džio 8 d.. Lietuvių salėje. Žmo labai įdomios ir nušvietė klau mitetui tada ir tada ten ir ten laitis ir kasininkas P. Kevelaibino stygų instrumentais iri ti šioje šalyje, bet ne visi ku
surengti aviacijos dienas, ir pa
( nesistengia gerais darbais atsi- nių buvo gražus buris ir visi sytojams daug nežinomų faktų siėmę “Vienybės” redaktorių p. tis.
padainavo, prie jų prisidėjo su j rie prasigyveno prisimena savo
į žymėti ir gauti didumos prita- turėjo daug juokų ir gražiai iš Lietuvių literatūros istorijos Tysliavą išlėkė i ,Chicagą.
Rūtos draugijai tikrai užėjo
banjo ir J. Pauliukonis, vietos | darbininkus ir šiaip nelaimin
j rimą ir pagarbą, bet dirba vi- pasilinksmino. Vakaras davė bei literatų veikimo. Visi klauLinden, N. J., komitetas ry sunkus laikai: pirmininkas, J.
gus
bei
jiems
palaikomas
Įstai

orkestro vadovas.
| sokius šposus kad tik savo vie- ir pelno. Surengimo Komitete | sytojai Įvertino musų seno vei tojaus dieną turėjo surengęs Sleznikas, ir kasininkė, Ona
gas.
kėjo žodžius ir išaiškinimus aviacijos dieną. Joje dalyvauti
Visi paminėti programų da-j
j tas užtikrinus. Jie mano kad to vakaro buvo ponios: Emilija
kvietė ir pilnai tikėjosi svečius Scinakienė, abudu sunkiai su
gausiais
plojimais.
lyviai scenoje pasirodė pora ar
I visuomenė turi juos užlaikyti, Railienė. Emilija Dikinienė, El
sirgo ir guli ligonbutyje. Tik
VERČIA
MOKĖTI
DAUGIAU
Baigiant vakarą, J. Ambra turėti, nes buvo gautas praneši
trimis atvejais. Jų dainos iri
bet visuomenei jie nedirba, tik zbieta Glėbienė ir Trainienė.
mas kad lakūnas atvyksta. La vienas iš praeito meto valdy
Wilkes-Barre, Pa. — Nacio žiuri savo reikalų.
ziejus deklairhavo iš “Auszros"
muzika publikai patiko taip
Koncertas.
Baltimorės Lie 1883 m. S. Norkaus eilių verti- kūnas dalyvauti atsisakė. Avia bos liko, tai dramos vedėjas, P.
kad vis buvo iššaukiami pakar nalinė Darbo Taryba pranešė
cijos dienos komitetas iš rim Bulaitis. Išrinkta nauja valdy
Gerame Stovyje Delegatas. tuvių Dainos Draugija rengia
imą; K. V. Baltramaitis dekla tos dienos tada padarė tik pa
Wilkes-Barre Lace Mfg. komtoti.
------ >■---------------- koncertą ir balių šeštadieni, Ge mavo Miglovaro “Lietuwa”, ir prastus šokius. Pakviestą mie ba iš šių asmenų: pirmininkas
Dainininkams
ir
daininin- pąnijai kad ji turi mokėti savo
sto mayorą ir kitus valdinin P. Bulaitis, raštvedė O. Dege12 d., Lietuvių salėje. gi iš “Auszros”.
kėnis pianu akompanavo Milda! darbininkams už 40 valandų
NORKŲ IŠVEŽA Į gužės
kus turėjo atsiprašyti, užsaky siutė, kasininkas V. Degėsis;
Dainiečiai
deda
visas
pastangas
Virbickaitė, Zona Rajauskaitė,! darbą tą algą kokią mokėjo ka' Pasibaigus programui, Kun. tą po miestą važinėt garsinį au
dramos vedėjas Kazys Valaitis.
padaryti
tą
vakarą
kuogražiauLIETUVA
. J. Balkonas sveikino Kun. Mi- tomobilį turėjo atšaukti, Lietu
#Adelaide Miliauskaitė ir J. L. da dirbo 50 valandų prieš įveŠiais metais Rūtos draugija ža
siu.
Nepamirškite
visi
būti
! luką ir dėkojo susirinkusiųjų vius kalbėtojus turėjo suvilti,
Senulis.
dimą kodo.
Argentinoje, Buenos Aires šioje pramogoje, nes tai bus
da
pasistengt sutraukt daugiau
vardu už įdomias ir patriotin- ir iš nuoširdžios ir didelės avia
Publikos galėjo būti ir dau-!
----------------mieste, einantis Lietuvių laik Baltimorės Lietuvių Trečia Pa
jaunimo
prie kultūros darbo ir
gas paskaitas, primindamas kad cijos dienos įvyko.... šokiai,
giau, bet čia nepriprasta kon- AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS raštis “Argentinos žinios” prabuvo
pavesta
J. Lingiui -sutvar
daugiau
nieko.
vasarinė Dainų ir Muzikos ne tik reikia gerbti visus kitu?
certus daiyti po pietų, o tik vaSUMAŽĖJO
Kvietė ir Kearny, N. J., ko kyti Rūtos knygynas.
neša sekančiai:
Šventė.
Pilietė. Lietuvius ^.kurie prisidėjo prie
karais, ir prie to pirmutinė dieper pirmus tris šių metų me
mitetas, kuris rengia aviacijos
“Mes jau buvom minėję kad
Per abu susirinkimus kalbė
atgavimo spaudos ir globojimo dieną Gegužės 13 d., bet ir toje
na šį pavasari buvo tokia ma- nesiūs Pittsburgho srityje au j vyriausias Argentinos teisėjas
jo
svečias, kuris iš Chicagos
Lietuvių spaudos per drausmes dalyvauti atsisakė. Tas komi
lom, šilta todėl kiti nepanorę- tomobilių nelaimėse užmuštų ir ! Dr. Jantus pasirašė Norkaus
keliaudamas
pasitaikė užsukti
periodą, bet reikalinga Įvertinti tetams sugadino ūpą ir kad
jo salėje sėdėti.
sužeistų automobilistų ir pėkš- | deportavimo aktą. Norkus takaip jie gali aviacijos naudai į Londoną, tai N. Radys, buvęs
I ir gerbti Kun. A. Milukas, vie nieko daugiau nerengti. Gaila.
Publ&ai už atsilankymą ir čiujų skaičius buvo didesnis ne- I čiau dar buvo padavęs apeliacikitados Lietuvos seimo atsto
nas iš jų. Kun. Milukas dėko
artistams už prisidėjimą prie' gu pernai. Prie to šymet tose |ją aukštesnėn instancijom DaTRYS UŽMUŠTA.
Sekma jo susirinkusiems už atsilanky Tas turėtų būti kaip nors pa vas.
taisyta.
programo bei visiems kurie kuo nelaimėse figūravo girtų važi- I bar tačiau ‘Camara Federal’ pa- dienį anksti lytą susimušė du
Velykų šventėms čia atsilan
noi's prisidėjo prie šio gražaus] nėtojų ir pėkščiųjų dusyk dau- | tvirtino teisėjo sprendimą ir automobiliai ir toje nelaimėje mą ir pranešė apie numatomą
kė Kun. Bugienis, kuris nesenai
( knygą apie “Auszrą”, kurią AVIACIJOS DIENA
koncerto surengimo.
Rep. giau negu pernai.
Kastantas Norkus greit bus de- trys ypatos užmušta, o penkios
Brooklyno Dariaus-Girėno pa buvo paleistas iš Rusijos kalė
neužilgo jis mano išleisti, praI portuotas.”
kitos sužeista, šymet jau au 1 šydamas visų pagelbos šiame minklo fondas ruošia aviacijos jimo drauge su Vysk. Matulio
Tai yra tas pats Norkus ku- tomobilių nelaimėse šiame mie dideliame užsiėmime. Apie šį dieną sekmadienį. Gegužės 13 niu ir kitais. Jis yra antras iš
d. Kuriame aerodrome įvyks tų paliuosuotųjų apsilankęs Bri
. rie karo laiku buvo Amerikoje, ste žuvo 34 ypatos.
dalyką ateityje bus paminėta dar nežinia. Išrinkta komisija
tanijoje. Pirmas buvo Kun.
čia tarnavo sandariečiams. Po
raportuos apie tai visam susi
BALIUS. Balandžio 29 d. daugiau.
Ladyga, kuris apsibuvo Mankaro gryžo Į Kauną, ten užlai
rinkimui
ir
bus
padaryta
galu

Širdingai reikia sveikinti Ku
chesteryje.
Lud.
kė laivakorių agentūrą ir viso ■ buvo surengta mišrus balius nigą A. Miluką ir “Rūtos” Ra- tini nutarimai.
Club
Ambassador
salėje.
Ren

kiais budais žmones nuskriau
gė katalikiškų draugijų sąryšis. telį už tokį patriotingą spaudos
dęs pabėgo i Argentiną.
atgavimo paminėjimą ir išrei
Ten nu vykęs irgi pradėjo vi Pelnas padalintas Lietuvių pa-i kšti viltį kad ir ateityje tokių
Tapijai
ir
antram
,
skridimui.
sokius “biznius”, tarp tų rodos
Be to, M. Pauparo pasidarba-| paskaitų butų dar daugiau.
Į Jūsų Tautinę Klaipeda
ir merginas pardavinėti į pa
K. V. B.
(per Copenhagen's)
leistuvystės namus; iš ten ra vimu liko surinkta antram skri
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
šinėjo korespondencijas Į Chi dimui paremti $13. Pirmiau ka-' DARIAUS-GIRĖNO KLUBAS
cagos “Naujienas” ir Argenti da rengėsi skristi Darius ir Gi-' Brooklyne susitveręs Dariaus
S. S. UNITED STATES .......... . . Gegužės 12
rėnas, iš Daytono niekas nepa
noje vadovavo socialistams.
S.
S. FREDERIK VIII ........
Gegužės 26
Girėno jaunuolių klubas vėliau
S. S. UNITED STATES ............ . . . Birželio 16
Pagaliau pakliuvo į valdžios aukavo nei cento.
siu laiku pradėjo labai gyvai
S. S. FREDERIK VIII ..............
Birželio 30
rankas už savo darbelius ir gau
NETIKĖTINAS ĮVYKIS. Iš veikti. Narių-jaunimo jau turi
S. S. UNITED STATES.............. . . . Liepos 21
na dykai kelionę atgal į Lietu Corners, Ohio, Į Daytoną, už 60. Surengė jau ii- pramogų.
vą. Bet ten jo laukia policija 50 mailių atstumo, Cleve Laures Į Klubo buveinė yra 180 York st.,
DIDELĖ EKSKURSIJA
su išskėstais glėbiais.
atvažiavo automobiliu miegoda Central Brooklyne. Jaunimui
priežiūra Lietuviu Agentų Draugijos
mas. Nieko jam neatsitiko. vertėtų Įsirašyti.
laivu “UNITED STATES”
Policijantas pastebėjo automo
i New Yorko Gegužės 12 d.
biliu važiuojantį vienmarškinį! T A UT ĮNINKU SUS 1RIN KI vyrą, kas išrodė keista. Pasi-( MAS. Jaunų Vyrų Klube. Bal.
SLA. DARBUOTĖ. SLA. 154 rodė kad jis važiavo miege, nes 21 d. Įvyko Brooklyno Lietuvių
DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
ypatiškai Vadovaujama Juozo Janush’o, Jr.
kuopa rengia gražų koncertą ir jis, kaip pasiaiškino, miegoda Tautininkų susirinkimas. Jame
laivu “FREDERIK VIII”
šokius sekmadienį, Gegužės 13 mas kaip kada vaikščioja. Jis i išnagrinėta svarbus tautininkų
Iš New Yorko Birželio 30 d. __ __ _____
d.. Progresiviško Klubo salėje. sako turėjo mintyje kada nors darbai pavasariui. Be bėgamųjų
Platesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba- pas kitus
Programą pasižadėjo išpil apsilankyti Daytone, ir štai per reikalų, pramogų komisija nu
matė
greitu
laiku
surengti
gra

•
autorizuotus agentus arba į
dyti Akrono Lietuvių Draugiš sapną miegodamas išpildė savo
žią
pramogą.
Geros
kloties.
kas klubas. Visi vietiniai pri tą manytą žygį.
"D." Rep.
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
Organas “Dirva” irgi nutar
valo tai įsitėmyti, nes tokio'
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
programo kokį patiekia ta Ak- Už . $3 metuose pralinksminsi! ( ta daugiau paplatinti, pasižadė
’ New York, N. Y.
Boston, Mass.
Chicago, Ill.
jo
ir
daugiau
bendradarbiauti.
roniečių jaunimo grupė nieka visą kaimą — išrašykit saviš
dos dar nematėte.
Narys. kiams į Lietuvą “Dirvą”. | Lauksime.

DAYTON

Visa Kelione Juromis

YOUNGSTOWN. O.
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planetas, kurios sukasi apie mu
sų saulę. Mokslas mums sako
kad iie tik mums žinomos ašJau buvo rašyta kad elektra,1 lių krislelių. Paimkime šiokį tuonios planetos sukasi apie
yra naudojama įvairiems žmo-j pavyzdį tų elektronų išaiškini saulę, bet ir daugybė kitų ne
gaus patarnavimams labai pa mui. Sakysime kad lašas van žinomų kūnų sukinėjasi visa
sekmingai. žinoma, tai yra tik dens butų padidintas tiek kad toj lyg ko tai j ieškodami.
keli pavyzdžiai ir toli gražu ne jo dydis butų lygus musų že Taip galima palyginti ir elek
nuodugnus elektros apibudini mės skrituliui. Tai molekules tronus. Nors jų dalis yra pa
(krisleliai kurie sudaro tą lašą kinkoma į darbą, bet daugybe
mas.
Vienas Amerikos institutas vandens) butų tik tokie didumo jų dar sukinėjasi laisvai po vi
padarė šitokią išvadą apie elek kaip golfo boliukė.
satą.
tros jiegos tarnybą: Sako, jei žodžiu sakant, ta milžiniška
Nors žmogus dar visai mažai
gu elektros jiega butų panai jiega elektra yra sukoncentruo sužinojo apie tą galybę-elektrą,
kinta (kurios greičiausia nėra ta iš tokių krislelių apie ku bet vis tik pajiegė ją pakinky
galima panaikinti) tai Ameri riuos paprastam žmogui, kuris ti savo naudai.
koje reikėtų po 150 tarnauto nėra studijavęs, yra labai sun Niekas negali pasakyti kiek
jų kiekvienai šeimai kad galė ku gauti supratimas. Bet ei garbingų žmonių žuvo dėka- jų
jus palyginti tą patį patarnavi nant toliau galima pasakyti kad pasišventimo tai puikiai elek
mą kurį elektros jiega duoda. molekules susideda iš atomų, o tros šviesai kurią visi taip no
Kitas palyginimas yra Chica- atomai iš elektronų. Taip kad riai naudoja ir džiaugiasi ja.
ga: Chicagoj e yra apie keturi elektronai, .tie nematomi krisle Kas šiandien nutiktų jeigu elek
milijonai gyventojų. Tai dide liai yra nepaprastai mažutėliai. tros jiega žūtų? Aišku, sunyk
lis skaitlius! Chicagoj yra elek čia labai trumpoj formoj pa tų civilizacija, neturėtų vertės
tros stotis, kurioj tik viena ma liesta elektros-magnetizmo ir aukštieji namai, dideli miestai,
šina (generatorius) turi apie elektronų teorija, apie kurią žodžiu sakant, pasaulis pasilik
100,000 arklių jiegos. Dabar, yra parašyta labai daug knygų tų apmiręs. Bet to nėra reika
jeigu visi Chicagiečiai sukibtų ir įvairių teorijų. Molekula, lo bijotis. Mokslas mus užtik
į vieną virvę ir trauktų ją tai atomas ir elektronas yra tai la rina kad elektros jiega buvo,
vargiai jie nugalėtų tą vieną bai mažas krislelis ir tas pats yra ir bus tol pakol musų mo
elektros generatorių! Tai mil sutrupintas.
tina žemelė pajiegs suktis apie
žiniška jiega!
Dabar vėl . sustokim ir bent musų visų gerbiamą žvaigždę,
Kada prieinam prie teorijos paviršutinai pagalvokim apie saulę.
apie elektrą, mums sakoma kad musų visatą, tai yra apie musų
šį kartą bent trumpais bruo
elektronai susideda iš mažutė- žemės skritulį ir kitas panąšias žais paminėjau apie elektros

TEKNIKOS STEBUKLAI

MUSU

PASTABOS
•‘DRAUGAS” labai supyko
kad “Lituanika II” buvo krikš
tyta su Bonka degtinės. Nie
ko nepadarysi, pas Plečkaitininkus tokia “viera”. Kam “Drau
gas” prisidėjo prie “antro skri
dimo” neišsiderėjęs kad nors
į kumus butų kviečiamas.
Kiek žinoma, Plečkaitininkai
kvietė katalikus prisidėti su sa
vo dolariais prie parėmimo “an
tro skridimo”, bet į kumus ne
kvietė. Be abejo komiteto po
sėdyje buvo kalbėta ir balsuo
ta kokios “krikštynos” bus ir
kas bus kūmais, ir “Draugo”
atstovai komitete, būdami ma
žumoje, nieko nepešę, išėję tu
rėjo per “Draugą” tas “krikš-

teoriją, ir pasitikiu kad tas
paviršutinis apibudinimas su
pažindins skaitytoją su elektros
teorija nors paviršutinai.
Kitą kartą pakalbėsim apie
praktišką naudojimą elektros ič
apsisaugojimą nuo jos galin
gos jiegos. Elektra eina labai
greitai, ir apie jos greitumą pa
sidalinsim
mintimis sekanti
kartą.
(Bus daugiau)

Taip apvalūs

ir kieti
ir PILNAI PRIKIMŠTI,

štai kodėl, jūs atrasite, Luckies neisdžiūsta
Luckies naudoja lengviausią tabaką — nes Luckies

pilnai sukimštas į kiekvieną Lucky—taip apvaly,

naudoja tiktai švarius vidurinius lapus — ir šie yra

taip kietą, laisvą nuo liuosy galy. Štai kodėl Luckies

lengviausi lapai.

