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ANGLIJOS KARAS
JAPONŲ.• ■ PREKĖMS
Tokyo. — Anglija uždė
jo naujus muitus ant prekių
iš Japonijos, kas Japonus
sukiršino ir jų vyriausybė
išnešė protestą prieš tokį
Anglų pasielgimą. Tai yra
Anglų paskelbimas preky
binio karo.

PRADŽIOS VASAROS STAIGUS KARŠTAS NUŽUDĖ MOKYTOJĄ
Hinton, W. Va. — Už tai
BE LIETUS ORAS KENKIA AUGIMUI
kad trys metai atgal moky

KAINA 5c.

VOKIEČIAI KREČIA
TURISTUS

>■-47

Vol. XIX (19-ti Metai)

Sveiki Broliai Lietuviai

Paryžius. — Vokiečiai iš Vilniaus Geležinio Fondo Atstovai, Išlipę Ameri
leido patvarkymą, kuriuo
koje, Sveikina Lietuvius
suvaržo turistų apsilanky
mą Vokietijoje. Įvažiuot Į
Vokietiją lengva, bet išva Iš musų mylimos Tėvynės Per Atlantiko vandenyną,
žiuoti sunku, nes neduoda atvykę i Ameriką, mes nuo didvyrių Dariaus ir Girėno
išsivežti daugiau kaip 50 širdžiai sveikiname Jus, nugalėtą, skrieja į Jus Lie
markių. Išvykstantieji iš garbingi Amerikos Lietu tuviškos mintys, jieškančios
savųjų atsakymo; iš paverVokietijos labai krečiami ir viai.
mus
skiria
dideli
gtos
musų sostinės Vilniaus
Nors
varginami. Tas labai suma
vandenyno
plotai,
bet
minskamba
skundų aidai jiešžins svetimšalių lankymąsi
tys
nuolat
jungia
mus,
o
viką
atbalsio,
— visa Lietuva
Vokietijoje.
sų stipriausiais saitais riša alsuoja vienu nenugalimu
BIRŽOS KONTROLEI visus mus Lietuvos meilė, pasiryžimu išlaikyti aukoIr šiandien, gyvendami1 mis ir pasišventimu įgytą
BILIUS PRIIMTAS
Laisvoje
Nepriklausomoje laisvę, ir mes tikime kad viWashington. — Atstovi]
Butas priėmė New Yorko Lietuvoje, mes su dėkingu-i si būdami tikrais Lietuviais
Wall Street Biržos kontro mu minim Jūsų aukas ir žy-' sukursime savo Tėvynei
liavimo bilių. Bilius sutei gins Lietuvai laisvę atgau- j šviesią ateitį.
Kanaun. F. Kemėšis,
kia valdžiai teisę kontro nant ir jai atsistatanti bro
B.
Vitkus,
liškas
jausmas
veda
mus
pa

liuoti visokias biržas ir pri
Petras
Babickas.
sidalinti
mintimis
apie
mu

žiūrėti kad jose nebūtų ve
sų
brangios
Tėvynės
gyveį
New
York
City
dama spekuliacija, Bilius
nimą.
Gegužės 3.
perduotas senatui.

tojas jį apmušė, Melvin H.
šeši užmušta. St. Louis, RUSIJA RENGIASI DI-Į “LUSITANIA NUSKAN- Bennett, dabjar 19 metų vyJDINTA 19 METŲ ATGAL rokas, susitikęs savo moky
Mo. — Missouri Pacific! DELEI KOMPETI
Gegužės 7 dieną suėjo 19 toją gatvėje, užpuolė ir už
grudų elevatoriuje ištikus
CIJAI
metų kaip Vokiečių subma- mušė. Vaikinas suimtas.
sprogimui šeši darbininkai
Staiga užėjęs karštas o- rina's paskandino garsų Anužmušta.
MIRĖ W00DIN
ras ir’stoka lietaus išstoto gh] greitlaivį “Lusitania”.
į pavojų šių metų laukų į Su laivu nuskendo 1,150 New York. — Bal. 3 d.
San Francisco. — Laivu derlių. Kaip nuo pat pra žmonių, tik 809 išgelbėta. mirė buvęs S. V. Iždo sekkrovėjai ir darbininkai pa- džios Gegužės mėnesio da- Tame nuskendime žuvo 124 re torius Woodin. Laidotureikšdavo algų padidinimo lvkas
tik
us Ue. Amerikonai, kas išragino vėse dalyvavo Prez. Roose
ir sutrumpinimo darbo vau
g
,
Mti
kviečiu
h
ir. Suv. Valstijas išeiti prieš velt, senas Woodin’o drau
landų. Negavę savo reika kitų „ grudų„ derlių, oiečių
jeigu Vokiečius. “Lusitania” gu gas. Tik >del savo draugiš
lavimų išpildymo apšaukė dar ilgiau pabus sausuma li juros dugne 250 pėdų gi kumo Rooseveltui Woodin,
SUSIRŪPINĘ VYTAUTO DID. MUZEJAUS
ŽAIBAS NUDEGINO
streiką. Streikas apima a- tai pjūtis bus visai menka. lumoje, už Airijos pakraš dikčiai senesnis už RooseBAIGIMU. TRŪKSTA DAR 600,000 LITU
PLAUKUS
pie 15,000 darbininkų.
Amerikoje javų derlius čio. Vokiečiai kaltino An veltą, sutiko įstoti į Demo Clintwood, Va. — Laike
labai įvairinoj a. Paveizdan, glus apginklavime “Lusita- kratų ' administracijos kabi perkūnijos vienai moteriai Kaunas. — Vytauto Didžio tokios išeities neranda l-qaip dar
Seminole, Okla. — Išėjo didžiausias kviečių derlius nijos” ir persergėjo Ameri netą. Woodin, 69 m. am žaibas trenkė į galvą ir nu jo Komitetas dabar visomis iš kartą kreiptis Į Lietuvių visuo
į streiką apie 800 šios sri buvo 1931 metais, kada su konus nevažinėti į Europą, žiaus, pradėjo nesveikuoti degino didumą jos plaukų. galėmis stengiasi rasti kreditų menę prašyti aukų šiam kil
ties aliejaus šaltinių darbi rinkta 932,221,000 bušelių. nes Atlantike siautė karas. ir turėjo rezignuoti iš iždi Pati ji išliko gyva ir sveika. kurtais butų galima dar šiais niam tikslui. Jeigu pavyks
metais užbaigti Vytauto Didžio tiek aukų surinkti tai Vytau
ninkų, protestuodami prieš 1933 metais buvo mažiau Dabar rengiama planai ninko vietos pereitą rudenį.
jo
muzejaus statyba. Tuo tar to Didžiojo muzejus šiais me
kompanijos nepildymą su sias — gauta 527,413,000 tą laivą iškelti ir išgelbėti
PENKI
SUŽEISTA
BLAN pu ikišiol komiteto pastangos tais galutinai butų baigtas sta
tarties pasirašytos su dar bušelių.
su juo nuskendusias gery UŽGINČIJO KAD BELGŲ
KO APIPLĖŠIME
jokių vaisių nedavė. Muzejui tyti.—Tsb.
KARALIŲ UŽMUŠĖ
bininkų unija Balandžio 6 d. Kviečių Amerikai šį me bes, kartu gi paaiškės ar
Fostoria,
O.
—
Gegužės
5
baigti dar trūksta 600,000 litų.
tą nepritruktų nors derlius “Lusitania” buvo apgink Brussells, Belgija. —, An d. kulkosvaidžiu ginkluoti Tokią palyginti nemažą sumą
glas rašytojas Hutchison du plėšikai užpuolė vietos komitetui galėtų paskolinti tik
Birmingham, Ala. — Čia ir mažas butų, nes yra už luotas.
nei iš šio nei iš to paleido banką ir pagrobę $18,000 stambus rangovai. Nei bankai, PRANCUZIJA LIETU
vėl iškilo streikas anglia- silikusio pertekliaus 270,gandą buk Belgijos karalius
VIU PUSĖJE
kasyklų darbininkų. Strei 000,000 bušelių.
taupomos valstybės kasos
PERLĖKS ATLAN- Albertas ne pats užsimušė, pinigų pabėgo. Apie banko nei
kol
kas
kreditų
duoti
negali,
kas eina su riaušėmis ir net Bado šioje šalyje nebūtų SAKO
Kaunas. — Paskutiniai Klai
užpuolimą duota žinia poli
žudystėmis. Gegužės 8 d. ir prie prasto derliaus, ta TIKĄ Į 20 VALANDŲ bet jį kas tai tuose kalnuo cijai, kuri bandė plėšikus nes dar nebaigtus statyti Vy pėdos įvykiai ir atkakli Lietu
Glen L. Martin, vienas iš se užmušę. Jis nupasakojo
tauto Didžiojo Muzejaus ramus vos kova del savo valstybės iš
susirėmime streikerių su čiau duona ir kiti grudų ankstyvų
sulaikyti. Susišaudyme sun negalima
Amerikos
pionie

įkeisti.
juk
karaliui
esant
kalne,
iš
sudomino ir kitas val
kasyklų sargais du asme produktai pabrangtų.
kiai sužeistas policijos vir Komiteto derybos su rango- laikymo
rių
orlaivininkystėje,
sako
stybes.
Dabar daugelio kraš
viršaus
jam
kas
nors
rėžė
Suv. Valstijose paprastai
nys nušauta, keli sužeita.
šininkas ir keturi kiti gy vais liko be pasekmių, Tiesa, tų spaudoje vis daugiau ir Lie
kad
už
penkių
metų
nuo
da