Jie turi geresnį skonį.

Be to,

mokslas lošia savo vaidmenį padarydamas šį rinktinį
tabaką tikrai maloniu jūsy gerklei.

"It s toasted ’

-—del gerklės apsaugos. Sis išnokęs, puikaus skonio

užsilaiko

gerai

—

kodėl,

jūs

atrasite,

tynas” iškalno pasmerkti.
Po krikštynų, draugas Gri
gaitis labai nedraugišką “Drau
gui” pamokslą davė. Net pa
sakė kad “Draugas” paleidęs
“smirdančias dujas” (jos mato
mai Grigaičiui labai dvokė...)
Keista kad Grigaitis greitai
suuodė “Draugo” “smirdančias
dujas”, kuomet savo socialistiškos smarvės, kuria užteršti
visi Chicagos kampai, po šiai
dienai nesuuodžia (tai visokie
socialistiški bankrutai ir žmo
nių pinigų nušvilpimas).

“DRAUGAS” pastebėjo kad
SLA. likimas labai neaiškus ‘ir
kad Chicagos nusibankrutiję
socialistai eina visu smarkumu
pasigrobti SLA. Kad tas tiesa
apie SLA., tą mes sakėm jau
penki metai atgal.
Grigaitis bando pasiteisinti
prikaišiodamas džentelmaniškumą. Bet visi gerai žino kad
pas Grigaitį ir jo kliką jokio
džentelmaniškumo nėra ir ne
buvo.
Tegul Grigaitis prisimena nabašninką Jomantą ir kitus kurie
sudėjo pinigus įkūrimui “Nau
jienų”, ir jam bus lengva pa
matyti savo darbelius, kurie
jam garbės nepriduoda.

APIE SLA. REIKALUS

Lietuvaite Advokatas

Chicagoj SLA. reikalai, Piki.
Tarybos ir delegatų rinkimai Į
seimą eina labai neaiškiai. Ypa
tingai verta pastebėti kad san
dariečiai kurie pataikauja so
cialistų klikai jaučiasi lyg kar
štą bulvę prariję. Socialistai
juos nugali beveik visur. Tai
yra visokiuose balsavimuose ir
delegatų rinkimuose.
“Sandaros” red. V. Vaidyla,
kuris taikavo Grigaičiui ir ne
kartą rašė kad socialistai yra
artimesni sandariečiams negu
tautininkai, šiuo tarpu neva no
rėjo pasirodyti buk dabartinė
Sandaros klika kuo tai skiriasi
nuo socialistų. Tačiau p. Vaidylos pastangos, kaip atrodo,
nepasekmingos. Vaidylos padė
tis pasidarė tokia kebli kaip ir
jo kandidato Strumskio Brooklyne.
Dabar keli likusieji Vaidylos
pasekėjai pradeda nepasitenkin
ti jo taktika. Kiti gi sandariečiai Chicagoje Vaidylai negelb
sti ir nieko neveikia, todėl kad
socialistas SLA. iždininkas su
teikė jiems paskolas. Tie save
vadina “kaistais sandariečiais”,
bet jie Gugį rėmė pereitame sei
me, bet, suprantama, ne dykai!
Chicagos tautininkai SLA.
reikaluose neima jokios akcijos
šiais rinkimais. Dauguma sa
ko: Sandariečiai giminiavosi su
socialistais, niekino tautininkus,
dabar lai sau pešasi su savo ko
legomis socialistais.
Nekurie ir sandariečiai, ku
rie buvo priešingi pardavimui
Susivienijimo socialistams už
paskolas, šiandien pamoja ran
ka ant sandariečių karštuolių,
nes pamatė kad tautininkai tie
są sake. Suprato jie dabar kad
tautininkai kovojo už teisybę.
Tautininkai visoje Amerikoje
yra principo žmonės ir jų ko
vos vaisiai išeis į viršų.
Buvęs Sandarietis.

Stella Strikol
Kovo mėnesi Illinois Bar As
sociation kvotimus išlaikė p-lė
Stella Strikoliutė-Strikol. Vadi
nasi Chicagoj turėsime Lietu
vaitę teisininkę-advokatę.
P-lė Strikol susidėjo su OlisVasalle advokatų įstaiga, kuri
randasi Room 1308, 134 N. La
Salle Street, Chicago.
Linkime jaunai profesionalei
geriausių pasekmių.
Rep.

Luckies

DUOS PINIGŲ NAMŲ
APTAISYMUI

neisdžiūsta, tai svarbus dėsnis kiekvienam rūky*

tojui.

Jūs matote, visuomet visais atžvilgiais i—«

Washington. — Apie trys
šimtai milijonų dolarių pa
skiriama pagelbėjimui na
mų savininkams apsitaisyti
ir modernizuoti savo na
mus be tų pinigų kurie yra
skolinami gelbėjimui namų
nuo praradimo.

Luckies yra malonūs jūsy gerklei.

tabakas yra supiaustomas j ilgus, šilkinius pluoštus ir

“It’s toasted”
ffritiiektes visuomet yra malonūs jūsų gerbki

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
naikina žilintą. Plaukų Slinkimą ir
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka
arba plęiskanuoja plaukai.
Nėra
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau.
Kaina $2.
(4)
JOHN SKINDERIS
Box 54
Universal. Ind.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio
laikraščio skaitytojui
kuris tik pareikalaus.
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro
permainoj, štai jums
proga ’ išbandyti paprasty, pigų Metodą, kuris pagelbėjo šimtams.
Mes noriai pasiųsim
,___ ____ „jums
___ PILN
_____ ąt
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigfu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų
kaštais. Pasiuskit savo varda ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave.
Chicago, Ill.

ii®

“LITUANIKOS II”
“KRIKŠTYNOS”
Fort Lansing Airporte, Bal.
22 d. įvyko taip vadinamos “Li
tuanikos II” “krikštynos”, kur
buvo suvažiavę publikos gana
didelis buris, nors ir kitų pa
našių didelių susirinkimų daug
Chicagoj yra buvę.
Tai buvo savo rūšies socialistiškas jomarkas, kur žmoneliai
sunešė savo kvoterius parėmi
mui tų musų tautos išsigimė
lių, kurie ir patys gėdijasi sa
vo praeities darbų ir kurie da
bar “antru skridimu” mano ap
sivalyti ir pasirodyti “dorais”
Lietuviais. Bet to pasiekti ne
bus lengva, nes socialistų- obalsis “Lietuvai nei cento”, ardy
mas patriotinių susirinkimų
kur buvo rišama Lietuvos gel
bėjimo reikalai musų šalies kri
tiškiausiuose momentuose nie
kados nebus užmiršti.
Reigia pasakyti kad tame jomarke ir Lietuvos Konsulas A.
Kalvaitis drožė kalbą gelbėda
mas ir keldamas socialistų kli
ką.
Ponas Konsulas į DariausGirėno paminklo fondo reika
lus žiuri labai šališkai. Jau ke
linta savaitė leidžia paskalus
kad jis net rezignuoja ir Da
riaus-Girėno paminklo fondo,
tik fondo komiteto susirinki
muose dar kodėl tai nieko ofi
cialiai nesako. Reikia manyti
kad tokie p. Konsulo atsistaty
dinimo iš komiteto gandai yra
noras pakenkti Dariaus-Girėno
paminklo pastatymui Chicago
je, kuris manoma statyti šią
vasarą, metinėse sukaktuvėse
tų musų tautos didvyrių mir
ties.
Rep.
VANAGAITIS, OLŠAUSKAS
ir jų du akordionistai muzikan
tai išvažiavo į rytines valstijas x
ilgesniam laikui koncertuoti.
Jų pirmas pasirodymas buvo
Baltimore, Md. Po to lankysis
daugelyje kitu kolonijų ir gryš
tik apie Birželio mėnesio vidurį.

“Dirva” dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio draugas.
Platinkit ją tarp savo draugų.
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IĮ SVARBUS PRANEŠIMAS |
Į — Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, S
j= duodu grabą ir dėžę, pristatąu į stotį, arba nuvežti už $40. =
|=
Visoje Amerikoje.
Kelionė ekstra.
=
ream’fy

I J. J. BAGDONAS & CO. !
1'
TRYS KOPLYČIOS
=

Į 2506 W. 6 3 rd St.
=

Telefonas: Republic 3100.

Chicago, Ill. |
=
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.
LIETUVOS GELŽKELIŲ
VALDYBAI PAVYZDIS
A. L, R.-K. FEDERACIJOS PAREIŠKIMAS j lengvinti kitose šalyse susi Norvegija nutarė nupi
šnekėti, susitikę tos pačios' ginti per pusę gelžkelių titautos
du žmonės, vienas I kietus visiems svetimtau
Amerikos Lietuvių Rymo Babelio Bokštas II
čiams kurie krašte lankysis
Katalikų Federacijos cen Lietuvos laikraščiuose vis kito nepažinodami, mokėda tarp Rugpjūčio 20 ir Rug
mi tas dvi “tarptautines”
tro valdyba išleido savo de- pasirodo įvairių kalbininkų kalbas,
sėjo 20 d., ir išbus bent 6
nesusišnekėtų!
klaraciją-pareiškimą reikale pasiūlymai pertvarkyti mu Lietuvių kalbai jokių re dienas. Švedija tą patį pa
Vokiečių ir nepasirodytų perdideliais jų
priėmimo ir rengimo viešų sų kalbą-rašybą. Visa tai formų nereikia: reikia tik darė, nupigindama 20 iki 40
A.
SMETONA
pataikūnais.
Šito keblaus darbo sunkiau
sueigų atvykusioms iš Lie tėmijant reikia padaryti to jos apgryninimo. Nereikia nuošimčių,- žiūrint vietos.
PIRMUTINIS
IR
DABARTINIS
sia
našta
teko
pakelti A. Smetonai. Greit
tuvos Vilniaus Geležinio kia išvada: jeigu kas tiems eiti nuo “Slaviškų” ženkle Vokietija dar drąsiau pa
pasirodė
kad
Smetonos
eita teisingu keliu.
LIETUVOS
PREZIDENTAS
“kalbininkams” leistų pada lių prie Prancūziškų, nes žengė: nukapojo tikietams
Fondo atstovams.
Jo
politikai
pritarė
ir
jo
vadovavimą pripa
Tarp kitko Federacija pa ryti musų kalboj permainas ar tie ar tie ženkleliai yra kainas 60 nuošimčių tiems
Balandžio
6
d.
sukako
15
metų
kaip
žino
Lietuvių
dauguma.
vieni kairie
kaip jų mintys vadovauja, svetimi. Geriau naudoti svetimtaučiams ir svetur laikina Lietuvių tautos atstovybė, Valsty ji, kuriems Markso biblija Tik
reiškia :
buvo
didžiausios
ištikro mažutėje Lietuvoje
kurie visuotinai priim gyvenantiems Vokiečiams bės Taryba, išrinko dabartinį musų Tautos išminties šaltinis, nenorėjo pripažinti A.
“1. Federacijos skyriai ir žmonės tuoj nesusikalbėtų tuos
kurie Vokietijoj važinėsis Vadą pirmutiniu Lietuvos Respublikos
ti ir įsigyvenę.
apskričiai nepripažysta ki ir nesuprastų vienas kito
tarp
Gegužės 1 ir Spalių 31. Prezidentu. Tas išrinkimas daugeliu at Smetonos vadovavimo.
Musų
rašyboje
yra
labai
to Vilniui Vaduoti Sąjun rašto.
daug dirsių — tikrų grama Lietuvos Turizmo Sąjun
buvo ir tebėra reikšmingas. Pir Kaip išrinko pirmutinį Lietuvos Respu
gos centro Amerikoje kaip Vieni nori panaikinti ra tiškų klaidų, kurias tie pa gai čia verta susidomėti. žvilgių
blikos Prezidentą
ma, A. Smetonos Respublikos Prezidentu
tik Federacijos centrą.... gučius, kiti uodegaites; ki tys “kalbininkai” savo raš Gali būti naudinga ir Ame išrinkimu Lietuva pirmą kartą po daugelio
A. Dėdelė “Lietuvos Aide” štai kaip
“2. Federacijos skyriai ir ti nori nuo č-š-ž ragučius tuosi ir straipsniuose var rikos Lietuviams kurie šy- šimtmečių susilaukė atskiro, nepriklauso apie tai rašo:
Niūri tebebuvo nuotaika 1919 m. Ba
apskričiai patys be jokių nuimti ir padėti po apačia toja ir nežino kad tai yra met Lietuvą lankys, paskel mo savistovios valdžios laikytojo. Išrin
tarpininkų rengia svečiams uodegaites. Dar kiti nori gramatiškos klaidos. Kame bti patogų gelžkelių tikietų kus A. Smetoną Valstybės Prezidentu bu landžio pradžioje. Nors jau daugiau kaip
paskaitas ir prakalbas ku Įvesti rašybą sulyg “skam jų “žinojimas” musų kal nupiginimą. Reikia juk pri vo pašalinti visokie negeistini ir pavojingi metai Vilniuje paskelbta Nepriklausomy
kur seniau 5 dola- brūžavimai tarp valdžios ir politinių sro bė, nors jau kelintas mėnuo iš Vilniaus
riose svečiai kalba tik Vil bėjimo”; kiti kitokių net ybos, jeigu savo pagrindinių siminti,
riai
buvo
verti 50 litų Lie vių trukdžiusių valstybės kūrimo darbą dir Kaunan atsikėlus savo Vyriausybė, nors
niaus reikalais, neliečiant keistų ir bereikalingų daly gramatiškų klaidų nemato? tuvoje, dabar
verti tik apie bti. Galop, tuo išrinkimu tauta ir valsty savanorių tūkstančiai skuba jaunutės Lai
musų kalbai .nori prika Ką naują, nereikalingą ir
Lietuvos vidaus politinių kų
30
litų.
Jei
nupiginimo
ne bė įsigijo vienintelį tikrą visų gyvų jiegų svės ginti, bet — ta Laisvė dar tokia silp
binti. Pavyzdžiui, siūloma nepraktišką visi gali išgal
klausimų.”
nutė, silpnutėlė.
net įvesti visai kitokias rai voti, tačiau reikia rūpintis bus, Amerikietis brangiau vieny toją, gaivintoją ir vadą.
turės
dolariais
už
tikietus
Bolševikų “raudonoji armija” atsigrudes
vietoj
č-š-ž,
kuomet
net
Kame toks griežtas Fe
Tuo laiku kai Kaune 1919 metų pra
apie tikras pataisas klaidų, mokėti negu 1930-1931 m.
dus
iki Jezno, o musų Laisvės gynėjai nei
didžiausioms
tautoms
pa

deracijos pasireiškimo tiks
džioje virė gan smarki politinė Lietuvių
kas yra pirmiausia rašliaginklų
nei amunicijos pačiose kovose ne
prasto
alfabeto
užtenka.
las sunku net spėti. Šiame
kova A. Smetonos Lietuvoje nebuvo. Iš
viška užduotis.
užtenka,
ne tiktai nėra laiko pasimokyti
Laimė
tik
kad
jie
neturi
vykęs iš Vilniaus Berlinan Gruodžio 20 d.
klausime nereikėjo tokios
Musų kalba-rašyba priim ’ NAZI į! POLITIKA
kaip
ginklą
vartoti....
galės
tai
padaryti
....
Iš