į
galvą
ir
karalius
nukrito
Taipgi streikuoja apie 8 per metą sunaudojama apie
ventojai. Plėšikai apšaudę
tūkstančiai geležies rudos 600,000,000 bušelių kviečių. bar, tarp Amerikos ir Eu žemyn ir užbaigė savo gy patį miestelio vidurį pabė rangovai sutinka muzejaus sta tuvai palankesne kryptimi ra
bus užvesta regulia- venimą.
tybą baigti kreditan. Bet tuo šoma apie Klaipėdą, Vilnių ir
x
kasėjų. Valdžia deda pas Rusija, kuri šymet lau ropos
go.
pačiu už darbą ir statybos me- bendrai Lietuvą.
ris
susisiekimas
lėktuvais.
tangas sutaikyti, tačiau ne kia didžiausio kviečių der Atlantiką lėktuvai perlėks Belgai tuo gandu pasipik
jie reikalauja ne 600,000
Balandžio 16 d. Prancūzijos
tino ir tuoj Belgijos aukš LENKIJA PRIEŠINSIS degą
liaus, jeigu toliau nesusigapadaryta jokio progreso.
litų bet 800,000 litų. Paskuti oficiozas “Temps” savo ilgame
į
’
20
iki
24
valandų
laiko.
čiausias teismas išleido pa RUSIJOS ĮSTOJIMUI z nė ji suma komiteto sąmatoje straipsnyje plačiai išdėstė Vodys, pasiryžus išstatyti di
Lėktuvai
neš
po
50
kaleireiškimą kad toks gandas
Louisville, Ky. — Kalvėje delę kompeticiją pasaulio vių ir lengvai galės skristi nepamatuotas ir užgaunan Geneva. — Rusija kvie nenumatyta. Rangovai sutin kiečių nazių veikimą Klapėdočiama Įstoti i Tautų Sąjun ka muzejaus statybos darbus je. Lak rasti s iškelia priešin
ištikus sprogimui užmušta rinkose Amerikai, Kanadai po 5,000 mylių be sustoji tis Belgų tautą.
ir
Argentinai.
gą. Lenkijos užrubežinių baigti šiais metais jeigu jiems gus taikai Vokiečių tikslus, pa
3 darbininkai.
bus tuojau sumokėta 300,000 li smerkia Vokietijos politiją, ir
Rusijoje užsėta. 136,229,- mo, sako Martin.
Glen L. Martin Co. lėk JIEŠKO TROCKIUI reikalų ministeris Beckas, tų. Likusios sumos jie sutin įspėja didžiąsias valstybės kad
000
hektarų
kviečių.
Tai
kuris šią žiemą lankėsi so ka palaukti.
Detroit. — Per Balandžio yra 11,000,000 hektarų dau tuvų dirbtuvė'randasi Baljos negali būti nuošalios ir abe
IŠTRĖMIMO
vietų Rusijoje, ir “diktato Dabar komitetas galvoja kaip jingos Lietuvos nepriklausomy
mėnesj šymet automobilių giau negu buvo užsėta 1933 timorėje, Md.
VIETOS
rius” Pilsudskis pasiryžę greitu laiku butų galima surin bės įžeidimai kuriuos mėgina
išdirbta 269,569, kas reiškia metais. (Hektaras yra aParyžius.
—
Prancūzija,
priešintis įsileidimus Rusi kti 300,000 litų. Komitetas ki- daryti Vokietijos naziai.—Tsb.
AUTOBUSO NELAIMĖ
daugiau negu kada kitais
Fremont, O. — Gegužės 6 nerasdama kitos šalies kuri jos į Tautų Sąjungą, nors
metais tą mėnesj nuo 1929 pie 2*Z> akro.)
d. čia pasažierinis autobu sutiktų priimti Trockį, slap seniau tam pritarė.
metų.
VILNIAUS GELEŽINIO FONDO DELEGACI
GRUDAI
PABRANGO
sas
užlėkė į stovintį gatve- ta atbėgusį į Prancūziją, (Gal but Beckas nelaimė
Per pirmus keturis šių
JA APLANKYS AMERIKOS LIETUVIUS
DEL SAUSUMOS
karį ir šiame susimušime dabar žiuri į kokią savo už jo Maskvoje to ko buvo nu
metų mėnesius automobilių
pagaminta 814,697. Pernai Chicago. — Šio pavasario du pasažieriai užmušta ir leisti] salų galėtų jį išvežti važiavęs, už tai pyksta, il
Gerbiamų svečių kelrodis po Amerikos Lietuvių ko
ir apgyvendinti, kad nesi- gai Lenkąms nepatinka kad lonijas numatoma sekantis:
tuo pat laiku buvo pagamin sausas oras pakėlė kviečių 16 kitų sužeista.
kainą iki arti 85c bušeliui ir
maišytų su savo idėjomis. Rusija vėl pasirašė su Lie Gegugės 1 iki 8 ar 9—Brooklyn, N. Y., ir New Jersey;
ta tik 318,841.
pabrangino kitus grudus.
Tai tau diktatorius ir val tuva, Latvija ir Estija ne
UŽSIMUŠĖ APIE 15
Gegužės 9 iki 14—Connecticut ir Rhode Island;
Pavasarinių kviečių augi Šios savaitės pradžioje dovas 140,000,000 Rusijos puolimo sutartis ilgam lai
Gegužės 15 iki 20 — Massachusetts miestuose;
Youngtown, O. — Plieno nimo srityse jau šį pavasari visoje šalyje užsimušė or žmonių! Pagaliau pats tu kui.)
Gegužės 21 iki 26 — Upper New York miestai: Am
darbai šioje srityje pakilo karštis pasiekė iki 100 laip laivių nelaimėse apie 15 as rėjo likti be pastogės. Lai
sterdam, Syracuse, Rochester, Niagara Falls;
iki 64 nuoš. normalio, tai snių i,r vis nėra lietaus.
TAUPYMAI
DIDĖJA
mė
kad
jam
niekas
galvos
Gegužės
27 iki 29 — Detroit ir Grand Rapids;
menų.
yra aukščiau negu kada bu
nenukirto, nes jis, su Leni Washington. — Per kelis
Gegužės 29 iki Birželio 7 — Chicago ir apielinkės;
vo pastari] keturių metų
NUŽUDĖ KUNIGĄ
Birželio 8 ir 9 — Cleveland, Ohio;
nu užėmęs Rusiją valdyti, depresijos metus žmonės ne
bėgyje.
St. Clairsville, O. •— Earl NORI SUVIENYTI išžudė kelis milijonus “bur tik kad negalėjo taupyti pi
Birželio 10 — Pittsburgh;
Birželio 11 iki 14 — Shenandoah, Wilkes Barre, MąDettrich, 14 metų vaikas,
ARABU TAUTAS
žujų”. Prie Lenino jis bu nigų bet ir kurie turėjo iš
hanoy City, Pittston.
Toronto, Ont. — Ontario nušovė Kun. McCrae, 63 m. Londonas. — Vienos Ara vo karo komisaras. Leni traukė ir slapstė namuose,
Birželio
15 ir 16 — Philadelphia, Pa.
senį,
kuris,
kaip
vaikas
sa

provincijos (Kanadoj) ke
bų gentės karalius Ibn Saud nas, laimei, numirė, pasto taip kad netekę pinigų tu
Birželio
17 — Baltimore, Md.
lių ministeris praneša kad kė grasino jo motinai mir per tūlą laiką svajojo suvie jo komunistų didvyriu, o jo rėjo daug bankų užsidaryti.
Birželio
18-19 — Washinton, D. C.
paskirta $5,000,000 vieškelių timi. Kunigas buvo parne nyti visas Arabų tautas j draugas Trockis po pasaulį Dabar gi kiekvieną savai
Birželio
19-20
— New' York City.
būdavojimui, prie kurių bus šęs vogtą kašę valgomų da vieną. Pastarose dienose jis blaškosi be vietos.
tę daugiau pinigų padeda
Esant
neišvengiamam
reikalui susirašinėti su atvy
lykų, kuriuos vaiko motina su daugybe savo pasekėjų
paimta 20,000 bedarbių.
ma taupyti negu ištraukia
kusiais
svečiais,
galima,
patogumo
delei, naudotis Lietu
sako norėjo grąžinti. Tas išsileido užkariauti kaimy PIRKS 110 LĖKTUVŲ ma. Per metus laiku nuo
vos
Generalinio
Konsulo
adresu:
Atėnai, Graikija. — Ka- kunigą labai išgąsdino ir jis niškas gentes. Jis jau tapo Washington. — Karo de- 1933 metų Kovo mėnesio iki
11 Waverly Place East,
New York City.
lamata, uoste kilus streike- grasino moteriai. Tą ma didelės dalies Arabų žemių partmentas paskyrė išleisti dabar padėta taupymui ar
Prie
šios
progos
atvykstantiems
iš Lietuvos svečiams
- rių’; riaušėms policija pa tydamas jos sūnūs paleido valdovas. Bet jam pasiprie $7,500,000 pirkimui 110 ka ti $4,000,000,000. Viso da malonių įspūdžių Amerikoje ir pilno pasisekimo jų dar
naudojo kulkosvaidžius, nu- į kunigą šuvius iš šautuvo šina Anglų,- Italų ir Pran riškų lėktuvų. Lėktuvų iš- bar bankuose esama taupo buotei velija
• šauta 7 streikeriai, daugki- ir kunigas mirė. Vaikas iš cūzų kariumenės esančios dirbystėms pranešė suteik mų pinigų apie 44 bilijonai
Didžiojo New Yorko Lietuvių Vilniaus
teisintas.
tose srityse.
tij sužeista. • ( '
dolarių.
ti savo apskaičiavimus.
Geležinio Fondo Rėmėjų Komitetas..

» PITTSBURGHO IR PENN
ŽINIOS

Po programo, vėl suėjome
1 dailų būrelį veikėjų ir šiaip
draugų, su kuriais gražiai pa! sikalbėjome. Man yra malonu
Pittsburghą. aplankyti, kadanRENGIA PROGRAMĄ. ŠĮ ISPUDŽIAI Iš KELIO- gi ten esu gyvenęs ir turėjau;
sekmadienį, Gegužės 13 d., šv.
I daug draugų, su kuriais visada
NES Į PITTS
Jurgio tautiškos parapijos sa
j malonu susieiti ir pasikalbėti.
lėje, 105 So. 19th St., Pitts
BURGHĄ
I Po visko, vėl susirinkome i
burgh, rengiama gražus progra
i p. Rajauskų namus, kur dalyBalandžio 29 d., apie 7 valan I vo vietos ir kitų miestų svemas. Pasitikima kad atsilan
kys daug Pittsburghiečių. Ne dą ryto, abudu su “Dirvos” re ; čiai.
Pavakarieniavę, pasikalbrangi įžanga. Pradžia papras daktorium K. S. Karpiam, pa-') bėję, jaunimui pasidainavus, atu laiku vakare.
Kom. siėmę savo “šonkaulius” ir dari) pie 10 vai. vakare išsirengėme
dainininkę Adelaide Miliauskai-'į namon. Visa kelionė butų buDEMOKRATAI PAKILO
tę ir inžinierių Petrą Skuką, |! vus smagesnė jeigu nebūtų au
Pereitą savaitę buvo regis išvažiavom iš Clevelando į tą tomobilio šviesos pagedusios,
tracija piliečių kad galėtų bal garsų Pittsburghą, kur buvome) del kurių turėjome visą naktį
suoti laike nominacijų. Demo kviesti dalyvauti sesutėms Ra-1; praleisti kelionėje, naudodamiekratais užsiregistravo 82,000 jauskaitėms rengtame koncer-Įį si tik pilna puikia mėnesiena.
te tą dieną. Pittsburghą pasie-j Tik švintant galėjome pradėti
balsuotojų.
Pittsburghą ilgus laikus val kėm apie 12 vai. dienos, ir nu-i važiuoti kaip reikia.
dė Republikonai. Pereitą ru vykome į Rajauskų namus. Be
Jonas Jarus.
denį mayoru išrinkta Demokra šnekučiuojant, pradėjo pribūti
tas ir dabar daugiau žmonių daugiau vietinių svečių ir kiek
vėliau atvažiavo Clevelandietis
linksta j Demokratus.
Antanas Zdanis su Youngstow- PHILADELPHIA, PA
MIRĖ NORĖDAMAS APMO no dainininke Rože Lukoševi“RŪTOS” VAKARAS
čiute. Visiems suvažiavus, p.
KĖTI SKOLAS
Rajauskienė savo svečius pa“Rūtos” choro nariai sekma
William Thomas, 66 m. am-, .,.
. . .
, ...
....
vaisino skaimais pietumis,
dienį, Gegužės 13 d., nuo 6:30
ziaus, tuja laika* sirgmedamas
.
.
_.
. n
.,
P<iQiv£H<rA niiPinma
Pil
Pasivalgę
nuėjome iį Piliečių
vai., Lietuvių salėje, prie Ve
prisidarė skolų, o pinigai buvo)
Klubo salę, kur susitikome P. nango ir Salmon gatvių, rengia
padėti banko dėžutėje, todėl ne-Į
į Pivaroną, J. Virbicką, F. Pikšrį puikų Dainos Vakarą. Bus kon
galėjo jų išimti kitaip kaip tikį
p. Marmoką ir kelis kitus savo certas ir vaidinimas. Bus su
atsilankydamas. Taigi dabar,
pažystamus, nes dar buvo laiko dainuota bent dvidešimts dainų
kiek pasveikęs, pirmą kartą iš
iki programo prasidėjimo, Su Į ir pastatyta pora gražių, labai
ėjo, nuėjo į banką, pasiėmė iš
jais pasikalbėjome apie dieni-) juokingų sceniškų kūrinėlių.
dėžutės $600 ir ėjo apsimokė
nius reikalus ir prisiartinus
Choras prie to programo
ti skolas kad nenueitų į kitą
ketvirtai
valandai
prasidėjo I ruošiasi kuo uoliausia todėl ir
gyvenimą būdamas kaltas ki
programas Piliečių Klubo salė-) pasitiki viską įvykdyti puikiai,
tiems. Parėjęs namon, jausda
je. Koncertas buvo turiningas, Visi Philadelphijos ir apielinmasis blogiau pasilsėjo porą
susidėjo iš dainų, muzikos ir) kės, viengenčiai prašomi atsidienų, ir pagaliau vėl bandė eiti
Kom.
trumpų kalbų. Visi dalyviai) lankyti tame vakare.
su pinigais apsimokėti skolas.
— svečiai ir vietiniai — savoj
Bet išėjus iš namų, jį prie du
užduotis išpildė gerai. Gaila
rų pasitiko mirtis, nes tik per
tik kad Pittsburgho Lietuviai YOUNGSTOWN,
ėjęs per gatvę ir kiek pažengęs
tą
darbą neparėmė kaip turėjo
Grandview parke suklupo ant
paremti, nes publikos buvo ne-) LINKSMAS VAKARAS. S.
suolelio ir mirė.
žinoma,
oras L. A. kuopa rengia dideli pro
perdaugiausia.
buvo labai gražus, gal daugelis] gramą šį sekmadienį, Gegužės
PIGINA DEGTINĘ
išvažinėjo į laukus, O kita tai I 13 d.. Progresiviško Klubo saPennsylvanijoj valstijos deg-;
gal del to kad po pietų o ne įėję, kuris visiems gerai žinotinęs monopoliuose šiose dieno
vakare koncertas rengta, Kiek mas. Prasidės paprastu laiku,
se atpiginta degtinė apie 160
teko girdėti Pittsburghe nėra vakare. Programą išpildyti al
įvairių rūšių, beveik po 20c nuo
mados po pietų koncertus
sas Akrono Lietuvių
bonkos.
i
i Draugiško Klubo choras iš -apie
Bet kaip ten nebūtų Pitts-)1 40 balsų, Jie dainuos solo ir
DAUGIAU PAŠALPŲ
burghiečiai turėjo daugiau į tą) kvartetais, atliks Įvairius juoPennsylvanijos valstijai beparengimą svarbos dėti, nes kus, iš ko publika turės pasi
darbių ■ šeimoms šelpti federalis
koncertas rengta sukėlimui pi tenkinimo už savo pinigus, nes
iždas paskyrė $2,500,000 pini
nigų parėmimui Rajauskaičių Akroniečiai atlieka tikrai kaip
gų daugiau, arba viso 810,000,kad jos galėtų toliau tęsti mu kokių Angliškų teatrų vaude
000 Gegužės piėn. Ta suma iš
zikos mokslą ir pačius Pitts- ville artistai.
dalinama apskričiams proporburghiečius linksminti. Jodvi
Net šokiams, kurie bus po
cionaliai ii- tokiu budu šelpimo
jau yra gana aukštai atsieku programo, Akroniečiai atsiveža
tarybos vėl galės tęsti šelpimą
sios muzikos srityje, groja ke savo “Jolly Five” orkestrą.
toliau.
liais instrumentais. Butų ap
Niekur kitus neikit ši sekPrie to, valstija svarsto pa
gailėtina jeigu jos turėtų su madienį kaip tik i SLA. kuopos
šalpų skirstymą tiesiog pinistoti neatsiekusios savo tikslo. vakarą.
gaiš vietoje kaip iki šiol davė
Jų talentigumą matydami, vie
SLA. kuopa šį sekmadienį
maisto pirkimui korteles, ku
tiniai, Kun. Žukauskas ir kiti,
turės savo mėnesinį susirinkirios buvo priimamos tik tam
ir prisidedant “Dirvos” redak
mą, kuriame tarp kitko bus
tikrose krautuvėse. Gavę pinitoriui, sumanė rengti jų para
gaiš, šelpiamieji galės pirktis) mai šį koncertą. Bet pasirodo rinkimas delegato į seimą.
Nariai prašomi dalyvauti iš
sau reikmenis kur jiems patiks.
kad vietiniai, nors nori jomis
rinkti tinkamą delegatą, kuris
pasinaudoti savo draugijų pa
“DIRVO” AGENTAS
ar kuri rimtai atstovautų SLA.
rengimuose, nori kad jos pasi
PITTSBURGHE
kuopą seime.
Narys.
tarnautų jiems jų reikale, o jų,
Prenumeratas priima Ameriko
kaipo neturtingų moksleivių,
je ir į Lietuvą
neparemia iš tikros širdies. Mes I
P. RAJAUSKIENĖ
turėtume visus savo mokslei- Į LIETUVIS NUŽUDĖ
135 So. 19th St. S. S.
vius remti be skirtumo kokios.

DETROIT BROOKLYNO - N. Y. IR N. J

Pirmume Gegužinė ir
Piknikas .

Newarko, Lietuvių Moterų.
VASARA! Staiga Detroitą
Klubas trečiadienį, Gegužės 30
užklupo vasaros karščiai, visai
d. (Decoration dienoje) rengia
pavasario nemačius, žiema bu
pirmą didžiausi pikniką, Pro
DZIMDZI-DRIMDZI
Vilniaus
G.
F.
Atstovai
vo ilga, ir šalta buvo Gegužės
gress ‘Klubo salėje, Linden, N.
GEG. 12 ir 13
pradžia. Bet štai Gegužės 5 ir j
Brooklyne
J. (netoli Wood avė.)?
6 d. užklupo tikri vidurvasario
Šio parengimo pusė pelno ski
Gegužės 6 d. Klasčiaus saleMusų žinomi artistai ir
riama Dariaus-Girėno < pamink
’ j, mirė vie- jje, Maspethe, įvyko New Yorko
karščiai, nuo kurių
suomenininkai, komp. Ant. Vs
tuk- visuomenės veikėjų bendro ko- nagaitis, “Margučio” redakto lui ir pusė naujam lakūnui pa
nas žmogus. ]Detroitiečiai
.
remti. Pradžia 1 vai. po pietų.
i
initeto
Vilniaus
misijos
reika

stančiais išvažinėjo į laukus ir
lais atvykusiems Lietuvos sve- rius ir radio programų Chica- Įžanga suaugusiems tik po 25c.
goje vedėjas, ir kanklininkas- Rengėjos pasitiki kad atsilan
parkus. Temperatūra buvo pa ) čiams išgirsti parengimas.
siekus 86 laipsnių. Pirmadie
Įdomias kalbas pasakė išeiles dainininkas Juozas Olšauskas kys gausi Newarko ir apielinrašytojas P. Babickas, Prof. B. šiuo laiku koncertuoja rytuose. kių Lietuvių visuomenė ir’ pa
nį, Gegužės 7 d., atvėso.
Vitkus h- Kan. Prof. F. Kemė
Didelis jų koncertas bus šeš rems prakilnų tikslą.
NAUDA IŠ GĖRIMŲ. Per šis. Visi priminė tautos vie tadienį, Gegužės 12 d., nuo 7 v.
metus laiko nuo įvedimo alaus ningumo reikšmę, kad jie nėra vakare.
______ _______
Lietuvių ___
salėje, 180
ineigų
Michigan valstija gavo i.
_ „ t vienos partijos bet yra visi Lie-,New York Ave., Newark, N. J.
DZIMDZI-DRIMDZI
taksais $4.702,000. Iš tos su-guviai ir kaip toki į . mus atvy.
.................. j v 1 kę, padėti skleisti Lietuvybe ir| Sekmadienį, Gegužės 13 d.,
MARŠRUTAS
mos arti du milijonai isdahn-. &„ptlžinclinti su Vilniaus, Klai- i’e koncertuos Klasčiaus saleje
ta proporcionaliai tiems mies- pėįos įr bendrais tautos reika- j Maspethe, nuo 7 vai. vak.
Gegužės mėn.:
tams kuriuose alaus biznis ei- Jais,
..
.
...
Su jais drauge atvyksta
12 Elizabeth, N. J.
Nors Vilniaus misijos
I dalyvaus “Margučio” radio orna.
Brooklyn, N. Y.
lais svečiai atvyko ir kalbėjo, Įtesįras j§ Chicagos.
15 Kearny, N. J.
AUTOMOBILIŲ n e 1 a i m ėse bet daugiau dėmesio kreipe į
Tai nepaprasti įvykiai
17 Bridgeport, Conn.
Detroito srityje iki šios savai Klaipėdos gyvenimą. Nusiskun
19 Waterbury, Conn.
tės pradžios užmušta jau 135 dė kad Vokiečiai Lietuvius la kiekvienam “Dirvos” skaityto
bai persekioja Klaipėdoje ir ra jui patartam atsilankyti. Įžan- j 23 Hartford, Conn.
žmonės.
gino Amerikiečius į šį gražų ga 40c., 75c., ir rezervuotos vie-!
20 New Britain, Conn;
NUŽUDYTAS GARADŽIU.L žemaičių kraštą vykti apsigy tos po $1.
Ansonia, Conn.
venti.
Gegužės 3 d. vakaro laiku dir
26 Worcester, Mass.
bantis garadžiuje apie savo au PrSSai8D«““” ™
Long Island Apsnūdus 27 Boston, Mass.
tomobilį tapo nušautas Harry p.]įT Vaiteliutė ir p. Vitaitienė.’l Musų Ilgoji Sala vėliausiu
30 Athol, Mass.
V. Gabriel, 50 m. amžiaus, nuo Pianu akompanavo p. Sakas. ! laiku gana apsnūdus. Nei čia
Programą vadovavo p. Mi-1 surengiama įdomių pramogų,
14466 Young avė. Peršautas
Birželio mėn.:
keturiais šūviais. Kaimynai iš j čiulis. žmonių buvo virš tuks-lnei kalbų. Kad ir dabar iš Lie1 Montello, Mass.
Pardavinėta • Vilniaus j tuvos svečiams visai nenumatančio
girdę šuvius išbėgo žiūrėti bet pasai.
3 Amsterdam, N. Y.
tyta pas mus lankytis, O Liejau šoviko nebuvo. Darbas bu
Rochester, N. Y.
tuvių musų saloje yra. keletas
vo ne plėšiko, nes nužudytasis;
šimtų.
Išsijudinkim, Long Island
turėjo kišeniuose $117 pinigų.
Lietuvos Svečių
{Lietuviai. Jei netekome savo
Priėmimas
TAIKOSI. Pastarose dieno
j laikraščio “V-bės” tas dar ne- Ekskursija į Lietuvą
Lietuvos svečius, Prof. Kan. Į reiškia kad neturime tautinių
se pradėjo susitaikyti darbinin
Keliavimo sezonui prasidėjus, tie
kai didesnėse ir mažose įvairių Kemešį, Prof. B. Vitkų ir rašy-1 reikalų gynėjo, “Dirva” padės!
Long Islandietis. kurie nori aplankyti Lietuvą šį pa
toją
p.
Babicką
New
Yorko-New
įrankių ir reikmenų išdirbysvasarį arba vasarą gali pasinaudoti
Jersey Lietuviai laiko pusėtinai!
tėse del automobilių industri užimtus.
Atplaukus jiems iŠ
proga eksursijomis kurias organi
jos. Apie 95 nuošimčiai
i
tos Lietuvos, Lietuviški radio pro- PRASTAI PASIRODĖ
zuoja Scandinavian-American Line.
Brooklyno profesionalų nau Gegužės 12 d. ekskursija laivu
dirbtuvių pradėjo mokė-! gramai kvietė juos kalbėti. Joi i- ikitos
•i
i
nn
1 •» i 4-1 Tvh
’mnci pakvietė,
Is»ii
iirv» jai susiorganizavus sąjunga su “United States”, ruošiama Lietuvių
O rūšies
ti nustatytą mokestį,
dar
nasc« Valaitis
pirmas
svečiai net iš dvieju stočių — rengė Lietuvos svečiams, Kan. Agentų Sąjungos turės daug kelei
WMBQ ir WHOM — kalbėjo. Prof. Kemešiui, Prof. Vitkui ir vių. Tas pats bus ir su ekskursija
Sustreikavę buvo apie o,U00! rpa pačią dieną Brooklyno P. Babickui, vakarienę Fifth Gegužės 2G d. į Lietuvos Eucharis
mekanikų.
Į profesionalų nesenai susiorga- Avenue hotelyje, Gegužės 2 d. tinį Kongresą, po vadovybe Ameri
Dalyvavo išviso profesionalų kos Lietuvių Katalikų Federacijos.
Fordo dirbtuvėse buvo palei-1 nizavus sąjunga jiems Fifth
apie
25. Vakarą vadovavo Dr.
Kurie nori važiuoti Lietuvon vė
kurie
Avenue
hotelyje,
New
Y
orke,
sta keli šimtai mekanikų
Paulonis. Gaila, tos vakarienės liau gali rengtis Birželio 30 ekskur
suruošė
vakarienę.
Trečią
die