1918 m., 100 milijonų markių paskolos su
KRIZĮ GAMINA
deklaracijos Fed-jos sky
ta Suvalkiečių tarmė, taigi
Vyriausybė
beveik su visomis minis
tikro
musų
kalboje
įvyktų
riams. Reikėjo išleisti gra Antra Babilonija!
jokios kitos Lietuvos dalies “The Manchester Guar tarties pasirašyti, bet vėliau, pirmomis die terijomis sutilpo viename, buvusiam Lietu
žų, akstinantj atsišaukimą i Kiek iš visko matyt tai ’’kalbininkai” neturėtų siū dian” (Kovo 30) piešia ne nomis Sausio (1919 m.) vėl gryžęs į Lie vos Banko sename name, o čia dar Vokie
visuomenę paremti Vilniaus tų kalboje reformų jieško lyti savo “reformų”, nes jos pavydėtiną Vokietijos eko tuvą, A. Smetona tuoj vėl išvyko į užsienį, čiai spartakistai grąsina ir tą patį namą
ne paskolos bet užsienio propagandos
Geležinio Fondo atstovų mi šiaip sau vyrai nuduodant! yra tik provincinės ir visai nominę būklę. Valdžia bu jau
su visa vyriausybe jiega paimti — tenka
reikalais.
Lietuvai
netinka.
Šitas
lie

vo priversta uždrausti ir
siją visomis išgalėmis, ir pa “žinovais” ir tą savo žinoji
Išvykęs antrą kartą į užsienį, A. Sme namo viduj ant laiptų kulkosvydis su vam
prašyti visuomenės kad šia mą parodo išgalvojimais ką čia ypač tuos kurie kalba nureguliuoti žalios ir pu tona pirmiausia aplankė Švediją. Stock- zdžiu Maironies gatvėn dieną ir naktį pa
“skambėjimus” ir kei- siau žalios medegos įveži
rengtas laikyti. . . .
me taip bendrame visiems nors kitaip daryti negu yrą apie
tinėjimus
žodžių nuo ber mą iš svetur, nes nėra ga holme kartu su M. Yču, Ig. Šeinium ir J.
Pačiame Kaune karo komendantas
Lietuviams reikale nebūtų priimta.
Savickiu tarėsi svarbiais Lietuvos užsienių lenktyniuoja,
nioko į berniuką, ir tt.
nėtinai
aukso
užsimokėti
už
su komunistų “darbininkų ir
Tie
“
kalbininkai
”
darbuo

jokio partiviškumo ir nesu
reikalais, aplankė Švedų ministerį pirmi kareivių taryba
ją.
Hitlerio
bandymas
pa

”, kas savo numeruotus
jasi
su
musų
kalba
pana

Keletą
kartų
“
Dirvoje
”
tarimo.
ninką ir užsienių reikalų ministerį, kalbė
rodyti
kad
naziai
moka
be

įsakymus
Kauno
gyventojams gatvėse bePats Kan. Prof. F. Kemė šiai kaip tie “kalviai” kurie pažymėjome musų rašybos darbę gydyti, tiesa, trims josi su spaudos atstovais, stengdamasis su lipindami, o policijos
pareigas eidamas mi
“išrasti” tarptauti gramatines dirses, ir musų
daryti visuomenės ir valdžios sluogsniuo- licininkas plėšia, nuo stulpo
šis savo atsišaukime į Ame sumanė
milijonams
darbo
suteikė,
Lietuvos spau
kalbą: vienas “nukalė” kalba nebus tyra iki jų nese Lietuvos nepriklausomybės atstatymui dos biuro propagandinį atsišaukimą
rikos Lietuvius neprašė ko nę
bet
vyriausybei
daug
kai

prieš
vieną “tarptautinę” kalbą, prašalinsim. Apie tai bus
palankią nuotaiką. Išbuvęs trejetą savai komunistus, nes, sakosi nemokąs Lietuviš
kio vienpusiško darbo bet tuojau kitas “nukalė” antrą prie
navo
ir
sumažino
kitiems
progos plačiau pakal
čių Stockholme, A. Smetona išvyko į Da kai skaityti Lai raudoname popieriuj spau
parašė štai kaip:
kalbą, ir tas dvi kalbas iš bėta ir parodyta pavyz darbininkams uždarbį.
nijos sostinę Kopenhagą. Čia jo darbas sdintą Lietuvos spaudos biuro atsišaukimą
Skelbdama bankrotą ir ėjo
“Drystu tikėti kad kaip mokę žmonės, vietoj pasi- džiai.
panašia kryptim kaip ir Stockholme. palaikęs bolševikų atsišaukimu....
pusvertes markes savo sko Po to
Lietuvos dvasiškija ir paišvyko į Norvegijos sostinę Oslo ir
lininkams kišdama, Vokie ten turėjo
Tokiose aplinkybėse to paties vieninte
saulionys nuoširdžiai Fon
ilgą pasikalbėjimą su Norvegi lio visos
tija
neteko
svetur
pasitikė

Vyriausybės namo salėje Balan
do reikalus remia, kad taip
jos ministeriu ’pirmininku.
jimo,
o
boikotas
ir
kivirčiai
džio
6
d.
įvyko iškilmingas Valstybės Ta
pat ir musų išeivijos vadai
Iš Oslo jau A. Smetona buvo besiruo rybos posėdis
su
svetimomis
valstybėmis
ir iškilmingai išrinkta pir
lygiai palankiai pažvelgs į
šiąs keliauti į Londoną, tos savo kelionės mutinis Valstybės
ardo
prekybą.
Tas
viskas
— Antanas
tikslą, kaip iš Lietuvos vienas po Smetona. Posėdis Prezidentas
to Fondo reikalus ir mano
pagimdė krizį, kuris Lietu galutinį
buvo
itin
kito gauti keli telegramai kvietė skubiai Susirinkome kas tik galėjome įspūdingas.
sumanytą žygį parems.”
vai bus naudingas jei na- gryžti
nuo darbo
į Kauną.
Kaip bus su tomis koloni
atitrukti,
visi
to
namo
darbininkai.
Įvy
zių mintis nukreips nuo no
Gryžus jam į Kauną, Balandžio 6 d. kio rimtumas net gerkles mums suspaudė
jomis kur norės prie darbo
rų “Memelandą” atplėšti viešanre
posėdyje Valstybės Taryba išrin — sunkiai kvėpuodami, vos tekuždėjomės,
prisidėti ir kitos srovės, ir
nuo Lietuvos. Gal pamokys ko Antaną
pirmutiniu Lietuvos išrinkimo laukdami. Visa savo esybe ju
kaip bus ten kur Federaci
Vokiečius kad šioje gadynė Respublikos Smetoną
Prezidentu.
tome kad tiktai dabar dedamas realus mu
je kitų tautų tarpe šešku
jos skyriaus nėra, o reikės
Antanas Smetona dabar yra Lietuvių sų Tautos ir Valstybės laisvės laidas. Tik
SKAMBA ŽINGSNIAI
būti brangiai kainuoja.
surengti tų svečių priėmi
Tautos Vadu antru kartu. Antru atveju Valstybės Prezidentą išrinkus pajutome
Žingsnis po žingsnio, koja Į koja
mas?
jis
prezidentu tapo po perversmo Gruo tikrą Nepriklausomybę. Tat musų ploji
Vyrai į priekį kaip siena žengia į priekį,
Kadangi Vilniui vaduoti
džio
17 d. 1926 metais.
SVETIMTAUČIO
KN
YG
A
Tarpais jie tyli, tarpais dainuoja —
išgirdus išrinkimo faktą, pasipylė tie
darbas yra visos tautos, ne
Kaipo
tautos veikėjas jis nėra nau mas,
APIE
LIETUVĄ
Dainos aidužiai tolius pasiekia.
siog
iš
širdies. Pajutome didžiausią ligtol
tautininkų, sandariečių ar
jas žmogus. Dar toli prieš karą jis jau va savo šventę,
kurios džiaugsmo jau niekas
“
Foreign
Affairs
”
žurna

Vieškelio uostai tyli nustebę,
dovavo tautiniam Lietuviškam judėjimui. pasaulyje nebūtų
katalikų, ir kadangi Vil
įstengę sulaikyti.
las
(Balandžio
nr.)
prane

Mato: bent vyrai žengia išvieno!
Baigęs aukštus mokslus, jis neišvažiavo
niaus Geležinio Fondo sve
Tas
musų
džiaugsmas
prasiveržė jau
ša
jog
Paryžiuje
išėjo
kny

Girdi kaip žemė po kojom dreba,
Rusijon, kur butų galėjęs padaryt tarnybi ir tada kai Kauno geležinkelio
čiai atsilanko pas visus Astotyje tūk
ga
“
La
Lithuanie
Moderne
”
.
Tartumei žingsniai — dužiai but’ plieno.
nę kamerą, kaip daugelis musų prieškari
merikos Lietuvius, o ne pas
Jos autorius yra Henry de nės šviesuomenės; A. Smetona paliko var stančiai visų luomų Kauniečių pasitiko iš
Vyrai žaliukai, Lietuviško kaimo,
kurią nors srovę, patartina
Chambon, Prancūzų žurna gti Lietuvoje, pasitenkinęs banko tarnau užsienio parsišauktą vienintelį kandidatą
Pareigą šventą atlikti surinkti,
į Valstybės Prezidentus — Antaną Smeto
jų priėmimą rengti visiems
lo “Revue Parliaitientaire” tojo duona.
Tėviškę
mielą
žingsniais
'nuvaikšto,
’
ną. Jau tada vilties ir džiaugsmo ašaro
išvien ir pasirodyti kad
redaktorius. Kaina 25 fran
Jis ėmė vadovauti Lietuvos atbudimui, mis žibėjo pasitikusiųjų akys. Paskubo
Tėviškėj
žingsniai
džiaugsmu
nutrinka.
kai. Knyga, sakoma, yra dirbdamas daugiausia spaudoje: formu
didžiausiame tautos reikale
mis suskolintais batais apautų kareivėlių
“gerai parašyta Lietuvos luodamas
visi mokame užmiršti savo
Žengia išvieno vyrai kaip siena —
Lietuvių ideologiją, kovodamas garbės sargyba Kauno geležinkelio stotyje
istorija
pradedant
1919
me

Žalieji uosiai gėris jaunyste.
siaurus partiviškumus ir
su Lietuvių atbudimo priešais Lenkais bei kai pasitiko savo Tautos Išrinktąjį, ne tiek,
tais; aiškina jog politinę, Lenkininkais, Rusais ir kitais.
Žybčioja saulėj šautuvų plienas
galime dirbti bendrai.
gal but, savo ceremoninio saliuto įmantru
visuomeninę ir ekonominę
Kai vyrų kuopos žygin nuklysta.
Tose kolonijose kur vadai
Taigi jau tolimais prieškariniais lai mu
kiek tikrai atvira meile Jį sveikindama,
padėtį
”
.
kais A. Smetona tapo Lietuvių atbudimo tai ir Jam drauge su pasitikusiais nuriedė
moka išvien dirbti, tautos
Žingsniai kas diena skamba galingai.
Savų inteligentų kurie vadu. Karui prasidėjus, jis liko Lietuvoje
darbai nuveikiama daug paVieškelis tėviškėn žengti vilioja....
svetima kalba apie mus pa ir jam ten greit teko vadovauti besikurian jo ašaros per skruostus....
sekmingiau negu ten kur
Vyrai žaliukai toliuos jau dingo —
rašytų, neturėdami, džiaug- čiai Lietuvos valstybei. Reikia nepamir- Į
Tik jų dainužė dar čia plasnoja.
buna tąsomasi ar Į vieną a,r
A. Smetona yra vadas kokį sunku ras
kimės
draugais kurie musų šti kad Lietuvai suorganizuoti valstybę j
“karys”.
Viktoras Miliūnas.
i kitą pusę.
ti
pas
kitas tautas. Jis po Valančiaus, Ba
nepamiršta!
buvo daug sunkiau negu Latvijai ar Esti- j sanavičiaus,
Kudirkos ir kitų senų tautos
jai. Lietuva turėjo visai maža savo susi žadintojų vadovavo
musų tautos atbudi
TAVO
AKYS
Sako, Tas Netiesa
pratusios šviesuomenės.
200 SUTARČIŲ
mui.
Jis
ir
dabar
jau
aštuoneri metai sėk
Tavo akys — laimės juros,
Okupantai Vokiečiai iki paskutinės mingai vadovauja.
________
“Tėvynėje” SLA. Kontro
Karui
pasibaigus,
pasau