prisidėjo prie M. E. S. A. uniIš sija laivu “Fredcrik VIII”, po vado
ną svečiai jau kalbėjo Kearny tvarkos pagirti negalima.
jos. Pastarose dienose juos ir‘ Newarke. Toliau, Brookly-Į profesionalų
tikėtasi geriau. vyste gerai žinomo judamų paveiks
i<> oiesiomuu
pradėjo imti atgal.
no muzejuje ir Klasčiaus salėje' Vedėjas labaii prastai perstatė lų eksporto ir keleivio, Juozo JanušMaspethe. Po to lankėsi ir są-l svečius ii- kalbėtojus ii- ne vie
GRYŽTA DIRBTI. Flint. — kė kalbas New Yorko apielin- toj įspėjo kad kalbų nereika, o
Scandinavian American Line per
kalbėti šaukė veik visus. Sve vežė tūkstančius Lietuviu keleivių ir
Apie 500 darbininkų nutarė ei ■ kėse.
Svečius gausi delegacija su- čiai liko nepatenkinti.
dabar pasirengus patarnauti visiems
ti atgal dirbti Į Fisher Body
Profesionalams kaip matyti Lietuviams keleiviams, kaip laive
tiko, ir visur jie labai maloniai
dirbtuvę.
yra dar ko pasimokyti iš “mu taip ir jiems pribuvus į Klaipėdą.
priimami.
Gero pasisekimo jiems ir ki žikų” vakarienes rengti....
šios linijos laivai yra žinomi savo
Kitą kartą laukiam profesio geru maistu, mandagiu patrnavimu,
tose kolonijose.
nalų daug geriau pasirodant.
IŠ BRAZILIJOS
dideliais', švariais kambariais ir ge
Po kalbų, visi gražiai pasi rai įrengtais vieštais kambariais.
linksminę išsiskirstė į namus.
Rengdmiesi į Lietuvą apsilankykit
UŽMUŠĖ LIETUVĮ
Profesionalas. pasitarti- pas savo vietinius agentus
Švedų Amerikos Linijos Lie
Linijoj Antilla Oran, Šaltos tuvių skyriaus vedėjas V. Muir per jotis gausite visas reikalingas
pronvincijoje, prie geležinkelio činskas kefimns dienoms ’ tarnyžinias ir išrengimą.
darbų buvo akmens skeveldros bos reikalais buvo Connecticut LIETUVIŲ RADIO
Į AMERIKONUS
“DIRVA” yra pigiausias dar
vietoje užmuštas Lietuvis Jov _ - valstijoje.
Musų radio’ tobulėja. Gegu- bo žmogaus pasismaginimas
Lietuvių
gyvenimas
Naujoj
nas Kaškevičius. Vedant an
Anglijoj sako labai dabar sun- žės 5 d., klausydami Ginkaus
trą liniją reikėjo nuversti dalis kus, ir daugelis musų broliu saldainių palociaus, Jono Valai kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.
uolinio kalno. Kaškevičius dir
čio vedamo programo, susilau
kėme siurprizo: ogi jau ne vien
bo prie sprogdinimo ir nespė
Ihuhvay’s Pills
Lietuviškai bet ir Angliškai
jus nubėgti, sprogo uola, kurios
For Constipation
programuojama! Per 15 •mi
didelis gabalas pataikė jam į
Newarko Lietuvių Building liutų ėjo Lietuviškas progra
pakaušį ir užmušė. Lietuvoje and Loan Dr-jos sekretorius A. mas, o kitas 15 miliutų jau
Kaškevičius turėjo žmoną ir du S. Trečiokas šią savaitę kelioms maišyta ir Angliškai. Reiškia,
vaikučiu.
Palaidojo gelžkelio dienoms vyksta į Atlantic City, Brooklyno Lietuviai pradeda
•
kompanija savo lėšomis Antilla dalyvauti N. J. Building and koją kelti ir į Amerikonus ra
What They Arc:
Loan Draugijų konferencijoje. dio klausytojus.
A mild reliable vegetable laxative
katalikų kapinėse.
which docs not gripe, cause distress
or disturb digestion. Not habit form
Daug taip musų Lietuvių žū
ing.
Contain no lurmful drugs.
SEIMO DELEGATŲ
Svečiai iš Lietuvos SLA.
What They Do:
sta plačiose teritorijose. Kiti
IŠLEISTUVĖS
Millions of men and women, since
žūsta
ir
niekas
nežino
kur
jų
1847, liavc used them to relieve sick
Kearny Kolonijoje
Brooklyno kuopų delegatus į
| KITA DARBININKĄ kaulai prisiglaudžia amžinam
headaches, nervousness, fatigue, loss
J. A. URBONAS
profesijos jie nori atsiekti, nes
of appetite, poor complexion and bad
Gegužė 3 d, šioje kolonijoje SLA. seimą Detroitan išleisti,
breath
when
these
conditions are
“Dirvos” Agentas Daytone
t*l' Ja*s pakelsime savo tautą ir ) Ann Arbor, Mich. — Balan poilsiui. Kaškevičius buvo ge lankėsi Prof. Kan. F. Kemėšis, Birželio 17 d., kaip teko girdė
caused by constipation.
džio
29
d.
Vincas
Jasinskas,
65
At
All
Druggists
Prof.
B.
Vitkus
ir
rašytojas
P.
ti, ruošiama išleistuvės. Tas
534 Michigan Ave. Dayton, O. į turėsime kuo pasididžiuoti.
ras ir draugiškas žmogus, visi
Radway 8C Co., Inc., New York, N.Y.
i m. amž., Lietuvio Vinco Lep- jį mylėjo ir todėl atidavė pas Babickas. Jų priėmimas įvyko labai gražu.
L.
P.
Klubo
salėje,
vakaras
pra

I šio ukėje, peiliu nužudė kitą to kutinę pagarbą.
dėta ir kartu svečiai sutikti su
) paties ūkio darbininką, Vincą
Tautos Himnu.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ
i Dembeskį, 42 m. amžiaus.
Pirmiausia kalbėjo gerb. F.
SPAUDA
Nesusipratimai išėjo už darKemėšis, apie Vilnių ir jo atva
Brazilijos Lietuviai irgi ne-l davimą. Jo kalba buvo įspūdin
Į Jūsų Tautinę Klaipėdą
bą ukėje, nes ūkininkas paga ir publikai patiko.
patiko,
(per Copenhagen^)
‘ skyrė užvaizdą jaunesnįjį. Iš atsilieka nuo Argentinos Lietu-'ga
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
' to, sako, Jasinskas užsidegė ne- vių spaudos atžvilgiu, Ten taip , Antras kalbėjo Prof. B. Vit- j
“kovoja” ir žino-'^s kalbėjo apie Lietuvos
apikanta prieš Dembeskį. Ka- pat partijos
UNITED STATES ................ Gegužes 12
. . ...
,
,
Tiki, gana įdomiai ir suprantama
leidzia
savo
laikrascius. ku-^ h. visj noriai klausėsineda Dembeskis inėjo į vidų
FREDERIK VIII . .................. Gegužes 2<>
tarp savęs pešasi. Dabar
Trečias kalbėjo rašytojas P.
1 NITED STATES . .................. Birželio 16
šinas du viedru vandens, JaFREDERIK VIII . .................. Birželio 30
sinskas šoko prie jo ir peiliu Sao Paulo mieste išeina trys, Babickas apie Lietuvos kultūrą I
UNITED
STATES. .................... Liepos 21
“
Lietuir
bendrai
a.pie
Lietuvos
judėj
’
iLietuviški laikraščiai:
smogė Į krutinę.
Jo kalba publikai begalo
rood bankini
vis
Brazilijoje
”
,
nepartinis
Lie-l
nli
J”
Toje ukėje buvęs iš Detroito
DIDELĖ EKSKURSIJA
-i
atvažiavęs Sčavo šoko prie Ja- tuvių savaitraštis; “Brazilijos
Publikoje
buvo girdėti kad
’o priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos
eouimbmi
sinsko, kuris buvo bebėgąs, ir Lietuvių Aidas”, socialdemo šių gerbiamų svečių kalbų per
laivu “VMTED STATES”
rėžęs jam į veidą atėmė peilį. kratinės minties laikraštis, ir naktį klausytųsi.
Iš
New
Yorko Gegužės 12 d.
bcconie:
Svečiai vakarieniavo pas PP
Bet Jasinskas pabėgo. Kiti du “Musų žodis”, komunistų orga
“A. ž.” Trečiokus, o sekančią dieną piežmonės, irgi svečiai iš Detroito, nas.
tavo pas pp. Katilius.
pąsįviję Jasinską pasakė jam
DIDELĖ VASARINE EKSKURSIJA
LAKŪNAS JANUŠAUSKAS
kad gryžtų, esą Vincas nedaug
ypatiškai Vadovaujama Juozo Janush’o, Jr.
UHĮiortaul
KEARNY. Gegužės 13 Kearny
užgautas,
Kada jis gryžo į
laivu “FREDERIK VIII”
ir Harrisono organizacijos ruo
Iš New Yorko Birželio 30 d.__________
ūkę, jie visi jį sulaikė ir atidašia pikniką, balių ir vakarienę
Platesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba pas kilus
vė policijai.
Janušausko skridimui paremti; įvyks L. P. Klubo salėje iri
Jasinskas, sako policija, išsiautorizuotus agęntus arba į
parke. Vietos organizacijos pri-|
pasakojo kad tai jo antra žuSCANDINAVIAN AMERICAN LINE
sideda prie jo skridinio rėmimo'
dystė, jis ir Lietuvoje kitados į
finansiškai, k. t. Lietuvos Sūnui
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
vieną žmogų nužudęs. Tuo pei VAŽIUOSIT LIETUVON?
ir Dukterų Draugija, L. P. Ku
New York, N. Y.
Boston, Mass.
. Chicago, 111.
liu kuriuo Dembeskį papjovė creipkitės į “Dirvos” Agentūrą bas ir Moterų Sąjunga.
\Membėr Fejeiįiąl pfėž^ręčė^stėhi.
J. V. Baltrukonis. I
Jasinskas skusdavosi.
Rep. nformacijų ir laivakorčių.

bSS!

VisaKelione Juromis

.
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Musy Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA

I

VISOKIOS CHICAGOS
Chicagos antrašas:

1624 So. Western Ave
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PERMAINANT VARDA
•
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M U S V

PASTABOS

DARIAUS IR GIRĖNO INSULL UŽDARYTAS SLA. SEIMUI ARTĖ
PAGERBIMAS
KALĖJIME
JANT

PASAULINĖ PARODA

Gegužės 26 d. Chicagoje at
sidarys
Pasaulinė Paroda, šyReporteriui teko patirti iš
met
paroda
bus daug įdomes
patikimų šaltinių kad SLA. sei
nė
negu
praėjusiais
metais bu
mas Detroite Birželio mėnesį
vo.
Rep.
bus nepaprasta maišatienė. Yra
žinių kad socialistai jau turi
apie 93 delegatus. Gegužio ir
MIRĖ ANTANAS JUŠKA
kompanijos klika (priskaitant
Balandžio 30 d. mirė žinomas
ir sandariečius) 52 delegatus;
northsaidietis siuvėjas Anta
tautininkai — 34 delegatus.
nas Yuška. Mirė Cook apskri
Proporcionaliai atrodo kad
ties ligoninėje. Palaidotas Tau
seimas bus labai karštas ir to
tiškose kapinėse Gegužės 5 d.
dėl p. Tysliava (Strumskio at
Velionis buvo draugiško budo,
stovas, Grigaičio kamarotas)
buvo narys keleto draugijų. Pa
dabar po Chicagą j ieško žuve
ėjo nuo Vilkaviškio. Lai buna
lių, bet jų nelengva rasti. Mat,
jam lengva šios šalies žemelė.
tautininkai šiais rinkimais ne
dėjo jokių pastangų, taip sa
kant paliko “demokratus” po
VASAROS KARŠTIS
nauti ir socialistams vergauti.
Chicagoje ir apielinkėje visą
Kaip atrodo tai dabar tiems
pereitą
savaitę žmonės laukė
kurie sakė kad socialistai jiems
lietaus,
bet
jo belaukiant užėjo
artimesni negu tautininkai, da
nepaprastai
šiltas oras — tik
bar labai karšta darosi. Socia
ras
vidurvasaris
Gegužės pra
listų pasamdyti agentai važinė
džioje.
Temperatūra
siekė net
ja po kolonijas su labai daug
iki
80
laipsnių.
prižadų. Kaip teko patirti tai
žemė labai išdžiūvus, ūkinin
net penkiems Grigaitis priža
kai
mano kad pasėliai nesudygs
dėjo “Tėvynės” redaktoriaus
ir
prisieis
antru kartu sėti ja
vietą!
vus
jei
sausuma
užsitęs kiek
čyrio!
ilgiau. Y patingai daržovių au
ARĖJO VITKAUSKO GIMIMO gintojams bloga, nes niekas ne
dygsta.
DIENA