Kartais šypsos, kartais niūrios,
valandos netikėjo kad Lietuviai galėtų su
lės komisijos du nariai pa
lio valstybės iki šiam laikui kurti savo valstybinį gyvenimą. Mat ii’
Kartais širdį džiaugsmais glėbia,
sirašo po pareiškimu užgin
pasirašė apie 200 sutarčių, sodžiuje ir miestuose jie visur matė sveti
Kartais vėl skausmus įžiebia. . . .
ir kiekviena vis turėjo tik mą Lietuviškai dvasiai šviesuomenę. Už
čijančiu kad SLA. centre
Ir jei kas jas syk išvydo
slo taiką sustiprinti ar ap tat Vokiečiai ir kliudė Lietuviams kurtis.
Tas jau dingęs, tas paklydo. . . .
nebuvę padaryta tokių da,-j
ŽEMLAPIAI >
saugoti. Tačiau, sako “Tire Dar daugiau kliudė Lenkai bei Lenkinin-,
Ir klajos lyg debesėlis
lykų kurie buvo “Dirvoje”!
New Outlook” žurnalas, pa kai. Kliūčių daug, darbas milžiniškas, o
Paskui tave jo šešėlis.
vieno korespondento pri-j
30yrac labai aiškus, nu
sauliui daugiau karų gręsia darbininkų maža saujelė. Pačių susipratu šie sietuvos žemlapiai
Tavo akys taip liepsningos,
mesti ir pačios redakcijos
negu pirm 1914 metų, kada, sių Lietuvių tarpe buvo daug abejojimo ir rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
Tai]) jos gilios, taip jausmingos,
paklausti.
tarp
valstybių veikė kokios1 nepasitikėjimo.
Kad
aš
visas
skęstu
jose
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
Iš atskaitų seimui turės
rėdami šj žemlapi galėsit puikiai apsipažinIr
degu
meilės
liepsnose.
.
.
.
dvi
ar
trys
taikai
tvirtinti
j
1917
m.
Vilniaus
konferencija
buvo
paaiškėti ar kalbos apie tai
su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
Tavo akys — meilės balsas. . . .
sutartys. Tas tik parodo vienas kritiškiausių Lietuvos istorijos mo ti
randasi,
kur susieina rubežiai kitų šalių,
yra tik iš piršto keno nors
Gilios sielos — tylus garsas,
kokiuose neramiuose lai-, mentų. Kažin ar šiandien butų nepriklau
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
išlaužtos, ar jos tikrai pa-j
Kuris vyrus jausmais dilgo
kuose mes gyvename, ir soma Lietuva jeigu ta konferencija butų
Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c.
darytos, tik gudriai paslėp
Ir akis rasom suvilgo....
kaip žmonija blaškosi trok nuėjus kitais keliais. Konferencijos initos.
i
Cleveland, Ohio
Jonas Morkūnas.
šdama taikos.
ciatoriams reikėjo laviruoti kad neužgautų 6820 Superior Ave.
,
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į pastovesnį ekonominį būvį, darbais. Delta aš paliesdama^
todėl tai dabar galima pradėti didžiulių miestų Lietuvius, įvei"JUODO
veikimą, steigt VVS skyrius, tindamas jų apsileidimą labai
KARŽYGIO
plėsti juose veikimą, kelti kapi kritiškai, geidžiu matyti didžią
talą į Vilniaus Geležinį Fondą. sias kolonijas vaidinančias ro
SŪNŪS
Pažvelgus į Amerikos Lietu negalima Baltimorėj, Chicagoj, Laikas imtis parodyti Lietuvos lę musų tautos politinėj 'dra
vių gyvenimą, matųm didelį pa- New Yorke, Bostone ir kitur? visuomenei ir kartu VVS pir moj ■ —■ Vilniaus vadavime. Gei
Rašo K. S. Karpius
Apysaka iš Apuolės Laikų
sivumą. Retai kurioj Lietuviš Atsakymas aiškus: nėra kam mininkui Prof. M. Biržiškai kad džiu kad Amerikos Lietuviai iš
koj kolonijoj tenka pastebėti rūpintis ir vadovauti. Tiesa,
Amerikos Lietuviai savo pildytų savo duotus pažadus
toka, gelsvų plaukų, mėlynų akių, puikiuo žymesnis tautiškas kultūrinis Chicagoje yra įsteigtas Vilniaus mes
Meruno Mylimoji
duotus pažadus, savo tautinę per Bronį. M. Biržišką, 1WS.
se nors ir apsidėvėjusiuose rūbuose, ji ro veikimas, dar mažiau matome komitetas, bet jis miega. Gali pareigą Vilniaus vadavimo rei pirmininką^ Lietuvai pagelbėti,
dėsi lyg kokia deivė. Jos ašarų pilnos akys, Vilniaus fadavimui darbo. Apie mas daiktas kad jei butų nuo kale išpildysim.
(Tęsinys iš pereito num.)
kuris mus aplankė ir pakvietė j
bet lupose šypsą, jam ką tai sakyte sakė, mažesnes musų kolonijas ne širdžių veikėjų butų ir veiki Pageidaujama kad didžiulėse talką sostinės Vilniaus vadavi
Jaunoji gi svajojo: Ramiau ir be bai ir Merunas tą suprato. Nusilenkė jai ir tenka nei kalbėti, bet negalima mas. Chicago didelė, daug joje kolonijose Lietuviai iškeltų Vil mo darban.
pamiršti Lietuvių centrus: Chi- Lietuvių yra, bet tautos reika niaus vadavimo obalsį ir kai!
Pradžia Vilnietiško darbo jau
mės dabar galėsim gyventi.... Ak kad tarė:
cagą, Bostoną, New Yorką, Bal- lais veikimas ten mažas. Tiek pasistatytų jį svarbiausiu tau- padaryta didelė,” tat geistina
—
Viskas
kas
čia
yra
priklauso
tau.
taip galėčiau tą karžygį nors ištolo pama
timorę, Detroitą, Pittsburghą galima pasakyti ir apie New
tyti. .. . Jos galvoje siautė Įvairios jaunos Aš esu svetimas, neturiu teisės savintis. ir kitus. Iš stambiųjų koloni Yorką, Baltimorę ir Bostoną,!I tiniu uždaviniu. Aišku kad kad darbas padvigubėtų, kad
vargiai rasim Lietuvį Ameri- VVS skyrių skaičius padaugė
širdies ir minčių sukamos svajonės, kurias Valdyk tu, graži mergaite, aš pasitraukiu! jų tiktai vienoj Philadelphijoj seniau buvusius iaktiviausius
’ "
]0j6 kurjs drąsiai galėtu pasi- ti! ir juose rimtas Vilniaus va
— Ne! ne! — persigandus suriko Ra matome nuolatinį uolų veikimą
r i 4-r* rl rx irivn
senoji pagaliau sumaišė.
musų centrus, kur kitados
virė, sakvįi kad jam nerupi paverg- davimo politiškas veikimas pa
— Klausyk, dukrele, ar tu ilgai taip munė. — Viskas priklauso tau, tu kovojai, Vilniaus vadavimui darbo. Apie užė Lietuviškas kultūrinis ir tų
■ -kraštų
-■
•ir sostinės
■• - —
- •
Vilniaus
kiltų. šis momentas svarbus,
rami busi? Ar paliksi jam valdyti tai kas atsiėmei! Mes buvom atidavę priešams! kitose kolonijose tas reikalas politinis veikimas.
likimas, kad jis nenori idant Vilniaus vadavimo darbus ati
Negaliu aš savintis. Lik ir valdyk, aš iš visai užmirštas.
priklauso tau?
Vilniaus, Švenčionių, Trakų, dėlioti ilgai negalima,; kiekvie
Kur gi prižadai?
eisiu.
...
— Ką gi kalbi, mano brangi: ten man
Antraeilės Lietuvių koloni
Atmenu gerb. Prof. M. Bir Lydos, Gardino ir Seinų kraš nas sugaištas metas silpnina
— Aš atėjau gelbėti visą kraštą nuo jos, taipgi, daugumoje miega žiškos apsilankymo Amerikoje tuose gyvenanti Lietuviai bu musų tautos poziciją rytų Lie
niekas nepriklauso.... aš nieko neturiu ir
priešų,
ne tavo tėviškę pasisavinti. Tai saldžiu miegu. Pranešimai mu laikotarpį, tuomet kiekvienoje tų išlaisvinti. Aš žinau kad tuvoje. Ko ijgiau mes snau
negaliu reikalauti.... — atsiliepė mergai
tė, nesuprasdama ką senoji nori privesti. gi kas buvo tavo tėvo yra tavo. Gyvenk sų spaudoje apie Vilniaus vada didesnėje kolonijoje buvo ren- didelė dauguma Amerikos Lie- sim, kuo ilgiau Lenkai viešpa
vimo darbus matomi tiktai se giamos jam paskaitos, keliama I tuvių nori matyti suvienytus taus musų okupuotam krašte
— Ten viskas yra tavo! Tą gerai ži laiminga! — prišnekėjo jai Merunas.
kančiose
antraeilinėse kolonijo ovacijos, banketai, buvo duota tuos kraštus su nepriklausoma tuo labiau pasunkės Vilniaus
—
Ne,
aš
neimsiu
to
ką
tu
sau
per
di

nai, ir turi eiti ir reikalauti kad tau ati
se: Hartforde, Wore esteryje, pažadai kad jam išvykus bus Lietuva, nori matyti Vilniuje vadavimas.
delį
vargą
iš
priešų
atėmei!
Pilis
tavo,
val

duotų! Ateis koks svetimas, užvaldys, ir
dyk ją! — ašarodama kalbėjo Ramunė, ir Waterburyje, New Britaine, įsteigta Vilniui Vaduoti Sąjun plevėsuojančią Lietuvos tri- Gana snaust, gana rymoti ir
tu tylėdama čia su manim skursi!.. . .
Amsterdame, Scrantone, Bingspalvę.
galvot! Laikas visiems Lietu
Mergaitė pradėjo dasiprotėti ir pama glausdamasi prie senutės rengėsi išeiti. ! hamtone. Rochesteryje, Wilkes gos skyriai. Gryžęs į Lietuvą Tat jei tokie norai yra, rei- viams stoti i darbą — Vilnių
gerb. Biržiška jautėsi labai pa
—
Aš
liksiu
ir
valdysiu
tik
jeigu
tu
su
nė sau: Ištiko, juk ten viskas piklauso
i Barre ir Ansonijoj. Aktuališ- tenkintas ir Įsitikinęs kad tie kia juos rodyti ne žodžiais bet vaduoti!
V. M. Klausytis.
man: viskas buvo mano tėvo, o aš tik vie manim čia liksi! Tiktai tavo vardu valdy- jj kiausias darbas pastebimas tik visi jam parodyti geri norai ir
na iš visos šeimos likau gyva.... — Se siu. Jeigu tu išeisi ir a_s išeisiu! - pann- Philadelphijoje,, Amsterdame, nuoširdumas, kad duoti jam
damas ją uz rankų kalbėjo Merunas.
nutei ji tarė:
Hartforde, New Britaine. Ro
tai Amerikos Lietuvių
To Ramunė ir norėjo. Jos širdis su chesteryje ir Scrantone. Kito pažadai
— Tiesą kalbi, brangi’ mano. Pilis pri
patriotiškumo požymiai, susi
klausė mano tėvui. Bet tas karžygis už ją plakė didžiu džiaugsmu; akys pervėrė Me se kolonijose mažai kas veikia pratimo tautiniam idealizme
kariavo, paguldė daug savo vyrų, pats sa nino akis ir per jas pasiekė jo širdį, ir vai ma.
aukšti laipsniai.
Sugryžęs į Lietuvą Prof. M. Daugeliui pageidaujant, dar per Gegužes menesį
vo gyvybę už ją statė, o ką aš?.... Ne kinas suvirpėjo, pirmą kartą taip meilės
Kięk VVS skyrių yra
Biržiška
savo įspūdžius aprašy
norėčiau jam trukdyti. Tai valdo, lai die sužadintas.
Iki šiol užregistruotų Vilniui
“Merunas” bus atiduodama už $1.50
— Karžygį mano! Mano išvaduotojau! Vaduoti Sąjungos skyrių Ame damas, kalbėdamas apie Ame
vai jam padeda ir toliau visą šalį nuo prie
—■
■■■ jA \'
\
1
šų ginti.... Be jo mudvi ir dabar bu tume Pilis tavo ir aš su pilimi lieku tavo ir tavo rikoje yra 24, bet šiame skai rikoje gyvenančius Lietuvius,
labai
optimistiškai,
su
didžiau

busiu amžinai! Tu išgelbėjai šį kraštą, iš čiuje ne visi aktiviški, rodos
prieš Žuvėdus drebėjusios....
pasitikėjimu pasakė: “Aš
— Bet vistiek tau ten daugiau pri gelbėjai gyvastis daugybės musų žmonių kad tūli likviduoti ar stovi prie siu
esmi
įsitikinęs kad Amerikos
klauso negu jam. Turi, gauti iš pilies nors ir mano, užtai mes visi tau priklausome! likvidacijos, nes jokių žinių Lietuviai nenutautėję taip labai
Senutė, matydama kaip jaunų širdys apie jų veiklą nėra. Pastaru
užlaikymą. Eik, reikalauk to, aš tau pa
susiprato
ir susirado viena kitą, matyda laiku įsikūrė VVS skyrius Nor kaip kas mums Lietuvoje gy
dėsiu ....
wood, Mass., rodos kad steigia venantiems pasakojo, kad jų
Ir išėjo dvi moteriškos paupiu Apuolės ma kaip Merunas paėmė Ramunę į glėbį, mas
(ar jau įsteigtas) skyrius tautinis susipratimas, jų susi
linkui, apsiginklavusios nuo mažų žvėrių džiaugėsi tą mergaitę parvedus į jai pri Clevelande. Tačiau galėjo būti domėjimas ir pasiryžimas pa
derantį gyvenimą, ir jausdama atlikus sa
atsiginti.
kartus daugiau WS sky dėti Lietuvai sostinę Vilnių va
vo
darbą, nors išėjo kitaip negu ji manė, kelis
Atėjusios, pro medžius aukštame kal
rių Amerikoje negu yra. Del duoti daugeliu atžvilgių geres
ne pamačiusios pili, abi pravirko. Viena priėjus prie jų tarė: ,
to tenka pasakyti kad Ameri nis negu musų žmonių nepri
—
Telaimina
judu
dievai,
vaikeliai
ma

verkė savo žuvusių duondavėjų, antra savo
kos Lietuvių visuomenė pasivi, klausomoj Lietuvoj gyvenan
Įsigykit naujausią ir didžiausią Dirvos” redakto
ilių
gryžti
į
savo
lizdelį,
no
tėvų ir visos dingusios didybės, kokia buvo
kad jai Vilniaus ir trečdalio Lie čių.’’
ten rami numirsiu.....
riaus K. S. Karpiaus knygą:
Bet deja, gerb. Biržiška va
tuvos pavergtų kraštų vadavi
kuomet ji toje pilyje gyveno.
■
—
Ne,
močiute,
ne!
Tu
ten
niekados
dovavosi
įgytais
įspūdžiais
su

mo reikalas nerupi, kad tūks
Tai buvo Ramunė, jaunesnėji kunigo
Nagio duktė, kuri slapta išeiga iš pilies iš- daugiau negryši! Tu busi su mumis. Tu tančiai Lietuvių gyvenančių di judusių jo atsilankymu asme
jų dideliais šukavimais —
spruko ir laimingai išliko gyva. Nedryso buvai man motina mano nelaimėje, aš lik džiulėse kolonijose miega;,rim nų,
“
Mes
be Vilniaus nenurimsim!“
tai
dirbančių
Vilniaus
vadavimo
ji Į savo pilį eiti, bet senoji varu vertė eiti siu tau dėkinga duktė; karši tu savo likusi
Bes
Amerikos
Lietuviai neiš
darbą,
besirūpinančių
padėti
amželi prie musų!. ... — sulaikė ją Ramu
ir reikalauti savo teisių.
pildė savo garbės žodžių ir pa
Lietuvai
atvaduoti
sostinę
Vil

— Tavo tėvo žmonės už tave stos, vi nė. Merunas taipgi senutę apkabino ir dė nių ir trečdalį jos žemių labai žadų, nes retai kurioje Lietu
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
kodamas už Ramunės priglaudimą ir sau
si tave pažins! Einam!
vių
kolonijoje
teįsteigta
VVS
544 puslapių didumo knyga!
mažai yra.
Priėjus prie tilto sargai buvo svetimi, gojimą, pasakė kad jai nereikės daugiau Aišku kad šis pasivumas yra skyriai. “Musų Vilnius“, WS
1931-2 metais Žemaitijoje, netoli Skuo
nepažystami, ir prie pilies vartų taip pat vienai girioje vargti.
ne del visuomenės nutolėjimo organas, labai daug rašė apie
Amerikos
Lietuvius,
dabar
jau
nežinomi vyrai stovėjo, niekas kunigytei
do, pradėta tyrinėti Apuolės piliakalnis,
nuo tautinių svarbių reikalų,
nerašo,
nes
nėra
apie
ką
rašyti.
nenusilenkė, tačiau kaipo moteriškas, sa
kuomet paaiškėjo kad tai butą galingos
bet del stokos kolonijose rimtų,
Šie liūdni faktai daugeliui Ame
vo kalbą kalbančias, leido Į pilį ineiti.
nuoširdžių
veikėjų.
Jeigu
bu