Chicago. — Dariaus-Girėno
Kaip greit Samuel Insull išli
sekmių taip ir permainymas
paminklo
statymo
komitetas
su

po
iš laivo New Yorke tuoj feKALBANT
apie
SLA.
ir
Chi

vardo Į “Lietuvių Tribūną” nesirinkime balandžio 24 d. nuta deralės policijos nariai paėmė
cagos
Lietuviškus
cicilikus
rei

pakeis nusistatymo.
rė rengti Liepos 17 liūdną die jį ir pargabeno į Chicagą. Jis
Musų pastangos buvo ir bus kia nepamiršti kad dabartinėje
šių didvyrių paminėjimui di turi stoti prieš teismą už nuną
tautinės sąmonės kėlimas ir SLA. Piki. Taryboje didumą
delėje
salėje, su pritaikintu va bankrutinimą didelių viešų reirėmimas visų kultūrinių Ameri sudaro, su Vitaičiu priešakyje,
karo
programų.
Tas darbas kmenų korporacijų.
kos Lietuvių darbų, kas reika tokie gaivalai kurie niekuo ne
pavesta atlikti Adv. R. Vasiliau
Federalis teisėjas nuskyrė
siskiria
nuo
Chicagos
cicilikų.
lauja nemaža energijos. Tas
skui, L. šimučiui, B. F. Simo- Insullui net $200,000 užstato
Kam
“
Draugui
”
turėtų
rūpė

darbas sunkus ypač todėl kad
kaičiui, J. Mickeliunui ir V. Je- iki teismo, bet dabar nesirado
IA ir
11 koks BAU
skirtumas Huno
koks pen
paraCVmusų tarpe yra daug įvairių ti
nei vieno kas užstatytų už jį
blogos valios žmonių, kurie pa zitas sėdi SLA. Piki. Taryboj ? Į sulaičiui.
Be to, Birželio 24 d. Oaks tokią paranką, taigi senukas
Visuomenės reikalais besirū
sidengdami partijų idealais no
Parke komitetas rengia didelę įstumtas ir uždarytas Cook ap
ri musų visuomenę išnaudoti. pinančiam SLA. nariui nėra ma
gegužinę
(pikniką) su daugelio skrities kalėjime iki teismo.
Musų pastangos yra pertikrin žiausios progos ineiti Į Pild.
naudingų daiktų laimėjimu. Už
Apsiašarojęs, jis pagaliau at
Tarybą
kuomet
dabartinė
kli

ti visuomenę kas yra tie išnau
Įvažiavimą gegužinėn (už tikie- sisėdo kalėjime, nuo kurio bu
ka
ten
sėdi.
Jeigu
yra
gana
to

dotojai, kad juos pažinus galėtų
tą) reikės mokėti tik 25c., o vo pabėgęs ir išsiblaškė apie
apsisaugoti ir neleistų save ap kių kurie juos remia lai jie vėi liau apsidžiaugs savo klaidomis. gegužinėj bus įdomių dalykų, 13,000 mylių po Europą.
gaudinėti.
SLA. tik tada galės pradėti I Visi geri patriotai, nuoširdus
Insull, jaunas būdamas, atva
Amerikos geros valios Lietu
Dariaus-Girėno gerbėjai tą die žiavęs iš Anglijos, stojo dirbti
viai yra kviečiami prisidėti prie normalų gyvavimą kada bus iš
ną susivažiuos toje vietoje, pri prie elektros dalykų išradėjo
to sunkaus bet naudingo darbo. rinkta dora Piki. Taryba ir ka
simins šiuos didvyrius, jų lai Tarno Edisono, kuris tada tik
da
komisijose
bus
nuoširdus
S.
“Dirva” - “Lietuvių Tribūna”
mėjimą ir žuvimą Lietuvių gar pradėjo įvedinėti savo išradi
savo tikslų siekia labai rimtai L. A. nariai kurie žiūrės į SLA.
bei, o vaikai geriau supras ko mus ir reikėjo kapitalo jiems
ir to darbo vaisiai matosi. Di reikalus ideališkomis akimis, o
dėl
jų tėvai, giminės ir visa paremti. Edisonas apie Insullą
desnės minios pasirenka tauti ne į dolarius ir jieškos tuščios
Lietuvių
tauta taip gerbia tuos gerai žinojo, nes jis atstovavo
nį kelią. Ir jie nepadarė klai garbės.
du
Chicagiečius.
Chicagos Lie jo reikalus Anglijoje. Kaip tik
Advokatus geriau samdyti
dos. Tautinis susipratimas ky
tuvių organizacijos ir Įstaigos Insull atvažiavo į Ameriką Edi
tik
kada
jie
yra
reikalingi
by

la, tautinė sąmonė ima viršų
prašomos tą dieną nerengti ki sonas tuoj pastatė jį kelti ka
visur, partijų įtekmė smunka los vedimui, nes jų tarnavimas
tur pramogų, kad didesnis'skai pitalą elektros tramvajų įvedi
kaip kitose tautose taip ir Lie komisijose perbrangiai atsieina.
čius
Lietuvių galėtų atvykti ton mui ir kitokiems dalykams suPasižiurėjus į atskaitas kiek
tuvių tarpe.
gegužinėn,
kuri rengiama kil rištfems su elektra paskleidi
Tik bendras tautinis susipra advokatams išmokėta net plau
niu
tikslu
— Dariaus-Girėno mui visuomenėje. Jiems gerai
timas ne žodžiais be darbais kai pasišiaušia. Jeigu advoka
Arėjas Vitkauskas, gerai ži
paminklo statybai.
tų
tie
kaštai
pagerintų
SLA.
sekėsi.
duos Amerikos Lietuvių išeivi
nomas
rašytojas, buvo pagerb
Butų
gražus
ir
patriotiškas
Sukėlęs milijonus dolarių Ejai ką gero ir jų priaugančiai reikalus nebūtų ko prieš tai
PAJIEŠKOMA
tas
jo
gimimo
dienoj, Balandžio
darbas
jei
ir
kitų
kolonijų
Lie

disonuir Insull pagaliau apsi
kartai paliks Lietuvybės kibir kalbėti.
Bartulis Jonas, iš Ukmergės aps.,
tuviai surengtų gegužines ar sprendė pats savo naudai dirbti 25, Romova Gardens salėje,
kštis.
į Ameriką išvažiavo iš Rygos. Gy
kitką Dariaus-Girėno paminklo ir išvykęs į Chicagą pradėjo Bridgeporte. Dalyvavo suvirs venąs
Chicagoje.
“LIETUVIŲ TRIBŪNOS” “Dirva” dabar yra pigiausias
šimto žmonių. Buvo gražus Berenis Pranas, gyvenąs Chicago
darbininko liuoslaikio draugas. naudai ir tuo budu pareikštų
organizuoti kapitalus įvedimui
Redakcija
Chicago, Ill Platinkit ją tarp savo draugų.
1
tinkamą pagalbą musų tautie elektros Chicagoje. Jam labai programas, dainos, deklamacijos je-Caikauskai,
Juozas ir Feliksas, gy
ir
kalbos
su
įvairiais
linkėji

čiams, Atlantiko nugalėtojams. pasisekė, Jis nesustojo plėtęs
veną Chicagoje.
kiečiai,
laimėję
karą,
pakenks
KĄ LIETUVOS PULKININKAS PASAKĖ
Dominikaitis Antanas, gyv. Rad
Sukruskime bendram darbui! savo biznių ir iš visų ėmė pini- mais jo užsibriežtoj literatūros cliff,
Alta., Canada.
ir Amerikai? Ne! Ar Vokie
dirvoj.
Komiteto
sekretorius
Katlauskas Jurgis, kilęs iš Aly
APIE “DIEVE, PASIGAILĖK MUSU“
gus, visi noriai davė, iki atėjo
čiai del Amerikos nedalyvavi
Arėjas Vitkauskas atvyko į taus vai., tarnavo U. S. A. kariūmeP. JURGĖLA. 1929 ir sekančių metų depreGyvenąs Chicagoje.
mo butų metę ginklus ir išėję,
Ameriką praėjusiais metais ir nėje.
"Kario” 11-me numeryje J. su savo valdiniais, apysakos
Kavaliauskas Antanas, iš Šiaulių
sija, Viskas ėmė kristi, kapipavyzdžiui, nors iš Lietuvos?
tuoj atvažiavo į Chicagą. Jo miesto, gyvenąs Chicagoje.
M. Laurinaitis (pulkininkas, ka- veikėjais, kariavo? Svetimame
Irgi ne! Vadinasi, teisingai A- Del Dr. Šliupo Knygos talai sunyko ir Insull, susidu- tikslas yra susipažinti su Ame
Kmieliauskas Jonas, iš Alovės v.,
riumenės spaudos dalies virši net žemyne, Europoj, svetimoj
Alytaus ap., gyvenąs Chicagoje.
ręs
su
teismu
už
pražudymą
pi

merika stojo į karą, ir dideli
Prieš trejetą metų, Dr. Jonui
rikos Lietuvių gyvenimu.
Rutkauskas Razmas, iš Aluntos
ninkas, organizavęs Lietuvių Prancūzų žemėj. Su kuo kariadidvyriai, jos kareiviai, klausy Šliupui rengiantis leisti savo nigų kitų žmonių, pabėgo į Eu
v., Utenos ap., gyvenąs Chicagoje.
Kiek
matyti,
p.
Vitkauskas
pulkus Rusijos kariumenėj 1917 vo? Su Vokiečiais, kurie nei
Kazys, kilęs iš Šilavo
dami vadų balso, liejo kraują “Medicinos Istoriją”, daugelis ropa ir Graikijoje slapstėsi. Iš yra nepartijinis asmuo, tik my to Šidlauskas
vai., Mariampolės aps., gyvenąs
m.) rašo:
jų žemių plėšė, nei jaučiamos
Prancūzų žemėj.
Tas mintis Amerikiečių prisidėjo su prenu Graikijos iškrapštytas pagaliau lintis savo darbą-rašybą.
Detroit, Micįi“Visi skaitome ‘DIEVE, PA skriaudos nepadarė, Kaip ka- keliu del to kad yra pašaliuos
Aukščiau išvardyti asmenys yra
važiavo į Turkiją, Turkai jį sumeratomis
parėmimui
Dr.
šliu

Linkėtina jam daug pasise prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas
SIGAILĖK MUSŲ!’, Skanlono, riavo ? Be jokio dvejojimo ėjo galvotoji; kurie sako kad karei
ėmė
ir
atidavė
Amerikai.
po finansiškai. Jie turėjo gau
kimo ir energijos, ir kartu su ką apie juos žinotų yra prašomas
Amerikos puskarininkio, kny Į pragarišką artilerijos, kulko viui karas nereikalingas. Jie
suteikti žinių. Bent kokia žinia bus
ti
tą
knygą
kai
ji
išeis
iš
spau

laukti
dar daug-daug savo gi brangiai įvertinta.
gą. Tai didžiojo karo pabaigos svaidžių ir šautuvų ugnį, dujų toliau savo užpečkio nemato.
SIUVĖJŲ SEIMAS
LIETUVOS KONSULATAS
dos.
mimo dienų ir linksmai jas pra
(1918 m.) apysaka, išversta iš apnuodytus plotus, skverbėsi
100 East Bellevue Place
“
Medicinos
Istorija
”
jau
iš

leisti.
Rep.
“
Mes
ne
Amerika
ir
kitose
Chicago, Ill.
Anglų kalbos Petro ir Kasto pro spygliuotų vielų tvoras sta
Gegužės 14 d. iš Chicagos
leista. Dr. šliupas tuoj norėjo
Jurgėlų (Jurgelevičių). Mums čiai ant durtuvų. Del ko? Va žemėse nekariausime. Bet už
važiuoja Lietuvių lokalo dele -I'llIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllillHIilllllllllllllllllllPI
ne tai svarbu kad ši knyga A- dai įsako, vadinasi reikia — ir tat musų valstybės pavojai šim knygas atiduoti jų prenumera gatai į siuvėjų seimą Roches
toriams. Pirmiausia rūpinosi
merikoje premijuota, kad ji pri eina. Pasitikėjimas savo vals tą kartų didesni už tuos kurie
ter, N. Y. Delegatais yra Ka j
kam
pavesti tą darbą Ameriko
lyginta (be jokio reikalo) prie tybe, didžiavimasis savo vėlia gręsė Amerikai. Lietuva nelai
zys Rugis, žinomas veikėjas, ir
mėje iš musų dar daugiau pa je! kad išsiuntinėtų knygas, ku-‘ Bartašius. K. Rugis žada pa = Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, =
Vokietijos jau sudegintos Re va.
= duodu grabą ir dėžę, pristatau į stotį, arba nuvežti už $40. =
marko knygos 'Vakarų Fronte
“Tai aukščiausias, papras- reikalaus negu Amerika iš* sa rias jis norėjo atsiųsti kartu į keliu sustoti Cievelande.
Visoje Amerikoje.
Kelionė ekstra.
vieną
vietą.
vo
kareivių.
šituo
atžvilgiu
Nieko Naujo’, ir kad Amerikie čiausias ir aiškiausias kareivio
Po seimo K. Rugis važiuos j
Ar su tokiais asmenimis su
čiai Skanloną labai skaitą. pareigų ir tikslo supratimas! ir reikalingas Skanlonas su sa
Brooklyn, N. Y., aplankyti sa
sitarė
kurie sutiktų tas knygas
vo
vyrais.
Jis
daug
mus
su