Lietuviū-Žemaičių pilies iš vidurio 9-to
Po to turėjo sekti vestuvės — ir taip
— Mes jieškom pilies valdovo, — pra pasklido gandai apie Meruno vedybas.
tų pakankamai su iniciativa va rikos Lietuvių labai nemalonus,
šimtmečio.
Tais laikais Lietuvių žemes
dų tai visuomenė greitai pasek bet nenuginčijami.
tarė Ramunė i sargą.
lankė ir užkariauti bandė užjūrio prie
Merunas tuoj paleido pasiuntinius Į
— Ne taip sakai: paliepk jam praneš Daugupius pakviesti Į vestuves jo broli ir tų juos ir atsirastų veikimas.
Pabuskit!
šai
Skandinavai.
Ta pilis, Apuolė, priešus atlaikė, ir per
ti jo vadui kad parėjo šios pilies tikro val kitus savo draugus, ir nekantriai laukė Kur tik randasi vienas-kitas Per pastarus tris metus buvo ją Lietuviai išliko svetimų neužkariauti ir išlaikė Balti
su nuovoka veiklesnis asmuo daug blogumų, ekonominis kridovo duktė jieškoti savo teisių, — pertarė pribunant savo motinos, Alinos.
ten
kad ir šiais blogais laikais zis, suirimas gyvenime, nupuo jos pakraštį sau iki šių dienų. Tą garsų senovės atradi
senoji. Mergaitės širdis tik drebėjo ii' ji
Ta senutė, vardu Vainutą, pasiėmė sau matome gana spartų ir platų limas ūpo buvo priežastys ku mą Lietuvos tyrinėtojams padarius, “Dirvos” redakto
neturėjo noro nei daugiau kalbėti nei į pi Ramunės motinos pareigas prirengdinėti veikimą, šiuo atžvilgiu geriau
riomis mes teisinomės, aiškino rius K. S. Karpius pirmutinis sumanė panaudoti Apuo
lies minus eiti.
sią pavyzdį duoda Philadelphi- me VVS Centro Komiteto na lę savo naujam istoriškam romanui, ir štai ta knyga, ta
ją prie moterystės gyvenimo.
Kuomet senės Įsakytas sargas nubėgo
Daugupius pasiekė žinia apie Meruno jos kolonija.
riams kad negalim pradėti ir Įdomiausia iš visų K. S. Karpiaus apysakų yra gatava!
prie Meruno su tokia žinia, jaunas valdovas vestuves keletąs dienų po Gaižio ir Šarkio
Jeigu Philadelphijoj galima tęsti organizacinį Vilniaus va
susimaišė ir net pabalo. Tą girdėję kiti jo parvykimo, nes pasiuntiniai skubiai kelia VVS skyrių įsteigti ir Vilnie davimo darbą. Bet ekonomi
6820 Superior Ave.
vyrai sakė kad bene tai bus šiaip moteriš vo. Ta žinia visus pragyvino, nes jau bu tiškų veiklą išplėsti tai kodėl nis krizis jau praėjo, gryžtam
Cleveland, Ohio

KAS RŪPINASI VILNIAUS
VADAVIMU
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ka nuduodanti Nagio dukterį, nes anos
šeimos visi buvę išžudyti. Merunas gi pa
šaukė prie savęs kelis senus gyventojus ku
rie pirmesnio Apuolės valdovo šeimą gerai
pažinojo. Kada atėjo moterys prie Meru
no, senieji Žemaičiai pamatę Ramunę puo
lė prie jos:
— Sveika, musų kunigyte! Gyva tu!
Garbė dievams kad nors viena išlikai!....
— Gyva ir sveika esu; ištrukau .iš prie
šų ir iš mirties.... Prie šios senutės pri
siglaudžiau. Ji mane išsaugojo.... At
ėjau pasveikint naują valdovą. . . .
— Atėjo reikalauti to kas jai po tėvo
priklauso! — greit perkito jos kalbą se
noji.
Visi pilyje buvę ir tą girdėję, išvertė
akis, ir tarp visų plito pakuždos kad ištikro pilis jai priklauso.... Visi pažengė to
lyn nuo jų, ir Merunas su Ramune sustojo
vienas prieš kitą, ir akis susmeigę vienas
Į kitą, kaip stabai, nepasijudindami žiurė
jo.
Ramunei tas jos pilies išgelbėtojas pa
sirodė narsesnis ir gražesnis negu ji galėjo
Įsivaizduoti: jo gražus veidas, rudos akys,
didumas ii' orumas mergaitę užžavėjo.
Merunui ji išrodė lyg dievų atsiųsta
pas jį, išgelbėta, išlaikyta jam.... Aukš-
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vo spėję apraudoti tuos kurie iš karo negryžo. Visiems parupo ką gauna tas ver
tingas karžygis, apie kurio didžius darbus
jau spėjo paplisti gandai po visus Nemuno
ir jo upių pakraščių gyventojus.
Kastytė, Borkaus-Nergio motina, ku
ri pati jieškojo keršto ir išaugino savo sū
nų Daugupių Įpėdinių kerštavimui, gryžus
tėvui. Šernui (ji laike karo buvo parėjus Į
tėviškę), patyrus kad žuvo jos sūnūs ir jos
brolis, o Merunas ir Gaižys liko gyvi ir lie
ka valdovais vienas Apuolės kitas Daug
upių, dar spėjus patirti ir apie Meruno ve
dybas, iš širdgėlos ir neapikantos išbėgo ir
Nemune pasiskandino. Tuomi baigėsi pas
kutinė keršto sėkla, kuri Daugupių Įpėdi
niams nuodus augino jiems nežinant, ir ne
žinant išnyko.
Daugupių kaimynai kunigai, kurie pa
tyrė apie Meruno vedybas, žinodami kad
Į vestuves vyksta Gaižys ir Alina, leido sa
vo sūnūs ir vyrus su dovanomis, kiti per
Gaiži dovanas siuntė, tam mylimam vaiki
nui.
Neilgai Daugupiuose buvę, paėmę mo
teris ir vaikus Apuolėje likusių vyrų, Gai
žys ir Šarkis iškeliavo atgal Į Apuolę.
(Bus daugiau)

Gegužės 4, 1934
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KAS YRA SENIAUSIAS
AMERIKOS LIETUVIS?

Youth’s Forum

DAINŲ DIENA PAVYKO
Balandžio 15 d. Lietuviu mo
kyklos salėje susirinko apie 500 Managing Editor—Peter Skukas
6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
City Editor—Walter Krause
Phone: ENdicott 4486
Business Manager—Albina Salasericiute
Typist—Helen Palub
žmonių Į Dainų Dienos milži
nišką koncertą, kurį bendrai
“Dirvos” Kontestas Suradimui Dviejų Seniau rengė Hartfordo, Waterburio ir
AKRON, OHIO
Scholarships and
WEAKENED BY WEEK-ENDS
Bridgeporto parapijiniai chorai.
The Akron Lithuanian Social Club,
sių Amerikos Lietuvių: Seniausio Amžiumi
Lithuanians
are we ? It shatters that proverb
By PETER SKUKAS
celebrating its second anniversary
Apart
ilgo
dainų
programo,
bu

all
to
heck
about
time
once
passed
ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio
vo suvaidinta komedija “Stefa- By KAZYS V. BALTRAMAJTIS
Wells, folks, your scribbler acquired and can’t be recalled. We did it. this month, will hold a “Parent's
that famous spring dilemma—the It’s got me in a revolution, being a Banquet” on Saturday, May 5, 1934
nė”.
Complaints have often been heard
and wended down through conservative radical. Even engineer at the Y.W.C.A. in order to pay
Labai gražų įspūdi darė mar uttered by ignorant Lithuanians, es wanderlust
Priimami nuo 70 metų amžiaus ir daugiau, ir
the southern Ohio hills—beautiful ing does not lend much assistance honor to their fathers and mothers
ga, įvairi publika; Dainų Die pecially by glory-loving members of country—with the Karpius’ and the to me. You just, have to take that with whose cooperation it was pos
išgyvenę Amerikoje 40 metų arba daugiau
nos programo pamatyti atsi- the younger Lithuanian generation Jarus’. My mission was not definite' hour or leave it. I’d call it the sible for the organization to attain
its present standing. The occasion
lankė
daug jaunimo. Teko ma in America, that Lithuanians have —to do nothing but what the prodigal hour without a day.
I KAZYS KEREVIČIUS
plentu. Paprūsėje mus paslė
not achieved the success other nation sons do—nothing. And what a hard
will be long remembered by both
Waterbury, Conn.
pė pas vieną ūkininką, vakarui tyti labai gražių puošnių Lie alities have. In other words, Lith job it was! There’s no way to grade From small time stuff we shift young and old. An elaborate dinner
tuvaičių
iš
aplinkinių
miestų,
to fast time. Sally Rrand, you know, will be served; and an interesting
are still unitown occupants that.
64 metų amžiaus, gimęs 1870 atėjus vedė per rubežių. Trys ypač Waterburietes panelės ke uanians
of this great big ambitious world of
smagus
vyrukai
prižiūrėjo
visą
Home was anywhere we placed the girl who shocked our modesty program is being planned; and, fin
metais, Kovo mėnesį, sūnūs Sirėjo vaikinus savo elegantiš ours. Whether this ignorance of our feet and anywhere we met our with her fans, is in town also. A ally, to close the affair, a dance
mano, iš Dambaukos k., Bart pulką žmonių. Buvo apie 50 kumu.
successful Lithuanian figures is vol old favorite, that good standby large crowd gathered about her stage will be held.
untary or not depends largely, I “Iron City”. And its six per cent door—on the street in Pittsburgh.
Many notables, both local and outninkų vai., Gražiškių par.. Vii-Į vyrų. Sunkiausia buvo pereiti
Gerą įspūdį darė Waterburio think, on the amount of reading one
upelis Širvinta, nes ledas dar
I wondered if some of them may of-town are expected to be there,
at
that.
■kaviškio aps.
have been jyped Clevelanders, like with Mr. P. V. Chesnul, president
tik nesenai nuėjęs, vanduo šal Lietuvių jaunimas savo gražia does. Then, too, the culpability of
45 metai Amerikoje, atvažia tas, o gilumo buvo veik iki pa Lietuviška kalba. Vaidintojai, tliis ignorance rests with, our own A terrific change took place here myself, demanding their money back of the Lithuanian Cultural Garden
Pittsburgh while the town was after seeing her in Cleveland. Some
vo 1889 metuose, Rugsėjo 29 d. žastų. Vyrai perbrido, mergi solistai ir choristai gražiai Lie writers. This latter class is more in
asleep and while the stealthy clouds here are still wondering if she wears League, and Mr. K. S. Karpius, Editor
of Dirva, of Cleveland, heading the
Važiavo pas pusbrolį Juozą Ke- nos verkė, tai vadai griebė mer tuviškai kalba. Kitų kolonijų culpable than the first because it wove through the thick black smoke
when she dances. How do I list as the main speakers. Many
revičių į Shenandoah, Pa., kur ginas ant pečių ir nešte perne musų jaunuoliai kalba maišy betrays a voluntary action, direct or so much a part of Pittsburgh. My panties
know? But anyway I’m convinced,
while the first class may
white collar lasted only half as long. if she didn’t all this crowd wouldn’t other interesting features are being
išbuvo apie 10 mėnesių ir iš šė, nes laikas nedavė ilgai truk tai su Amerikoniška, bet Wa- indirect,
not.
planned, but they are more or less
ten atvyko į Waterbury, Conn., ti. Per upelį perėjus važiavom terburiečių net malonu klausy Every Lithuanian, hearing of the Couldn’t it have been my neck? be here, they’d be inside instead of under cover, and will be made known
Why no you : ?:! Back to the catas at the stage door. Incidently, women
kur ir dabar gyvena jau 44 me į Eitkūnus, čia perėjus pirtį va ti. Ar už tai atsakomingas jų achievements of his own race, glories trophe of that jet black night. It
at the night of the banquet.
always look better in clothes.
in every glory and success. Some
tai.
An interesting evening is guaran
choro
dirigentas
muzikas
A.
seems they adopted the daylight sav
žiavom į Hamburgą, kur sėdom
times it may be in academic matters,
Why is it that women (poor things teed.
ing time. Over the radio it probab
Iš Lietuvos važiavo per Eit į laivą vardu “Barbarossa”, ku Aleksis ar patys tų jaunolių athletics,
music or any other field of
▼
-V
get talked about) want to
kūnus, sėdo į laivą Hamburge ris į 18 dienų parvežė į New tėvai? Bravo, Waterburio jau activity wherein natural ability to ly would go like this— Ladies and always
imitate
birds
?
Always
adapting
The Akron Lithuanian Social Club
gentlemen, the time is now two-thirds
nimas!
ir išlipo iš laivo New Yorke. Yorką.
gether with training and knowledge
,
second past ten o’clock Eastern Stan feathers, to their head gears, or like held its second annual election at
Trijų
didelių
chorų
bendras
are
required.
Therefore,
it
is
of
ut

Vandeniu keliavo 14 dienų. Ta New Yorke iš Kaslegarnės
dard, Western Union, daylight saving Sally, on their shoulders. In the the Y. W. C. A. on Wednesday, April
da buvo prasti laikai, darbą, paimdavo tam tikri agentai ir pasirodymas paliko gražų įspū most importance and the duty of time. Simple isn’t it. Probably bird kingdom it is always the male 4.
dį. Dainavo parinktas gražias every writer, frehn the youngest to this change was for the better. To of the species that have the most
buvo sunku gauti.
Darulis was elected
iš pasažierio turimų pinigų at musų liaudies dainas. Pasiro the oldest, to contribute every bit benefit the lovers, or is it the other beautiful plumes, for example the theMr.newWilliam
president to replace Stanley
Yra nevedęs. 32 metai at siskaitydavo tiek kad dar žmo
of news mentioning the particular
way around? I’m all washed up.... peacock, roosters and so on. Prob
Charles Praspal is the new
gal dirbant fabrike mašina nu gui liktų ant kelio ir siųsdavo į džius trims chorams estradoje successful feat championed by a mixed up. Do I lose or gain in this ably the women wish to become Alekna;
vice-president, replacing William
po
vadovybe
A.
Aleksio,
publi

Lithuanian.
In
doing
so,
the
writer
traukė kairiąją ranką ir todėl vietas kur adresus turėjo. Kas
new deal? Anyway the town has “flighty” and soar like birds, rather Cherry; Frank Rokus was elected
well rest assured that his or
“two part time” now. The old and the get sore as the birds. In order to treasures to replace Eva Kazlowsky;
dabar turi vargingą gyvenimą. pinigų neturėjo tuos agentai net ka trukšmingai klojo. Choras may
užtraukė p. Aleksio dainą, “Mes her contribution will add largely to new. You’ve got to specify the time fly and be air-worthy you’ve got to and Alvin Jocis was elected Secre
kankindavo. Kaslegarnė tais Sveikinam Visus”. 'Po to sekė the furthering and keeping alive you’re stating, otherwise “it doesn’t have a “wing foil”—you engineers— tary, talcing the position formerly
laikais
buvo tame name kur da kelios kitos dainos, ir užbaigta the Lithuanian spirit.
mean a thing”, it’s just Greek. it’s the only way the women can get held by Vera Wasalowsky.
MIKAS PALTANAVIČIUS
The reading of biographical mater
Sometimes their “drag”
Going
’ there we lost an hour, a “lift”.
bar
yra
New
Yorko
Akvariu