Mums svarbu kas kita: čia ma O kas butų buvę su Prancūzija,
ne- vo seserį, gimines ir pažysta =
TRYS KOPLYČIOS
=
tome puskarininkius (daugiau Italija ir vadinama Rytų Eu stiprins ir pamokys. Kiekvie prenumeratoriams išdalinti
mus. Laimingos kelionės.
H 2506 W. 63rd St.
Chicago, Ill. =
sia skyrininką, patį autorių) ir ropa, kurioje ir Lietuva susikū nas pamatys kad joks priešas teko patirti.
Dr. Jono šliupo antrašas yra DYKAI BANDYMAS.
kareivius sąmoningai ir šven rė, jei Amerikos kareivis nebū nėra neįveikiamas, jei tik turi
Telefonas: Republic 3100.
Palanga,
Lithuania. Kurie nodar
rankose
ginklą,
kurį
valdo
IIIIIIIII1111111 II 111 II! 111 II 11111111111111 i 11111 lllllllll I m III Illi UH Hill I III llllllll IIII111H111Š
tai einančius savo pareigas ka tų plaukęs per Atlanto vandeNUO
REUMATIZMO
retų pasiteirauti kas padalyta
ro lauke baisiose aplinkybėse, I nyną ir butų norėjęs suprasti kūno jiega, protas ir širdis.”
Męs turim puikų Me
su
tomis knygomis prašomi pa
todą nuo Reumatiz
mirties akivaizdoje.
| kam tas karas jam reikalingas?
Čia pasakyta kad ir Ameri
mo, kurį noriai pa
“Kur ėjo karas, kur autorius Ar jis butų supratęs kad Vo- kos kariumenė padėjo sudaryti rašyti mandagų laiškutį ir pa
siųsime kožnam šio
laikraščio skaitytojui
tokias aplinkybes kuriose Lie klausti. Dr. šliupas senai no
kuris tik pareikalaus.
rėjo
knygų
išdalinimo
darbą
tuvių tautai pavyko išsikovoti
Jeigu kenčiat skaus
DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE
mą sąnariuose, jeigu
laisvė. O'to Amerikono W. T. baigti, bet gal tuo tarpu nesu
Rengia ir prižiūri
jie sustingę, arba la
Scanlono veikalo vertimas išda- rado kas norėtų pasiimti kny
bai jauslus, jeigu tu
Lietuvių
Laivakorčių
Agentų Sąjunga Amerikoje
rit kentėti kožnoj oro
lies pamokys Lietuvos kareivius gas pas save ir išsiuntinėti čia
permainoj, štai jums
Iš Lietuvos kožPopuliariu Kabininiu Garlaiviu
kaip tą laisvę ginti. Bet ir vi Amerikoje.
proga išbandyti panam prenumeratoriui paskirai prasty, pigų Metodą,
kuris pagelbėsiems įdomu ir naudinga ši
jo šimtams.
knyga pasiskaityti ir įsivaiz siunčiant perbraigiai kaštuoja.
Mes noriai „pasiųsim
____ ,
___ ______
r
jums
PILNĄ
Išplauks iš New Yorko
duoti šių laikų karą — įvairių ga $1.25 (su persiuntimu $1,35, Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
ir jeigu norėsit naudot dau
sprogimų ir dujų (gazų) pra atsiuntus money orderį) gauna DYMUI,
LIEPOS
12 <1., 1934 m.,
giau, tą galėsit daryti už mažus
Mes kviečiame jus naudoti
garą, kurio žmogus nepaiso.
ma pas P. Jurgėlą (6908 South kaštus.
tiesiai be persėdimo i Klaipėdą
tų vaistų 7 dienas, DYKAI, musų
Lietuviško
vertimo
kalba Artesian avė., Chicago, Ill.) ir kaštais. Pasiuskit savo vardų ir ad
TREČIOS KLESOS KAINOS:
graži, taisyklinga; lengvai ir Lietuviškų laikraščių redakci resų tuojau į ROSE RHEUMA TAB
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ąve.
su malonumu skaitoma. Kny- jose.
Iš New Yorko į Klaipėdą..................# 97-50
Chicago, Ill.

Su šia laida “Liaudies Tribū
na pakeičiama į "Lietuvių Tri
būną”. “Liaudies Tribūna” var
das buvo pritaikintas kaipo or
ganui Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjungos. Bet dabar Am.
Lietuvių Sąjunga, Įkurta Lie
pos 15 d., 1933 m., Chicagoj,
užima tą vietą.
Toliau, nuo pat “Liaudies
Tribūnos” pasirodymo buvo da
roma pastabos ne tik Amerikos
bet ir Lietuvos veikėjų kad
“Lietuvių Tribūna” butų daug
tinkamesnis ir atsakantesnis
pavadinimas. . Apie to vardo
pakeitimą buvo daug svarstyta
ir galų gale prieita išvados kad
pakeitimas vardo nesudarys di
delės svarbos ir duos pasiten
kinimą geriems norams.
“Liaudies Tribūna” pergyve
no sunkias kovas per netoli
penkis metus. Visus klausi
mus kurie lietė Amerikos Lie
tuvius, ypatingai Chicagos Lie
tuvius, rišo atvirai ir drąsiai,
ypač nepražiurėjo išnaudotojus
musų darbo žmonių. Nekurie
Chicagos Lietuviški šmugelninkai ir išgamos per tai turėjo
pajusti nemažai “stroko” ir
nemalonumų.
“Liaudies Tribūna” pradėjo
eiti 1929 metais Chicagoj ir vė
liau susijungė su tautinės min
ties gerai žinomu savaitraščiu
“Dirva”. Kaip susijungimas su
“Dirva” davė gana gražių pa-

SVARBUS PRANEŠIMAS |

Į J. J.. BAGDONAS & CO. |

DIDELE EKSKURSIJA

Ift LIETUVA
....
ft

“STUTTGART”

xjxeoV,
WEAK

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!
(GOD, HAVE MERCY ON US!)

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi.
Gražus tvirti apdarai.
Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

“Dirva“

6820 Superior Ave.

Cleveland, O

Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal....... ^167 00

Amerikos znv7rNEwioRKO
DIDELĖS EKSKURSIJOS

l LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Laiv. Agentų
Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu

"GRIPS HOLM'
Gegužės 28
Liepos 3,š.m.

(KLAIPĖDĄ

Kiti
Išplaukimai
S.S. Drottningholm G eg. 18
Birž. 4
M .’L. Kungsholm
S.S. Drottningholm Birž. 12
M. L. Gripsholm . . Liepos 3

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinius agentus arba i

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston, io state str.—NEV YORK, 21 state str.-Chicago, 181 no. Michigan ave.
BroSiurėlė apie ekskutfijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.——-

Pridedant Jung. Valst. Taksus

Del informacijų kreipkitės j:
COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Newark, N. J.
JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.
VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBA
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.
ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’way, So. Boston, Mxss.

PETER BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.
MR. PAUL MOLTS
1730—24th St., Detroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halstcd St., Chicago, Ill.
OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave., Cleveland, O
MR. C. J. WOSHNFR
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.
MR. A. VARASIUS
2C6 All Nations Bank Building
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.
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DIRVA

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.
NE SAVO PONAIS DI
DŽIUOJASI
Klaipėdos
policija, kratas*
VIENAS IŠ AMERIKIEČIŲ
Spaudos Atgavimo
darydama,
pas
vieną arklių
*---- ------------------30 Metų Sukaktis
gydytojų rado prieš Lietu
Kanauninkas Prof. Fabi tuotą išmislą.
Gegužės 7 dieną suėjo 30 vius parašytą paskaitą, ku
jonas Kemėšis yra vienas iš “Prieš Dievą ir žmones metų nuo to kai Lietuviai
rioje Lietuviai priskiriami
Amerikiečių Lietuvių.
mes keliame savo balsą di atgavo savo spaudos teises “antrai žmonių rūšiai”. Pir
Prieš keliolika metų atva džiausiu protestu prieš to po Rusais. Spaudos teises moji, ponų rūšis, suprask,
ŽMOGUS IŠ KURIO LIKIMAS
Bet ši tarnyba jį morališkai ii' mate
žiavęs iš Lietuvos, čia kuni kį niekad nebuvusį panieki caras grąžino 1904 metais, Vokiečiai.
Į
panašius
tvir

riališkai
sunaikino: del atsiradusių pini
SKAUDŽIAI PASITYČIOJO
gavęs, kaipo veiklus vyras, nimą musų tikėjimo”, pa prasidėjus karui su Japo tinimus jau gražiai musų
ginių trukumų konsulato kasoje, jis buvo
savo darbais katalikų tarpe reiškia Žydai savo protes nais ir Rusijoje kylant vi
Prezidentas Smetona atsa Apie dabartinę padėtį V. K. Račkausko, iš pareigų atšauktas ir be lėšų paliktas
tuoj pragarsėjo. Jam teko te.
sokiam bruzdėjimui.
kė. istorijos faktais nuro
žiauriam likimui. Tuo laiku kai V. K. Račplačiai Amerikoje žinomo visuomenės
dirbti tarp Amerikos Lietu Vokiečiai Hitleristai tą Per trisdešimts metų sa dydamas,
kad
Vokiečiai,
ykas morališkai perblokštas, be lėšų ir pa
veikėjo
ir
literato.
vių musų tautos kovų už ne savo kurstymą prieš Žydus vo spaudą turint Lietuva patingai apie Berliną ir
galbos
buvo paliktas “pačiam sau” ir del
priklausomybę dienose ir jis paskelbė pasiremdami tarp žymiai pakilo ir gali išsilai Rytprūsiuose, yra Slavų,
to
sunkiai
susirgo, Lietuvoje, kuriai jis attam reikalui pašventė daug tamsių krikščionių platina kyti nepriklausoma.
Germanų ir Lietuviškų Prū
I
sidavusiai
dirbo, nelaukiant jo sugryžimo,
energijos. Vienur dirbo kai mu paskalų buk Žydai pjau Nuo 1864 metų, kada mu sų mišinis.
buvo
užvesta
baudžiamoji byla. Ir kaip
po katalikas vadas-kunigas, ną krikščionis ir jų kraują sų spauda buvo uždrausta, Ne prie “pirmos rūšies”
1 tik V. K. Račkauskas pasitaisęs iš ligos
bet daugelyje atvejų mokė deda į macus. . . .
išnyko visi Lietuvių tautos žmonių Vokiečius skiria ir
! vargais-negalais pasiekė JKauną, jį, kaip
jo būti ir bešališkas.
smaugikai, korikai, išnyko ‘Review of Reviews’ žurna
! nusikaltėli pasodino į kalėjimą, kuriame
Jo darbai musų tautai ne Wells Pranašauja Karą
carai ir jų įpėdiniai, bet las (Baland. nr.), nes Roger
j
sunkiai susirgęs vos nemirė! Jį išgelbėjo
užsibaigė siaurame take tik 1940 Metais
Lietuviai gyvuoja!
Shaw ten pašiepimo tonu
'
talentingas chirurgas, Dr. Kuzma, padaręs
vienos musų srovės tarpe.
štai ką sako apie musų “po
Amerikon atvyko garsus
po kitos dvi pavojingas operacijas.
vieną
Kun. F. Kemėšis išvažia Anglas rašytojas, H. G.
naujančius
”
Lenkus
ir
Vo