Stanley Alekna was ineligible to
So. Boston, Mass.
su Tautos Himnu, koncertinė ial has increased heavily in the past coming down
back we gained it, so where is too heavy.
hold
office any longer because the
mas.
few years. Some critics have even
constitution does not permit any
59 m. amžiaus, gimęs Rugsė Iš New Yorko aš nuvažiavau programo dalis.
ventured
to
offer
the
opinion
that
Solistai buvo šie: iš Water
A REQUEST
one person to hold office more than
jo 15 d., 1875 m., iš Mozuriškių į kaimelį netoli Broad Brook,
people are reading biographies THE NEW YORKER
burio: N. Aleksis, A. Radvilas more
two terms. His work is highly ap
of great men and women than read
kaimo, Veiverių par., Mariam-1 Conn., pas brolį Antaną, ir čia
Lithuanian College and University preciated by the club which he guid
ir p-lės B. žalioniutė, M. An- ing mysteries or other fictional mat
polės apsk.
pradėjau šios šalies gyvenimą. driukiutė. Bridgeporto: Alena ter. 'Realizing this and the fact' If a man tells a woman she is Students and Student Clubs at the ed through its hardest and most try
štai kaip rašo apie savo ke-į
young, it is a compliment to her Vytauto University of Kaunas desire ing years. Out of a struggling
Jakštytė ir Milda Petruškevi- that there is especially enormous face.
If a woman tells a man he to establish a closer friendly relation group of young Lithuanians he has
lionę ir patyrimus:
f
lack of biographical news of worthy
čiutė.
JONAS ŠULŽINSKAS
Lithuanians, Lithuanian writers, es looks young, it is an insult to his ship with the college students and developed one of the most powerful
Į Ameriką mus vežė šakališ-Į
! Geistina kad daugiau tokių pecially those who limit themselves, conversation.
clubs in the United States.
organizations in the city. This Lith
Waterbury. Conn.
kių žydelis su pagalba vienos'
-v
▼
-V
koncertų butų rengiama.
The motivating effect from such uanian club, under Mr. Alekna’s direc
for one reason or another, to Eng
Vokietės nuo Paprūsės. Buvo
72 metų amžiaus, gimęs 1862 Po koncerto buvo šokiai, gro lish, should feel it their duty to write Women give least to the men they a relationship should prove of great tion, has not only lasted longer
value to the college students on than any similar group but is con
gana sunku pervažiuot Mariain- metuose, Gražiškių kaime ir pa jo Waterburio High School stu more such material and contribute like.
stantly growing and publicizing the
both sides of the Atlantic.
-V
▼
polę, daugelis vyrų turėjo eiti rapijoje, Vilkaviškio apsk., sū dentų jaunų' Lietuvių orkes it to any journal or newspaper.
Send in such names and addresses name of Lithuania.
Man
worships
his
ingide
,
—
woman
Every
year
schools
throughout
the
pėksti aplink miestą ii' tik už nus Jurgio.
tras.
"D.” Koresp. X.
The rest of the officers had carried
of clubs and students to the:
country are offering scholarships to her outside.
Mariampolės vėl į porą vežimų
on their work with efficiency which
Lithuanian Legation
Amerikon atvažiavo 1882 m.
▼
V ▼
students to enable them to further
susėdome ir keliavom toliau Sausio 6 d., taigi jau 52 metai
2622 16th St. N.W. would do credit to an office staff.
Some women have discovered the
their studies. These scholarships are
Washington, D. C. They all declined to run again in
offered
only
to
those
proring
their
secret
of
'
‘
perpetual
Emotion!
”
kaip Amerikoje. Atvažiavo pas
Populiarus Gaminys claim by their ability and knowledge.
order to give themselves a much
-v
V
Andrių Kapočių į Shenandoah, Pereitais metais Suv. Valstijose
needed
and deserved. rest.
When a man gets too old to set
Lithuanians also compete in the ex
Pa., kur išgyveno apie 8 metus kiekvienas vyras ir moteris surukč aminations for the various scholar a bad example he decides it is time “Much does he gain who learns The new president, Mr. William
when he loses”—Italian Proverb.
R E S T A V R A N T ir iš ten atvykp į Waterbury, trisdešimts kartų daugiau cigaretų ships and in some cases prove their to give good advice
Darulis, is one of the most popular
negu
trisdešimts
metų
atgal.
United
“Don’t argue with a wasp—it al young men in the city, both among
Didžiausia ir Gražiausia
Į kur ii- dabar gyvena jau 44 me
▼
v
▼
1
right of claim. The following short
the Lithuanians and Americans. A
States Bureau of Internal Revenue list presents a few of these extra
Most women prefer repentance to ways carries its point.”
LIETUVIŠKA VALGYKLA tai.
student at the University of Akron,
dariniais, pereitais metais šioje ša ordinary Lithuanians:
resistance.
Duodame į stalą skaniausius
Amerikon važiavo per Eitkū lyje pagaminta apie 111,000,000,000
“To Jesus, religion was a process he has shown himself to be not
▼
v
v
Elena Bartušienė, winned of the
of life, not a problem of logic.”— only a brilliant student but also a
valgius ir visokius legaJiškus nus, sėdo į laivą Hamburge ir cigaretų, gi nuo 1001 iki 1905 metų “Melba Scholarship” in music offer Familiarity breeds comment.
Glen Frank.
star athlete. He has been a star
i apitikrė metine cigaretų gamyba sie- ed by Eduard Seccrdate, 1932.
išlipo
iš
laivo
New
Y'orke.
Per
▼
V
-V
GĖRIMUS
, ke tik 3,228,000,000 cigaretų.
vandenį keliavo 12 dienų.
Rapolas Juška, winner of the 3
“Nobody ever goes on a strike to halfback on the University foot
In this Freudian era, any girl
ball team for the past two seasons
6824 Superior Ave.
Tarpe priežasčių šio nepaprasto year scholarship in music at the would rather have a good complex
Vedęs Waterburyj e 1891 m.,
raise the wages of sin.”—Material and is very gifted in other sports
didėjimo cigaretų populiarumo yra Curtis Institute of Music of Philadel than a good complexion.
•— Apačioje ir viršuje —
Liepos 20 d.; žmonos vardas didelis pagerinimas jų gamyboje.
Facts.
as well.
J. Termenas.
▼
▼ ▼
Magdė (Baranauskaitė), vai Nors devyniolikto šimtmečio cigare- phia.
Barbora Katilius, winner of a 4
Only the brave desert the fair.
kų : Alena, Albinas, Violet ir tai ir buvo geri, bet jie buvo daug year scholarship offered by the Uni
•w
▼
V
į
Ofiso telefonas
skirtingesni už šių laikų garsius versity of Pittsburgh, 1933.
Klemensas.
When a girl holds her head high,
•; ENdicott 1378
Atvažiavęs į Waterbury rado j Lucky Strike cigaretus, kurie trisde- Mindaugis Mikolainis, winner of it’s not always a sign that she’s high
Namų
(LIETUVĖ SAVININKĖ)
I šimts metų atgal dar nebuvo gami scholarship to pursue medical studies minded.
Lietuvių tik apie 6 .šeimas.
CLearwater 1951 -J
SPECIALIAI ŠĮ MĖNESĮ
nami. Daug rupestingesnis tabako at Columbia University, 1933.
Kun. A. Burba retkarčiais parinkimas, įvedimas moksliškų ir Petras Petraitis, winner of scholar Many a passing fancy is pretty
Permanent Wave — $2.00 — $3.50 — $4.50
DFL A. J. KAZLAUCKAS atvažiuodavo
klausyti išpažin moderniškesnių išdirbinio būdų yra ship in music at the Curtis Institute plain.
Finger
Wave — 25c
Shampoo, Rinse, Set — 50c
GYDYTOJAS IR
ties kaip Waterburieciu taip ir tai tik keletas pagerinimų kurie yra of Music.
Henna Pack and Set — $1.00
V
v
-V
CHIRURGAS
priežastimi Lucky Strike aukštes
White Henna Pack and Set — $1.00
Dr. Juozas Raymond-Rimaričius,
Women brag more than men.
artimame miestelyje Union Ci nes
kokybes už senoviškus cigaretus. winer of scholarship in Philology at
▼
▼
V
6902 Superior Ave.
Manicure
— 25c
Eyebrow Arch — 25c
į
ty tuomet apsigyvenusių Lietu Tiktai puikiausio tabako viduriniai
the Princeton University.
Good times never come back; the
Valandos: 1—3 ir 7—8 p. P] - ! vių.
Remove
freckles
and
liver spots.
lapai naudojama išdirbime Luckies.
t
Juozas Vaitkus, winner of scholar world has to move on to where they
Please call for appointments — HEnd. 9649
■ Viršutiniai lapai atmetama, kadangi ship in engineering at John Hopkins are.
1330 GIDDINGS ROAD
jie nedasivystę. Gi apatiniai lapai University.
V. J. B.
■

'STONIS

ALBINA’S BEAUTY SHOPPE
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WILKELIS FUNERAL’ HOME
Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue
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NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
™
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vieiiąk
— musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir priplakamas yra visiems
~ lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
«
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo«
zz derniškas.

HEnderson 9292
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Aplankyk Gimtinę DABAR
UŽMOKĖKIT VĖLIAU
Nėra reikalo atidėlioti apsilankymą gimtiniame
krašte, nes dabar galit pirkti laivakortę išsimokėjimo planu, išsvkio įmokant tiktai apie

25 c JMOKĖJIMAS
už laivakortę Į abu galu ir likusį išsimokėti per
vienuolimą mėnesių. Pirma mokestis už likusią
dalį reikia mokėti už 60 dienų nuo išplaukimo. Tą
susitarimą galima padaryti su nekurtais Morris
Plan Bankais ir Kompanijomis.
Pilnų informacijų kreipkitės pas vietinį
laivakorčių agentą arba i

CUNARD LINE
1022 CHESTER AVE.
CLEVELAND, O.
šią sutartį galit padaryt DABAR sekančiam išplaukimui
ekskursija laivais BERENGARIA arba AQUITANIA

yra perstiprųs, smėlėti ir žemesnes
kokybės. Bet viduriniai lapai yra
lengvi ir gležni ir todėl tik šie iš
renkama del jūsų Luckies.
♦
Kuomet šis lengvas, rinktinis ta
bakas yru tinkamai pasendintas ir
išnokintas tada “It’s toasted”: Spraginimas yra ypatingas procesas iš
rastas tik Lucky Strike cigaretams.
Lucky Strike cigaretų išdirbėjai jį
įvedė gerkles apsaugai ir puikesniam
skoniui. Tai tikrai modemiškas pro
cesas.
Ištikro, Lucky Strike gaminami iš
tisai moderniškiausiais išdirbinio me
todais. Daugiau kaip šešiasdešimts
patikrinimo įrankių naudojama už
tikrinimui jų vienodumo. Be to, di
džiausia priežiūra teikiama kad bū
ti tikrais jog Luckies visuomet yra
kieti, apvalus ir pilnai prikimšti rū
pestingai išrinktu geriausiu tabaku.
Ir rūkytojai veikiai parodė savo
dėkingumą už tokias pastangas pa
gaminimui geresnio ir puikesnio ci
garete, ką patvirtina taip didelis
paskutiniais laikais jų populariškumo didėjimas.
(Advertisement.)

ROSEDALE
: Į|į| Dry Gleaning Co,:
: Kl O

♦

C. F. PETRAITIS, l’r.p.

*

♦ » 6702 Superior Ave.* I

In presenting this short list of
Lithuanian scholarship winners, the
writer does not wish to offer the er
roneous impression that only those
represented therein are the only Lith
uanians who have won scholarships.
He is definitely sure, rather, that
there are many others worthy of
representation, but because of lack of
the necessary information he is un
able to fittingly include them. An
aspiration is hereby uttered that
others possessing the knowledge con
cerning such material will take the
pains to inform him (the. writer)
and others of it, for which, it can
be taken for granted, everyone will
be thankful and greatly enlightened. Į

Difference of Opinion j
Agitation is constantly being wag
ed with the trustees of the Ohio
State University for the abolition of
the R. O. T. C., college military
training corp. The students, alleged
ly, prefer to accept the pacifists
viewpoint in so far as war is con
cerned. While way up in the fresh
water college of Cleveland, Fenn, a
unit of the Y. M. C. A., one that
was most, shall we say radical in
its viewpoint, is now petitioning for
the installment of such a unit in
their college.

I

JUSU NAMAMS REIKIA SIENINĖS POPIEROS, MALIAVOS

The U.S. Wall Paper & Paint Co.
5522 EUCLID AVE.

7812 BROADWAY

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. Astuoni šimtai skirtingų pavyzdžių vėliausių ir moderniškiausių popierų. Mes
visada sutaupėm jums pinigus per daug metu 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 medį vienu tepimu
U. S. Quiik Dry Enamel............. gal. $1.85
džiūsta į 4 valandas — garantuotas
Didelis pasirinkimas vilnonių sponges
Excelsior Vykon Varnish .......... gal. $1.50
dideli šmotai ............................. P ° 25c
šis varnish atliks aukščiausios rūšies darbą
Excelsior Exline ......................... gal. $1.95 Kompiliacija zinko ir švino — sudaro
10 galonų maliavos iš 100 svarų . . $9.00
padengia grindis ir medį vienu tepimu
TAIPGI VISOKIOS KITOS REIKMENYS — VISKAS GARANTUOTA
- GEROS RŪŠIES MALIAVA DEL GRINDŲ 81.65 GALIONAS

5. ™Ė«ei1Ž

Are. THE U. S. WALLPAPER & PAINT CO. 7812 DB'rSay

Gegužės 4, 1934

DIRVA

, 1934

iš LIET. DEMOKRATŲ KLU-.
Darbai Cleveland©
BO SUSIRINKIMO
Kaunas. — Visoje Lietuvoje]
L. D. Klubas laike savo mė
FISHER BODY STREIKAS,
Ž I N _£O s
įsikūrę Vilniaus krašto badau
nesinį susirinkimą Balandžio kuris
tęsėsi savaitę laiko, pa
LIETUVOS SEIMU SUIRIMAS
26
d.
Lietuvių
salėje.
Narių
jantiems šelpti komitetai šiuo didelis,, GRAŽUS pokilis
SUSIRINKIMAS, Lietu v i ų atsilankė pastebėtinai daug — sibaigė pirmadienį, Bal. 30 d.
laiku aktiviai dirba. Veiklus
TĖVŲ PAGERBIMUI
Kultūrinio. Darželio visų atsto mat visi įdomauja ateinančiais Buvo sustreikavę 8,500 darbi
NUSTATYTA ADVO PLYTŲ PRAMONE Kj^tingos komitetas — ten yninkų. Sutiko gpyžti į darbus
Akrono Lietuvių Draugiškas vų susirinkimas bus laikomas nepaprastais balsavipiais kurie ir pavesti susitaikymą atlikti
pač daug aukojama javais.
Lietuvių salėj penktadienio va įvyks Gegužės 15 d. reikale už-J
KATAMS ATLYGI
Lietuvoje yra apie 30 didelių
Klubas, apvaikščiodamas savo kare, Gegužės 11 d., nuo 8 vai.
]’ j Detroite esančiai Automobilių
Mažeikių apskrityje ūkinin
NIMAS
antras metines sukaktuves, su Visi draugijų atstovai prašomi traukinio miestui 4 milijonų do- j Darbo Tarybai.
pramonės plytinių, iš kurių per
larių paskolos.
kai daug aukoja pienu ir kiau
rengia iškilmingą “Tėvų- Ban dalyvauti, nes bus svarbių ap
nai veikė apie 25, ir keliasdePradžioje susirinkimo pasakėt Be to, dar keli šimtai darbi
šiniais.
Kaunas. — Lietuvos Teisin
ketą” šeštadienį, Gegužės 5 d., tarimų ir prisiruošimas prie įdomią kalbą Ohio valstijos le ninkų įvairiose kitose Clevelanšimts smulkių kaimo plytinių.
Aktiviai veikia pafrontės ko
gumo minjsteris, susitaręs su
Valei. gislatures (seimo) narys John ] do dirbtuvėse pabaigė streikus.
Y. W. C. A. salėje, pagerbimui metinio pikniko.
Didžiosios pramonės plytinės
finansų ministeriu, nustatė ad pernai pagamino apie 20 mili mitetai — širvintuose, Malėtuo- -savo tėvų ir mo,tinti su kurių
Boyd. Pasakojo apie tai kas! CHASE
____
BRASS CO. 900 darvokatams atlyginimą už darbą. jonų plytų ; suvartota buvo apie se ir kitur.
DraugiDR;
V.
KUDIRKOS
dabartiniu
laiku
sostinėje
Co-jbininkų
...........
u nutarė gryžti į darbą
parama galima buvo atsiekti
Visoje Lietuvoje dabar eina
jos susirinkimas įvyks penkta- lumbus dedasi, kaip nepapras-Įir kompanija sutiko priimti viPagal jieškinio didumo, bylose 18 milijonų plytų, iš jų pusė
dabartinis šios organizacijos dienio vakare, Gegužės 4 d., tai sunkiai varžoma
sudarymeisus be skirtumo.
kur advokatas gelbsti žmogui Kaune. Kaune plytų pareika plati aukų akcija: visi aukoja
laipsnis. Šis nuptikis bus ilgai Lietuvių salėje, Jau laikai žy biudžeto, i
ant kiek įkyrėjo]
išjieškoti atlyginimus, už pir lavimas pernai nesumažėjo, nes kas gali: vieni pinigais, kiti atmintinas jauniems ir seniems.. miai pagerėjo, miniai
STOČIŲ patar. bandyki- nuolatinis
ličias, Clevelando ] GASOL1NO
...
mą dalį j ieškomos sumos nu* statyba buvo ne ką menkesne natūra.
nori
nori]i nautojai, kurie streikuoja jau
Bus duota puiki vakarienė; pla te savo užvilktas duokles atsi mayoras Davis, kuris vis
■ • • j trečia savaite
dar neprieina
Vyriausia komitetas Vilniaus
statyta atlyginimo tam tikra kaip 1932 metais,
Kiek mažiau
nuojama gražus programas; ir, lyginti, nes nėra išrokavimo.bū išgaut pagalbą-miestui, bet nie-Įj prie susitarimo. Nors varoma
krašto
badaujantiems
šelpti
vis
kas
jam
nepasitiki.
ti suspenduotu nariu. Taipgi
suma, o paskui eina nuošimtis.
plytų sunaudota kaimo staty
pagaliau, užbaigimui to vakaro, bandykit ir naujų narių suras
Vėliau, susirinkimui baigiau-1I visokios tarybos, bet nekurios
gauna iš įvairių vietų aukų su
Paveizdan, jeigu j ieškinys
bai.
bus šokiai.
ti,
arba
senus
atgrąžinti,
kurie
j
tis,
prieita prie plataus ir visa- gasolino kompanijos nenori nie
šelpti Vilniaus krašto badau
yra nuo 1000 iki 5000 litų di
Plytų kainos nusistovėjo ir
Užkviesta dalyvauti pažymių del neužsimokėjimo yra išsi- 1 pusiško apkalbėjimo kaip bal- ko turėti su unija ir darbinin
jančius.
dumo tai už pirmą tūkstantį
dabar bemaž trečdaliu yra pi
svečių, vietinių ir iš kitų mies braukę, o randasi geroje svei . suoti už tą 4 milijonų dolarių kų atstovų neprisileidžia.
Žymesnės aukos gauta: Pa
Gazolino išvežiotojai 275 vy
advokatas atlyginimo turi gau
A. M. Praškevičius paskolą: už ar prieš. Išsikalgesnės negu 1932 metais.
tų, tarp jų Adv. P. V. Česnulis, katoje.
nevėžio miesto ir apskrities ko
Turto rast. j bėjus nariams paaiškėjo kokius rų vėl sugryžo dirbti ir pradė
ti 88 litus, o už sekančią su
Paskutiniais metais kiek pa mitetas — 4,800 litų; Kauno Liet. Kultūrinio Darželio pir
i budus mayoras naudojo: pir jo išvežioti gasoliną į tas sto
mą 4 nuošimčius, Didesnes sudidėjo pareikalavimas stogams
mininkas, “Dirvos” Redaktorius
miausia, Gruodžio mėnesį, bu tis kurias operuoja patys savi
“
MOTINA
”
.
Gegužės
6
d.,
sunkiųjų
darbų
kalėjimo
virši

mas siekiant, už pirmą 5,000 dengti čerpių. Jų kaina dabar
K.
S.
Karpius,
L.
K.
Darželio
vo
apšaukęs kad miestas ban ninkai.
Lietuvių salėje, 5 vai. vakare.
ninkas ir tarnautojai — 359 lt.
litų gauna 248 lt., o už likusią
krutavęs,
tuomi norėjo užmes
kiek kritus, todėl jų daugiau
CLEVELAND W O R S T ED
Agronomų sąjungos valdyba — sekretorius, iš Clėvelando, ir ki- Liet. Moterų Labdarybės Drau ti juodą dėmę buvusiai Demo
sumą 2 nuošimčius.
MILLS CO. 2300 darbininkų
ir vartojama.
“M.R.” 200 litų; avilį augintojų drau ti. Prie to bus šiaip ko naujo, gija stato veikalą “Motina”, paTose bylose kur jieškinio su
kratų administracijai ir atsi
kas paaiškės tą patį vakarą, ’minėjimui Motinų Dienos, Vi- kratyti visų darbo jieškančių gavo įsakymą iš Nacionalinės
gija — 50 litų. Ir tt.
ma negali būti nustatyta, atly
sas
pelnas
skiriamas
naujai
paDarbo Tarybos baigti streiką.
Kas iš musų draugų norėtų
savo rėmėjų, kuriems prižadėjo Darbininkai savo mitinge bal
rapijai.
ginimą advokatui skiria teis
SULAIKYTI TRYS
dalyvauti arba gauti daugiau
šis veikalas dar nebuvo lo laike rinkimų. Prie to, tokiu savo streiko baigimo klausime
NUSIŠOVĖ IšAIKVO.ięS VAL
mas. Tokiais atsitikimais atly
PIKTADARIAI
informacijų apie tą vakarą ga šiamas šioje kolonijoje, ta i gi paskelbimu tikėjosi gauti grei ir po balsavimų staiga pradin
DIŠKUS PINIGUS
ginimas gali būti ne mažesnis
li kreiptis pas sekančius: Sta visi galitė užsjtikėti kad bus tos pagalbos kaip ir valstijos go dėžė kurion buvo sumesta
Kaunas. — Kovo 6 d. nusišo
kaip 25 lt. ir ne didesnis kaip
taip ir iš federalinės valdžios.
Mariampolės policija sulaikė
sys Alekna, 693 Douglas street, labai įdomus veikalas, kuris at Bet taip pasielgdamas mayoras balsavimų lapeliai. Tas sukė
vė Šančiuose geležinkelių valdy
250 litui
vaizduoja
Tnotiną,
jos
meilę
ir
lė didelį sąjūdį tarp streikerių
Kostą Barauską, Antaną Jušką
arba Pranas Rokus, .627 Belle
širdį, skausmus ir džiaugsmus didžiai apsiriko: vietoje sulau ir daugelis vėl atsisakė gryžti
bos kasininkas Nikodemas BiYra nustatyta atlyginimai už
ir Leoną Karšinską, padariusius
vue avenue, kurie yra rengimo kuriuos motina atjaučia del sa kti pagalbą, buvo sulaikyta ir dirbti.
sigirskis, 34 m. amžiaus. Nu
bylas pirmoj ir antroj teismo
keletą plėšinių ir žmogžudysčių.
komiteto nariai. ’
vo vaikų. Ištikro negalima at ta kuri jau buvo pažadėta, nes
Tos pačios kompanijos darbi
sišovė išaikvojęs valdiškus pi
instancijoj, atlyginimai už pra
Tai buvo gauja kuri teikė neri
Kadangi apribotas skaičius siminti kada tokis puikus vei nebuvo ant ko skolinti, kadangi ninkai Ravenna, O., sugryžo į
nigus, negalėdamas jų padeng
laimėtas bylas, už bylas atima
jis skelbė jog rnmiestas
mo visai Pietų Lietuvai.
1-----. , , esąs
.T-.su darbą.
vietų tėra, todėl norintieji tu kalas buvo persta^vtas.
bankrutavęs. Lokią
klaida Dati. Išaikvota apie 5,000 litų.
mas iš advokatų jeigu susitai
Prie
veikalo
bob
ir
keletas
Betyrinėjant kas tie per gai
rį užsisakyti vietas iškalno. .
pamarginiinų, ką išpildys šios vis. permatė ir dabar atitaisėj SIMMONS MEG. CO. streikoma be teismo, ir tt.
valai, policijai pavyko nustaty
Visiems užtikrinta smagus va kolbnijos artistai ir Moterų pareikšdamas kad neteisingai kuoja 275 darbininkai.
Taigi Lietuvoje sutvarkyta ti kad Juška seniau ir dabar ne
J. Termenas. Labdarybės Choras, kuris jau paskelbė miesto bankrotą. 1Už’i PLIENO IR GELEŽIES darBELLSHILL, Škotija karas.
šis svarbus dalykas, kurjs visur
šiojo Mariampolės žydams van
per ilgą laiką ruošėsi prie šios mokėjo- dalį skolos kuri pripuo bai Clevelande šiuo tarpu eina
yra netvarkingas ir per ką ad denį, o Barauskas vertėsi smul- MIRĖ KUN. PETRAUSKIS
lė mokėti Vasario mėnesį, ir beveik pilnu saiku.
dienos.
tuomi tikėjosi kad gaus pirmiau
vokatai žmones tiesiog begėdiš
Po
teatrui
bus
puikus
Lietu

Kovo
6
d.
čia
Lietuvius
su

■ kia kontrabanda.
žadėtą iš federates valdžios su
viški ir Amerikoniški šokiai.
kai išnaudoja.
Kaitą abu susitikę ir neturė- krėtė didelė žinia — mirė Ško
SVEČIAI. Gryždami iš ChiVisus širdingai kviečia Mote mą visiemš darbams.
‘darni pinigų sumanė paplėšikau- tijos Lietuvių klebonas Kun. J.
Dabar gi kas gali may orui ti cagos antradienį buvo sustoję
rų Labdarybės Draugija ir ren
kėti kad miestui ištikro reikia “Dirvoje” J. Januškevičius, S'.
VOKIEČIAI NEGAVO ti. Juška įtikino Barauską kad Petrauskis, “Išeivių Draugo*’ DETROITE DARBAI PAKI gimo komisija.
A. S., Korespondentė. tų keturių milijonų dolarių, ku L. A. iždo globėjas, su savo tė
ANGLŲ PRITARIMO i kepyklos savininkai Vanagins- redaktorius. Tai pirma tokiai LO DAUGIAUSIA. Detroitas
rių nubalsavimo prašo Gegužės vu. Jiedu gryžo atgal į Hart
kai yra nepaprastai turtingi, ir naujiena Škotijos Lietuvių is-j darbų pakilimui užima pirmą
15 dieną?
Kaunas. — Estų laikraštis
ford, Conn.
VAŽIUOJA
LIETUVON.
IŠ
pat
pradžios
Liej
vietą
šioje
šalyje,
kaip
parodo
įgundė pradėt nuo jų. Kad dar torijoje nuo ]
L.
D.
K.
Korespondentas.
“Paewalet” patalpino savo Lonvačia, j surinktos žinios. Nors ir kiti Cleveland© pirmutiniai šią
bas butų sėkmingesnis jiedu] tuvių išeivių apsigyvenimo
a
sąrą keliauninkai į Lietuvą yra
dono korespondento straipsnj,
“Dirvos” Redakcija priima ir
metų.
pasiėmė dar ir Karšinską. Visi | maždaug per■ apie 40
— ----.£.. I miestai, dideli ir maži, atgijo
OHIO VALSTIJOJ namų sakuriame rašoma kad Vokietijos trys apsiginklavę plėšimą įvyk-] kaip pradėjo lankytis čia Lie- ir dkirbai pagerėjo, tačiau šio du plačiai žinomi vientaučiai— i ininkams gelbėti savo namus laipina pranešimus apie vietini
Juozas šeštokas, biznierius, ir
Lietuvių judėjimą, nemokamai.
diplomatija dėjus pastangų sa
Parapija liko pavasario bėgiu Detroite darbai Dr. S. T. Tamošaitis, dentistas. ruo praradimo iki šiol jau iš Pranešimai turi būti parašyti
de nepaprastai žiauriai.
i tuviai kunigai. ”
vo ginče su Lietuva del Klaipė
Tokiu budu įsigiję pinigų, be kunigo i galutinai be jo pakilo žymiausia negu kur ki Jiedu išvyksta laivu “Europa”, duota 8100,000,000. Pagelbėta'Į trumpi ir tik apie patį dalyką.
32,186 mažų namų savininkams. I
dos gauti Anglų paramą. Bet nusipirkę daugiau ginklų, savo
kuris, išplauks Gegužės 16 d.
kios tvarkos, nes staiga mirtis tur.
iš Anglų pusės buvo nurodoma]]
Cleveląridą.,apleiš
Gegužės
.14
Lyginant su 1926 mėtų dar
veikimą išplėtė. Netrukus jie Vislią nusinešė į kapus ir var
d.. Lietuvoje mano užtrukti po
kad Klaipėda kaipo vienintelis
užpuolė ir nužudė Ramanavo k. gu bus galima kas tiksliai su bų skaitlinėmis, šymet'‘Detroite du ar tris mėnesius.
uostas Lietuvai buvo paliktas
gyventoją Paserbski, vėliau ke žinoti apie parapijos stovį, ka automobilių industrijoje dirba
tam tikromis autonominėmis
letą kitų. Paskutiniu laiku nu dangi pasirodė labai prasta li u- 94 nuoš. Chemijos industrijo
LIET. DEMOKRATŲ KLU
Ketvirtadieni — Penktadieni — Šeštadienį
krašto teisėmis, kurios ganėti
tarė plėšti klebonijas, tačiau vo parapijoje tvarka. Nors ko- je dirba 99 nuoš. Plieno ir ge BO BALIUS arba Gegužinė
nai laiduoja to krašto gyvento
nesuspėjo.
“M.R.” mitetas buvo, bet tik del ma ležies — 94 nuoš.; kitiį metalų' rengiama sekmadienį, Gegužės
jams interesų pabojimą. Ta-j
— 104 nuoš.; odos —- 107 nuoš. 13 d., naujos parapijos sode ir
dos.
čiau Vokiečių vyriausybė vis
PERSIKELIA. Išstačius di salėje, 18022 Neff Road.
Oficiališkos parapijos Škoti
Anksčiau buvo garsinta kad
del to išnaudodama padėtį lei-1 JOGAILOS 500 METŲ MIR
jos Lietuviai neturėjo, nes Glas- delį naują federališką Jjudinką, tas viskas rengiama Gegužės 6
TIES SUKAKTUVĖS
do krašte organizuoti priešval
g‘owo Airių arkivyskupas jos kuriame sutilps paštas ir kiti d., bet del tam tikrų aplinkybių
šymet sueina lygiai 500 me
stybines ir Hitlerininkiškas or
nepripažino; nors buvo gana federates valdžios ofisai, dabar tapo perkelta į Gegužės 13 (T.
tų nuo karaliaus Vladisvolo Jo
ganizacijas.
Kaip
V1SOS PREKES GALIMA GAU II PIRKTI
storotasi parapiją gauti bet lie tiniu laiku prasidėjo persikėli Malonėkit tą įsitėmyti.
Kalbėdamas del Vokietijos gailos mirties. Jogaila mirė
išrodo
tai
Gegužės
13-ta
’
bus
pavyko, čia yra susitvėrus tik mas iš senos vietos Į naują vi dar patogesnė diena, nes bus
UŽ ŽYMIAI PIGESNES KAINAS!
spaudimų, korespondentas pa 1434 metais, taigi keturiais me
draugija Šv. Kazimiero, kurią sų pašto ir kitų skyrių tarnau visoj pilnumoj sodas sužydė
po Vytauto Didžiojo
žymi kad Lietuviai yra stipri j tais vėliau
veu
Lietuviai sutrumpintu vardu tojų su visais jų įrankiais ir jęs ir gamta pasitiks mus pil
THE KRAMER & REICH CO.
tauta ir smurtu neleis daryti į] mirties,
vadino “parapijos draugija Ji baldais. Apie Birželio pradžią nai prisirengus musų ištuštėju
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
Lenkai rengiasi šias sukaktusave įtakos. Kartu nurodoma
sius plaučius pripildyti puikiais
per tam tikrus kolektorius ren viskas bus perkelta.
į Anglų simpatijas Lietuvai, ves iškilmingai paminėti. Tarp
aromatais,
o
komitetas
—
pil