.Kaip
tai galėjo atsitikti kad tiek daug
vo Lietuvon, ten stojo i di Wells, kuris laikraštinin Saulės Kaltė....
kiečius :
užsitarnavęs
tautai ir valstybei asmuo, ko
desnį darbą, tapo mokyto- kams pareiškė jog jo nuo Astronomai, kurie seka “Nesenai, dešimčiai metų,
kiu
yra
V.
K.
Račkauskas, padarė tokį pra
ju-profesorium Žemės Ūkio mone, 1940 metais — už dangiškus kimus, tėmydami tapo pasirašyta taiką užlai
sižengimą, už kurį sulaukus žilo plauko
Akademijoje Dotnuvoje. Ir šešių metų nuo dabar — saulę ir matydami ant jos kyti sutartis tarp Austro
teko
atsidurti kalėjimai! ir reikės stoti
čia neužbaigė savo veikimą kils didelis pasaulinis ka plėtmus, privedžioja kad šio Vokietijos diktatoriaus ir
prieš
teismą? Į klausimą atsako pats nusiaurose mokyklos ribose — ras.
pavasario prastas, šaltas Lietuvio Lenkijos diktatokentėjusis:
pinigus, del kurių užvesta byla,
jis, sumanus ir pilnas inicia- Wells sako kad ir dabar oras paeinąs nuo tų plėtmų riaus, reiškia tarp dviejų
pametęs
ar
jam juos kas ištraukęs laive
Žmogaus laimė, garbė ir sėkminga gy
tivos, dirbdamas įvairius yra didelis pavojus karo, ant saulės.
‘importuotų’ asmenų, kurių venimo kelionė dažnai priklauso ne nuo jo išplaukiant iš Kape-Towno uosto. Atsako
tautos darbus kurie tik rei bet tuo tarpu dar neišsivys Spėja kad del saulės plėt žodis yra įstatymas šiose
mybę už tuos pinigus pasiimąs sau, t. y.
kalavo atsidavusių darbi tė jokios ypatingos painia mų šią vasarą bus audrų, jų pasirinktose naujose tė geros valios, bet nuo aklos aplinkumos, ku dirbdamas norėjo juos grąžinti iždui, bet
ninkų, sumanė ir suorgani vos kuri iššauktų karą.
lietų, oro staigų permainų, vynėse, kurios juos garbi rią mes mėgstame vadinti likimu. Gyve jis negali suprasti kodėl įstaiga kurioj jis
nimo ir pasisekimo viršūnėse atsidūrusiam
zavo Vilniui Vaduoti Sąjun Wells atvažiavo Ameri ir prastai veiks radio pri na.”
žmogui,
rodos, jau nieko netrūksta, net darbavosi daugiau dešimtmečio, paliko jį
gą, rasdamas tam pritarėjų. kon pasilsėti, čia neduos jo imtuvai.
Iš to galima suprasti kad nėra kliūčių garbingai baigti savo karje be lėšų, užuot padėjus sugryžti į Lietuvą,
Vėliau, suorganizavo Vil kių paskaitų ir radio kalbų. Vis mat reikia ką nors už Lietuviai save gali didesniu
ros kelią, kaip staiga, žiūrėk, del susidė kad čia išaiškinus visą reikalą, o dar už
niaus Geležinį Fondą. Or Kaslink businčio karo, jo ką nors kaltinti. .. .
drąsumu “ponų tauta” va jusių aplinkybių padėtis susvyruoja ir jis akių pasistengė jį sukdmpromituoti, bylą
ganizacijas tverti tai jo pa žodžiams galima tikėti taip
dintis, nes davė Lenkams jų pašlyja, puola, kartais krinta net bedug perduodant prokuratūrai? Jo manymu, su
sižymėjimas.
garbinamą diktatorių. Ro nėn, iš kurios pasikelti jau kabai sunku ar savo valdininku, koks jis ten nebūtų, taip
kaip ir kiekvieno kito kurie Motinos Diena
Kiti labiausia žinomi ku busintį karą pranašauja.
ger
Shaw dar Lietuvius pa ba visai neįmanoma....
nesielgiama!
Suv. Valstijų Prezidentas
rie pirmiau Amerikoje bu Iki nebuvo pasaulinio ka Roosevelt apšaukė Gegužės giria sakydamas: “Lietu
V. K. Račkausko pasiaiškinimą palie
Skaudus likimo smūgis ištiko ir tau
vo, darbavosi ir nuvažiavę ro — tarp 1914 ir 1918 — 13-tą Motinos Diena, para viai yra pastovesni ir dau tos kultūrai, ypač Amerikos Lietuviuose, kam jo paties sąžinei. Nuo savęs tuo rei
į Lietuvą užėmė aukštas nebuvo ir pranašų apie jį. gindamas visus “pareikš giau praktingi negu Len ir valstybei užsitarnavusį asmenį, rašyto kalu galima pridėti tik tiek kad jo padėtis
vietas musų naujai atgimu Pranašai atsiranda tik ta ti savo pagarbą motinoms”. kai”.
ją ir laikraštininką, Karoli Vairą-Račkau- yra nepavydėtina ii- kad jis, jei ir butų tar
sioje valstybėje yra šie:
da kada jau buna koks da Lietuvoje taipgi įvesta
ską, kuris paskutinį dešimtmetį dirbo Lie nyboje prasižengęs, del savo neabejotinai
B. K. Balutis, tautinin lykas į kurį jie gali nurody Motinos Diena, švenčiama
didelių nuopelnų užsitarnavo žmoniškesnio
GYVENIMAS LATVIJOJ tuvos diplomatinėj tarnyboj.
kas, kuris darbavosi užru- ti kaip į pavyzdį.
apsiėjimo.
E dm. Vingėla.
Gegužės mėnesio pradžioje.
V. K. Račkauską žinom nuo 1905 metų
TURISTAMS
bežinių reikalų ministerijo
(
“
Laiko
Žodis
”
—
Kaune
’)
kai jis Peterburge pradėjo redaguoti pir
Anglijos “Daily Mail” 14 mą
je ir pagaliau buvo paskir
Lietuvišką savaitraštį, “Lietuvių Laik
d. Balandžio įdėta straips
tas Lietuvos Ministeriu Wa
NUO “DIRVOS” REDAKCIJOS
raštį
”, kurį leido Smilga, ir artimai ben
niukas, kurio tikslas papa
shingtone.
“Dirva” pradės spausdinti V. K. Rač
sakoti Anglams turistams dradarbiavo jau miręs tautos dainius prel.
V. K. Račkauskas, tautiJ.
Mačiulis-Maironis
ir
prel.
A.
Dambrau

kausko
iš Anglų kalbos verstą įdomų vei
kas galima rasti Latvijoje.
ninkas-sanda rietis, bet šiam
skas-Jakštas.
Tai
buvo
pradžia
jo
laikraš

kalą
iš
Kristaus
laikų, vardu “ISKARIJOAprašoma pušimis apaugęs tinio darbo, kurį V. K. Račkauskas, 1907
prisiėjo iš tarnybos pasi
TAŠ
”
.
Šis
veikalas
pasirodys tuoj kaip
Rygos pajūris, kuriuo Lat metais emigravęs, sėkmingai tęsė Jugtinėtraukti del kilusių nesusi
tik
pasibaigs
“
Meninas
” (žiūrėkit p. 5-tą).
viai labai didžiuojasi. Va
pratimų.
se
Amerikos
Valstybėse
Lietuvių
išeivių
“
Dirvos
”
redaktorius
yra gavęs nuo
sarą Latvijoj galima mau spaudoje. Pennsylvanijoje drauge su Dr.
Marijona Rakauskaitė —
p.
Račkausko
ilgesnį
laišką
apipasakojandytis, medžioti, laivininkau- J. Šliupu redagavo pagarsėjusią “Laisvąją
viena, iš žymiausių Lietuvos
Li Baltijos juroj ir žuvauti. Mintį”. Nuo 1911 iki 1921 m. redagavo di tį apie visą tą incidentą kuris ji prie ne
operos dainininkių.
susipratimo su jo vyriausybe privedė.
TĖVYNE
MANO
Žiemą galima pasidžiaugti
Jonas Butėnas — Lietu
džiausios Lietuvių organizacijos, Susivie
Pirm pradėsiant “ISKARIJOTĄ” lei
Mergaites
dainą
ir
didžią
meilę
visais
žiemos
sportais.
Pra

vos operos baritonas.
nijimo
Lietuvių
Amerikoje,
organą
“
Tė

sti
per
“Dirvą”, patalpinsime tą p. Rač
Ištiesus
ranką,
tau
paaukojo.
gyvenimas, rašo, apie $5
Dar yra keletas kitų bu
vynę
”
.
kausko
laišką.
Širdis 4kr utinėj pina svajonę,
dienai. Iš Londono Rygon
vusių Amerikos Lietuvių
Be laikraštinio darbo, V. K. Račkaus
Ryžtim
lyg
vėtra
pirmyn
plasnoja.
ima
4 dienas laivu ir kelio
veikėjų kurie pargryžę į sa
kas
dirbo ir visuomeniniai kul
Tėvyne mano,
nė i abu galu kainuoja $65. tūrinįintensiviai
vo gimtinį kraštą tapo nau
darbą, bet žymiausi jo nuopelnai bu
Už girių plotą, paparčių rykštes,
Traukiniu iš Londono, per vo literatūroje.
dingais valstybei ir tautai
Jis yra parašęs, išvertęs,
Už pušų auksą kas nežadėtų
Ostendą ir Berliną, Lietu
darbininkais.
arba
naudojantis
kitais autoriais parašęs
Meilės, lyg' gintaro rieškes pririnkęs,
vą, Rygą galima pasiekti i apie 50 knygų. Tame
Lietuvoje į tokias aukštas
skaičiuje yra tokie
Aukure tavo kas nesudėtų!
44 valandas.
vietas įsigaut yra labai sun
veikalai
kaip:
“
Žmogaus
Pareigos”, “AiTėvyne mano,
ku, nes tenaitiniai vadovai
zopo
Pasakos
”
,
“
Pasaulio
Istorija
”, “Žmo
Už brolių dainas lankoj, lyg marėj,
į viską Amerikietiško žiuri
NEGALIME
LIETUVOS
nijos
Istorija
”
,
“
Karė
—
Kodėl?
”
, “Kitas
Už aukso varpas, žieduotą pievą,
labai skeptiškai. Bet jie
BULVIŲ
VALGYTI
Karas
”
,
“
Trumpa
Tarptautinių
Santikių
Kas nemylėtų tos juodos žemės,
moka pažinti tikrai vertus
New Yorko ‘Daily News’ Istorija”, “Lenkų Apaštalavimas Lietuvo
Neatiduotų už lave sielos?
žmones ii' jų neatstumia.
aprašo Scanstates laivu at je”, “Moteris ir Socializmas”, ir tt. Nūdien
Tėvyne mano,
vežimą 22,000 maišų bulvių rašo “Anglų Tautos Istoriją”, ruošiasi iš Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
Melsvoj padangėj tiek kartų akys,
iš
Pabaltijo respublikos Es leisti panašų į Anglų Mažąją Enciklopediją gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
Naujas Vokiečių šmeižtas
Supynę maldą dangaus, išklydo,
tijos.
Laikraštis nurodo jog Lietuvišką Žodyną, rašo savo atsiminimus, rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
prieš Žydus
Tiek sielvartėlių ant kryžkelėlių
Estija
tai vienintelis kraš kuriuose labai daug medegos Amerikos to nepažinodami, paskui kariaudami susi
Prieš rūpintojėli sukniubę rymo.
Berline leidžiamas Hitlerado, vienas jau buvo krikščionis ir savo
tas
Europoje
iš kurio gali Lietuvių istorijai.
“J. K.”
Reg. Puišytė.
ristų savaitraštis ‘Stormer’
Ir štai tas asmuo, už savo pečių turįs žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė
ma importuoti bulvių Ame
paskelbė buk Žydai visame
rikon, Iš kitų kraštų drau- dideli tautos kultūrai nudirbtų darbų lo K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
N
E
VILIOJA
pasaulyje rengia savo tiky
džiama del ligų kuriomis byną, žinomas kaip doras ir sąžiningas imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).
Nevilioja manęs gamta.,bines skerdynes Hitlerio ir
bulvių augalai apsikretę.
apsikrėtę. Lietuvis, perėjo dirbti Lietuvos diplomatiReikalaukit “Dirvoje”
Nei spalvingi jos peizasai,
jo pasekėjų. Laikraštis pa
Estijos bulvės nuo tų ligųinėn tarnybon, kurioj skaitė save galinčiu
Nes atrodo kad mus meile
rašė jog tai busią “didžiau
ir vabzdžių laisvos. Nežiu- i būti naudingu. Diplomatinėj tarnyboj V.
Nes atrodo kad mus meilė
sios, žiauriausios religiškos
Tik gražių minčių miražai.
rint 75 centų muito 100 sva- K. Račkauskas, kaipo gerai pažystas Angskerdynės prieš Hitlerį ir
Man atrodo kad mus meilė
rų bulvių, ir per 4,000 mylių lų-Saksų tautų savybes, ištikro buvo nauTik veltui širdis kankina,
jo pasekėjus kokių pasaulis
atvežimo kaštų, šias Pabal-| dingas. Būdamas Lietuvos pasiuntinybės
t
Kad erškėčius, o ne gėles,
nematė”.
tijo bulves Amerikoje gali- nariu Londone, jis išnaudojo savo plačias
Į vainiką laimės pina.. . .
Tas laikraštis pažadėjo
ma parduoti po $1.75 šim- pažintis Anglų visuomenės ir vyriausybės
ir mums ta auksine laime
savo skaitytojams viską tą
fui
svarų. Amerikos bulvės1 sluogsniuose ir tai palengvino sutvarkyti Šie sietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
Nesidžiaugi, neglamonėti,
visus miestus, miestelius ir bažnyt
“iškelti aikštėn”. Tai tokia
parsiduoda po $1.85 ar dau-1 Lietuvos karo skolas Anglijai. Daugiau- rodanti
Nes
mums
skirta
kiek
mylėtis,
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
klasta Vokiečiai nori sukur
giau.
i šia jo dėka, skolos buvo smarkiai sumažin- rėdami ši žemlapi galėsit puikiai apsipažinO paskui — ir vėl kentėti. ...
styti Vokiečius fanatikus
Iš
Lietuvos,
pasirodo,
bul-įtos
ir tuo Lietuvos iždui buvo sutaupyta ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
Ir gyvent atsiminimais
kur susieina rubežiai kitų šabų,
prieš Žydus.
vių atvežti negalima del Ii- milijonai litų. Su nemažesniu pasisekimu randasi,
Ten kur taip karštai mylėta.
ir
viską
kitą reikalingo jame rasite.
Vokietijos Žydai prisiun
gų ir vabzdžių kuriais Lie- V. K. Račkauskas dirbo ir būdamas toliKur pradingo džiaugsmai, laimė,
Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c.
tė Hitleriui raštu protestą
tuviškos bulvės gali būti muose Afrikos pietuose, Kape-Towne, LieIr mergelė sužadėta....
prieš tokį niekuo ' nepama6820 Superior Ave.
_ ,
Cleveland, Ohio
apkrėstos.
tuvos konsulu.
Jonas Morkūnas.
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JUODO
KARŽYGIO
SŪNŪS

Apysaka iš Apuolės Laikų

Rašo K. S. Karpius

ŽINIOS
------------ .

neatsargumą pavadino jaunimą
išėjusi iš mokyklų, asilais....
Kur kur bet jaunimo vakare
tas visai netiko. Kiekvienas
jaunuolis, jeigu lanko aukštes
nius mokslus, jų tėvai kurie de
da pastangas vaikams duoti
kuodaugiausia mokslo, pasididžiuoja kada sūnūs ar duktė
mokslą baigia, o ne asilo vardą
užsipelno....
Pabaigoje, perstatyti pakal
bėti buvusio pirmininko tėvas
Alekna ir naujo pirmininko tė
vas Darulis.
Po visko tęsėsi šokiai, kurie
irgi didumoje buvo Lietuviški.
Tai tikras, nuoširdus Akrono
Lietuvių Draugiško Klubo Lie
tuviškumas, nes jie tarp sve
timųjų, visai nieko nesigėdyda
mi, patys, nevaryti, savo Tėvy
nės garbei puošia taką!
Rep.