Persikels vis 3,700 tarnauto
ka nuo Lietuvių kurie čia apvus. Visi be skirtumo kviečia
ypač po to kaip sužinota apie kita, ko, Dzialdovo kaime, Lensigyvenę tam tikrą mokestj, jų ir viršininkų.
mi dalyvauti.
Komisija.
tikrąjį padėjimą Klaipėdos kra kijos-Vokietijos pasienyje bus
vieną šilingą įį menesi
mėnesį, užlaikyšte.
“L.K.” pastatytas Jogailai didelis ]
r., mui Lietuvio kunigo.
Jis atRAY T. MILLER, buvęs De-| = (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =
1934 METU BONU
minklas.
“M.R.
Į
laiko
pamaldas
vieną
kartą
sa
mokratas miesto mayęras, ta
JONAS NAUJOKAITIS
Lithuanian Funeral Home
=
KUPONAI
po Prezidento Roosevelto pa
vaitėje žymesnėse kolonijose:
“Dirvos” agentas Londone.
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
=
skirtas specialiu S. V. advoka
“Dirva” priima Lietuvos
Pas jį galima gauti “Dir
VOLDEMARAS ATIDUOTAS Glasgowe, Burnbanke, Mossenkambarius leidžiame dykai.
=
to padėjėju su alga $5,000 me =
vą” payieniais numeriais ir
bonų kuponus 1934 ir ank
TEISMUI i de ir kitose vietose sulyg nuotuose.
Miller
savo
pareiga
tu

S
Lietuviai
kreipdamiesi
reikale
prie
manęs
apturėsit
užsirašyti metams. Adr.:
stesnių metų už pilną jų
Kaunas. — Apeliacinių Rūmų 1 žiūros. Taip pat aptarnauja ir
rės sužiūrėjimą visų senų nu E
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei=
3 White’s Gardens,
vertę už knygas ir prenu
Prokuroro
parėdymu.
Zarasų
kitur
Lietuvių
dvasinius
reikagriaunamų miesto dalių žemių, =
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo~
Planet Street,
meratą.
kur bus statomą nauji gyvena
Apigardos Teismo tardytojas lūs. Draugijai tas visas Lietunių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžininE
Commercial Rd, E. 1.
mi namai su valdžios pagalba.
gos. žemiausia ktiina už palaidojimą, sulyg jūsų pa=
ištardė Prof. Voldemarą del jovio kunigo išlaikymas kas trys
s
sirinkimo. Reikale telefonimkit.
=
' straipsnio “Lietuvos Keliai”, j mėnesiai atsieina šitaip: kuniKalbinkit savo draugus skaitvMONTREAL CANADA tilpusio jo organe “Tautos Bal- ■ go alga 39 svarai sterlingų ir
ENdicott 1763 i
i “Dirvą” — jie turės sau di = 6621 Edna Avenue
iuiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiinriiiiirvimniiimiiinimiS
delio pasitenkinimo iš jos.
sas” ir' Rytprūsių Vokiečių lai- klebonija 33 sv. Kitokios ineiJ. M. ROSENFELD
kraštyje. Teismo organai įžiu- gos kurias kunigas gauna kalėLietuvis Advokatas
rėjo kad tuo straipsniu Volde- dojant ar už mišias į tai nesimaras nusikalto tautai ir vals- skaito ir yra jo paties ineigos.
BEN GERSOVITZ
tybei saugoti įstatymui. Grei-j Geram ir darbščiam kunigui
Notaras
tu laiku ruošiama kaltinamasis nėra perblogas pragyvenimas,
aktas ir įvyks Prof. Voldemaro. tik reikia pavažinėti po koloni20 St. James East
Kurie manot važiuoti i Lietuvą dabai tuoj ar vė
ir “Tautos Balso” redaktoriaus jas, kas sudaro šiokį tokį sun5724 Euclid Ave.
Tel. Harbour 3424
bylos svarstymas.
“L.K.’] kurną.
P-nas.
liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės i

Vilniečių Šelpimas
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TIK TRIS DIENAS!

Dolerines Dienos

| DEIJA C. JAKUBS |

Apartment
Wallpaper & Paint
Store

.

WfiDU Amerikoj zzjV7?7;°RKO^
DIDELĖS EKSKURSIJOS

Kiti

Į LIETUVA
Rengiamos Liet. Lai v. Agentų
Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu

GRIPSHOLM"
Gegužės 28
L i epos 5, š.m.

l KLAIPĖDĄ
per

Gothenburga^^ ^informacijų
<

Išplaukimai
M.L. Kimgsholni
S.S. Drottningholm
M.L. Kungsholin
S.S. Drottningholm

G eg. 7
Geg. 18
Birž. 4
Birž. 12

—— Brošiūrėlė apie ekskursijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.

kumentų j — Laivakortės visomis linijomis — iš
plaukimai visais laikais — kelionė visais laivas.

12c—15c

Per “Dirvos” Agentūrą gali prisidėti prie viso

Rough

Plasteriai

NAMAMS MALIAVA
visokių spalvų, galionas

kių ekskursijų kokios tik į Lietuvą rengiamos.'

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave.

ir laivakorčių kreipkitės j vietinius agentus arba i

SWEDISH AMERICAN LINE

“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kitų do

Miegkambarių ir Virtuvių
Sienoms — 5c—10c.
VALENTINES VARNISH
labai special 81.89 gal. ,

Boston, iostatestr.-NEV y0RK, 21 state str.-Chicago, 181 no.michigan avė.
’

SPECIALIAI ŠĮ
MĖNESĮ

DECK PAINT $1.25 gal.

5724 Euclid, Ave.
ENdicott 3666

Cleveland. Ohio

8
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Elektriški Refrigeratoriai (šaldytuvai) Apsimoka Patys Savi
SVARBUS VIETINIU
SUSIRINKIMAS

NAMIE GAMINTI LEDO ŠMOTELIAI
TEMPERATŪRA TURI DIDELES
SVARBOS MAISTO UŽLAIKYME
VĖL PASIDARO LABAI NAUDINGI
Moterys kurios nėra atsar
gios • užlaikyti šeimos maistą
temperatūroje žemiau 50 laip
snių visu laiku, išstato savo
šeimą bereikalingon sveikatos
rizikon, kaip tikrina daktarai
ir maisto ekspertai.
Maistas sugenda,' sako tie ži
novai, todėl kad bakterijos ir
pelėsiai pradeda formuotis ant
virto ar dalinai virto maisto
jeigu jis paliekamas stovėti
temperatūroje viršiau penkių
dešimtų laipsnių. Visi tie mai
sto gadintojai yra darbe visas
dvidešimts keturias valandas
kasdien ir laukia apipulti kiek
viena maisto gabalėlį kurį šei
mininkė palieka neapsaugotą
atsakančiu šaldymu.
Perdaug šeimininkių, sako
vienas ekspertas, tiki kad nėra
pavojinga palikti maistą tūlam
laikui šiltesniame ore jeigu jis
vėliau buna padedamas j šal
dytuvą.
Toks manymas yra
klaidingas ir manymas kad
šaltis arba šaldanti temperatū
ra sunaikina bakterijas ir pelejimą yra klaidingas.

Kaip žinote, iš Lietuvos
jau atvažiavo Vilniaus Ge
ležinio Fondo atstovai/pir
mininkas Ka,n. Prof. F. Ke
mėšis, Prof. B. Vitkus ir P.
Babickas. Jie atsilankys ir
Clevelande. Jiems čia pa
skirta dvi dienos, Birželio
8 ir 9. Clevelande jie nori
laikyti paskaitas. Jau lai
kas mums imti rengtis prie
jų priėmimo. Tuo tikslu
šaukiama vietos veikėjų su
sirinkimas Lietuvių salėje,
antradienį, Gegužės 8 d., 8
vai. vak., Lietuvių salėje.
Dalyvauti prašoma visi be
pažiūrų skirtumo, nes Clevelandiečiai turim gražiai
pasirodyti. K. S. Karpius.
VIETINĖS ŽINIOS ANT
7-TO PUSLAPIO.

šalta temperatūra neužmuša
bakterijų ir pelėsių, bet tik pa
laiko neveikliais, bet jie tuoj
pradeda staiga ir pavojingai
veikti kaip greit maistas atne
šamas į šiltesnį orų. Tam tik
slui studentai maisto chemijos
išrodinėja kad vienatinis sau
gus būdas maistui išlaikyti nuo
gedimo yra laikymas vienodoje
temperatūroje nuolat žemiau
50 laipsnių kuomet tik tas mai
stas nenaudojamas.
Prie to kad maistas esti apsaugojarcas nuo gedimo, turint
elektrišką šaldytuvą šeiminin
kė gali nusipirkti maisto reikmenu daug .vienu kartu kada
pasitaiko proga ir pigu, tokiu
budu -.sutaupant pinigų. Taigi
tuo atžvilgiu ne tik yra užtik
rinta šeimos sveikata, bet ir
buna naudinga šeimos kišenini.

105 UŽMUŠTA. Automobi
lių nelaimėse per pirmus ketu
ris šių metų mėnesius užmuš- s
ta jau 105 žmonės. Pernai per
tiek pat laiko buvo užmušta tik

C. Pakeltis Pharmacy
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)
1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

Pranešu savo tautiečiams kad
mano aptieka perkelta nuo 8121
Sowinski avenue į naujų vietų,
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 lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokiu kitokių 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 ii’ sudedu furnasus.
Dengiu ir taisau stogus ir nuobėgų rynas.
Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace &
Roofing Co.
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.
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

ir
FRIGIDAIRE
PARDAVĖJAI

r-

Dabar kada ateina sezonas1 kalinga kiekį visai trumpu laigeriems, šaltiems gėrimams ir ku.
ši patogi ypatybė elektriško
draugiškas išsigėrimas vėl tapo
tarnauja dviem tiks
legališkas, paprastas mažas le šaldytuvo
lams: jo greitai šaldanti tem
do gabalėlis vėl pradeda užimti peratūra ne tik greitu laiku pa
tikrų svarbų gerai vedamuose gamina ledo šmoteliu, bet tuonamuose, nes mažai kuris Vėdi mi galima greitu laiku pasiga
nantis gėrimas galima jiadary- minti įvairių.skanių šaldytų už
ti skanus be pridėjimo vieno ar kandžių, lengvai be jokio var
daugiau tų patogių, tikro didu go ir pastangų.
mo produktų moderniško, elek
triško šaldytuvo.
11 TEISĖJŲ KANDIDATŲ,
Ledo gabalėliai išrodo suly šį rudenį bus 11 kandidatų į
ginamai nesvarbus bendrame teisėjų vietas. Nekurie dabar
dalykų sutvarkyme, bet kas ne tiniai teisėjai kandidatuos į
dalyvavo kur kada nors kur aukštesnes vietas.
pasisekimas ar suirimas drau
šį rudenį taipgi bus rinkimai
giško pokilio staiga pasirodė apskrities viršininkų ir Ohio
priklausąs nuo šeimininkų ga valstijos gubernatoriaus kartu
lėjimo patiekti keleto šmotelių su valstijos seimo atstovais.
daugiau ledo kritiškame mo
Iš Lietuvių kiek girdėti kan
mente.
Patogumas galėjimu didatuoja į valstijos seimų Clepažengti iki elektriško šaldytu velande plačiai žinomas Jonas
vo ir ištrauktų stalčiukų vieną DeRighter.
po kito pilną ledo šmotelių, pa
darytų tinkamo didumo, be jo
kio terliojimosi arba vargo, yra
tai ypatybė moderniško elek
triško refrigeratoriaus, ko ne
Pinigus Lietuvoje, siųsgalima lengvai pražiūrėti.
Tiktai paprastas ledo skam tus per “Dirvą” šios
bėjimas į stiklą žėrinčio, šalto
ypatos:
gėrimo padaro užtektinai malo
niu vakarų, ir todėl šeimininkai Kazė Stankevičienė . .. 87.00
kurie nori rūpestingai prireng Ona Želvienė .................
$5x00
ti vakaro pavaišinimus turi ne- Ona Samoškienė ........... $10.00
pražiurėti aukštos vertybės ma Morta Liaugminaitė . .. $5.00
žų ledo šmotelių.
Morta Minkevičienė . .. $5.00
Su elektrišku refrigeratorium Petr. Pralgauskienė.... $10.00
virtuvėje moderniška šeiminin Adomas Deimontas . . . $5.00
kė gali visados būti tikra jog Dom. Daniunienė .... $10.00
turės užtektinai kristalinių le
Kreipkitės vėl:
do gabalėlių kada tik prireikia,
ir jeigu prireiktų jų nepapras
“Dirvos” Agentūra
tai daug tai vistiek greitai šal
dantis įrengimas parūpins rei- 6820 Superior av. Cleveland, O

HELD S FURNITURE
6900 Superior Ave.
ELEKTRIŠKI
REFRIGERATORIAI

(Šaldytuvai)
Skalbuvai

. a<> ■

ELECTRIC REFRIGERATOR PATS SAVE APMOKA

GERESNIS VALGIS
NEKAINUOJA NEI KIEK DAUGIAU
Jus galit turėti geresnius valgius be didesnių išlaidų, kuo
met turėsit Elektrišką Refrigeratorių.
PIRMAS, jis pagelbsi užlaikyti maisto dalykus geriau

GAVO

siame stovyje per kelias dienas, tokiu budu galima pri

sipirkti daugiau maisto reikmenų be praleidimo daug pi
nigų, nes tankiai buna tam tikri maisto produktų atpigi

nimai ir jais galima pasinaudoti.
ANTRA, jj turint, galima sutaupyti atlikusius valgius

iki kitam valgiui ir perdarius vėl duoti j stalą.

TREČIA, jame galime išlaikyti visokius gėrirtaus bonko-

se 40 laipsnių šaltume (toje temperatūroje jie buna ska
niausi), taipgi galima pasigaminti visokių skanių šaldy

“Pirmiausia Visko—Atsakantumas”

tų valgių ir prieskonių, kuriuos galima lengvai pasiga

GRUNOW — CROSLEY - APEX
Refrigerator

minti tiktai turint Elektrišką Refrigeratorių.

Pas mus galite gauti bent vieną iš čia
paminėtų elektriškų šaldytuvų.
Pas
Kohn’s neimat jokių rizikų.

Virš 50 metų teisingo' biznio vedimo užtikrina jums teisingą patarnavi
mą ir tikras prekes.
Parūpinama Kreditas

ELEECTROS KAINA CLEVELANDE PIGIAUSIA ISTORIJOJE

THE S. KOHN & SONS
St. Clair Ave. kampas E. 105th St.
MOKANT TIKTAI PO

Baldai
Patiesalai
Karpetai
Pečiai
Radios
Atdara Pirmad., Ketvirtad. ir šeštad. vakarais

i$

KAS
diena
NUSIPIRKSIT

Grunow
Apex
Frigidaire
Norge

GOULD HARDWARE CO
13924 St. Clair Avenue

Ph. GLen. 2567

KFFRIGE RATOKIŲ
Clevelando Didžiausioje East Side
REIKMENŲ KRAUTUVĖJE

SNOW BROS

DOAN ELECTRIC CO.

13708 ST. CLAIR AVE.

Kampas Hayden.
Liberty 9657
I

KARVĖ MOKYKLOSE. Po truko su žinia vieno kalėjimo |
Clevelando pradines mokyklas sargo, kuris įšmugeliavo tiems
pradėta vežioti karvė su ver kriminalistams revolverį.
šiu, parodymui vaikams kad
pienas tikrai paeina iš karvės,
J. J. LAZICKAS
o ne iš bonkos. Daugelis mies
JEWELER — RADIOS
to vaikų dar nėra matę karvės.
PABĖGO. Iš Columbus val6407 Superior Ave.
stijinio kalėjimo pabėgo trys
Prie E. 65th-Norwood Rd.
kaliniai, nusileisdami nuo aukš
tos sienos. Sakoma kad jie iš—ENdicott 6438-------

SHELVADOR
_______

GAr. 0340

8713 SUPERIOR AVE.

Atdara vakarais

Superior Refrigerator Sales Co
8903 Superior Avenue
Atdara Vakarais

GArfield 1699

Užkviečia jus apsilankyti ir pamatyti
Naują
KELVIN ATOR
ir

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

QKc MOKASI Į DIENĄ
BENAUDOJANT