A. Smetona Apdovano
tas Čekų Ordinu

koslovakijos Baltojo Liutd I
laipsnio ordino, kurią Čekoslo
vakijos Prezidentas Masarykas
draugiškiems abiejų valstybių
santikiams pažymėti paskyrė
musų Valstybės Galvai ir kuri
yra skiriama išimtinai yalsty
bių vadams. Patį ordiną Pre
zidentas Smetona turi iš se
niau.
“L.A,”

Kaunas. — Balandžio 14 d.
AKRONO LIETUVIŲ DRAU
Čekoslovakijos
charge d’affaire
GIŠKO KLUBO VAKARAS
Dr.
Skalicky
specialėje
audien
šeštadieni, Gegužės 5 d., Ak
cijoje
įteikė
Lietuvos
Respubli

rone, YWCA, salėje, įvyko gra
kos Prezidentui Antanui Sme
žus ir didelis pokilis, kuris pa
rodo ką Amerikoje augęs Lie
tonai aukso grandinę prie Četuvių jaunimas gali padaryti
kaipo Lietuviai. Visai dar jau
£
na grupė, kuriai suėjo du me
tai gyvavimo, Akrono Lietuvių
Draugiškas Klubas, susidedan
tis iš jaunuolių vaikinų ir mer
gaičių, parengė pokilį kokį ne
Daugeliui pageidaujant, dar per Gegužės mėnesį
visur Lietuviai galėtų surengti. Kaipo rimta grupė, jaunuo
Merunas” bus atiduodama už $1.50
liai laisvai naudojasi YWCA.
įstaiga ir yra pagerbti joje.
Pokilyje, kuris rengtas pa
minėjimui Klubo dviejų metų
sukaktuvių ir pagerbimui tėvų,
MISIJOS. Akrone per tris
dalyvavo net paties Akrono dienas, Gegužės 16, 17 ir 18,
miesto galva, I. S. Meyers, prie bus laikomos Lietuviškos Misi
to gi buvo užkviesta keletas žy jos. Lietuviai katalikai ragi
mesnių asmenų iš Clevelando, nami skaitlingai atsilankyti Į
kurie pasakė gražias jaunimui šv. Petro bažnyčią, 1414 East
pritaikytas kalbas.
avenue.
Susirinko vietinio jaunimo ir
Nuo Lietuvių parapijos pa
jų tėvų į 120 asmenų. Prieš krikimo Akrone nebuvo Lietu
vakarienę, kuri prasidėjo 9 va viškų misijų. Dabar Kun. Ma
landą, svečiai suėjo į gražų pri honey pasistengė parūpinti Lie
ėmimo kambarį, kur šnekučia- tuviams jų kalba misijas, ku
vosi arba kortavo, Paskiau, riomis tiki Lietuviai pasinau Įsigykit naujausią ir didžiausią “Dirvos” redaktor
apie 9 vai., visi tapo pakviesti dos.
eiti į valgomą salę. Prasidėjo
riaus K. S. Karpiaus knygą:
maršas, ir visi poromis ir su sa
vo draugais, ėjo prie stalų. Per
PIKNIKAS. SLA. 354 kuo
duris ineinant, mergaitės kož- pa rengia smagų pikniką Miliū
nam prisegė po raudoną rožę.
no farmoje Gegužės 30 d. Bus
Priešakyje garbės stalo buvo geri muzikantai, skanių užkan
Kom.
iškabinta žodžiai: “Sveikinam džių ir gerų gėrimų.
Tėvelius”.
Lietuvos vėliavos
spalvų juostos puošė pačią salę. VAŽIUOJA Į YOUNGSTOWNA
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
Dalis Klubo mergaičių buvo pa
544 puslapių didumo knyga!
Akrono Lietuvių Draugiško
sirėdžiusios tautiniais rubais.
Po vakarienės, prasidėjo kal Klubo nariai vyksta į Youngsbos. Naujas Klubo pirminin tovvną šį sekmadienį, Gegužės
1931-2 metais Žemaitijoje, netoli Skuo
kas studentas Darulis prakal 13 d., kur išpildys programą
do, pradėta tyrinėti Apuolės piliakalnis,
bėjo Lietuviškai ir perstatė SLA. 154 kuopos parengime,
kuomet paaiškėjo kad tai butą galingos
toastmasteriu Igną Holišių, ku Progresivisko Klubo salėje.
Visa^ programas bus paski
ris pasakė gražią trumpą kalbą
Lietuvių-Žemaičių pilies iš vidurio 9-to
ir labai tinkamai perstatinėjo riamas Youngstowno motinoms
šimtmečio.
Tais laikais Lietuvių žemes
kitus kalbėtojus. Pirmas kal sąryšyje su Motinos Diena.
lankė ir užkariauti bandė užjūrio prie
bėjo Akrono may oras Meyers, Programas susidės iš komedi
po jo Ona Mihelich (Clevelan- jų, Lietuviškų tautiškų šokių, šai Skandinavai. Ta pilis, Apuolė, priešus atlaikė, ir per
dietė), po jos, poni Brown, tos muzikalių ir kitokių pamargiįstaigos vedėja, kuri pareiškė nimų. Programas eis tokia ją Lietuviai išliko svetimų neužkariauti ir išlaikė Balti
pasididžiavimą Lietuvių grupe. tvarka kaip tik Akrono jauni jos pakraštį sau iki šių dienų. ,Tą garsų senovės atradi
Toaštmasteris padovanojo per mas moka padaryti.
šokiams gros taipgi Akronie- mą Lietuvos tyrinėtojams padarius, “Dirvos” redakto
ponią Brown YWCA įstaigai
čių “Jolly Five”, populiaria ra rius K. S. Karpius pirmutinis sumanė panaudoti Apuo
Klubo narių fotografiją.
Tada sekė ceremonija apdo dio orkestras iš Akrono stoties lę savo naujam istoriškam romanui, ir štai ta knyga, ta
vanojimo buvusio Klubo pirmi WJW. Tai bus vienas iš pui
ninko, Stasio Aleknos, kuriam kiausių Lietuviški! programų įdomiausia iš visų K. S. Kurpiaus apysakų yra gatava!
mayoras Meyers įteigė nuo Klu šiaurinėje Ohio.
6820 Superior Ave.
Youngstownieciai, štai mes
bo narių gražų susirinkimų ve
Cleveland, Ohio
atvažiuojam!
J.
Tennenas.
dimo kūjelį, ant kurio pasirašę
visi Klubo nariai. Taipgi ap
dovanota rašoma plunksna ir
paišeliu buvus Klubo sekretorė
Vera - Vasiliauskaitė.
Kalbėti perstatytas V. Grei
čius, kuris pirmutinis pagelbė
Ekspresiniu Laivu
jo tam Klubui dainuoti kada
BERENGARIA
išplaukia
iš New Yorko per
Birželio (June) 16 d,
Klubas tvėrėsi ir sudarė savo
Southamptoną
chorą. Tas choras savu keliu
paskui dikčiai pasižymėjo da
lyvaudamas vietoje, Clevelande
Tai išimtina proga keliauti su šavo
Šią ekskursiją asmeniškai vadovaus
ir dainuodamas per radio.
tautiečiais ir turėti smagią kelionę.
S. Bergas, Cunard Linijos tarnau
Toliau, kalbėjo “Dirvos” re
Labai geri kambariai ir puikus, ge
keleiviai
tojas.
Iš Southamptono
daktorius K. S. Karpius.
rai
žinomas Cunard Linijos maistas.
Londoną,
o
iš
ten
traukiniu
vyks
i
Toastmasteris po to persta
Mandagus patarnavimas.
Ekstiesioginiu laivu į Klaipėdą.
tė publikai dvi energingas mo
teris, Pukienę ii- Apšegienę, ku
kursijos vadas pasirupins keleivių
Laivakortę galit pirkt išsimokejimu.
rios buvo valgių gaminimo šei
patogumu ir kelionės reikalais.
Informacijų kreipkitės j vietinius
mininkės. Už tokią skanią va
agentus arba į
karienę jos užsipelno pagyrimo.
Paskutinis svečias kalbeto1022 CHESTER AVE.
jas buvo Adv. P. V. česnulis
|
CLEVELAND, OHIO
iš Clevelando. Viskas jo kal
boje butų buvę gerai, bet per

nepamanytų jog tu jų nemyli, didžiuojiesi
prieš juos.... Nusišluostyk ašaras, paro
dyk visiems kad tu tinki būti Meruno žmo
Meruno Vestuvės
na!. ...
Ramunė paklausė senosios patarimo.
Gryždamas į Apuolę į brolio vestuves,
Pasipuošė
ir laukė svečių. Prie jų buvo
Gaižys pats lydėjo savo pamotę, Aliną, i jos
linksma,
gyva.
Kur pasisuko, visur pra
naują gyvenimą, kur ją kvietė jos sūnūs
Meninas. Kartu vyko ir Gaižio žmona, skaidrino, visus pralinksmino, gyvumą su
Domutė, nes ir ji norėjo dalyvauti tose di kėlė; kam žodį tarė tas jautė jos malonu
delėse vestuvėse. Pati jauna, graži, visų mą. Meninas ją matydamas džiaugėsi, di
mylima ir giriama, Domutė rūpinosi kokią džiavosi. Ji elgėsi kaip savo namuose —
gauna Meninas: ar jam tinkamą, ar gra ir tikrai čia buvo jos namai: visi kampai
jai buvo žinomi, priprasti.
žią, ar darbščią mergaitę....
Visa pilis, su Meninu, išjojo toli, toli
Linksmos buvo moterys gyvų likusių
vikingų ir Meruno draugų, kurios keliavo į Viekšnių pusę svečius pasitikti. Kada
susiėjo motina ir sūnūs, abu puolė vienas
į naują, tolimą gyvenimą.
Tik viena Alina buvo nerami, nuolat kitam Į glėbį ir verkė. Verkė vieno ir to
verkė, gailėjo Daugupių, nors čia nieko jai paties — savo tėvo, Ardžio, nei žodžio ne
neliko, nors prie savo sunaus turėjo jaustis galėdami pratarti.... Visų kitų ašaras iš
laimingesnė. Baisus jai buvo tas Apuolės traukė toks graudus Alinos verksmas sa
kraštas, nors Geluonis apie jį gražiai dai vo brangaus vyro, kuris tikrai ir ant visa
navo ir dabar sugryžę kariauninkai su pa dos nuo jos atskirtas....
Artinantis prie Apuolės, Alina šaukte
sigerėjimu apie Apuolę kalbėjo. Mylėjo ji
Daugupius ir verkė jų, nes čia buvo jos šaukė:
— Veskit mane prie kapo mano vyro,
vyro garbės ir galybės vietovė. Tenai kur
ji turi išeiti, išrodė lyg gryžta į seną, ne leiskit man apglėbti nors šaltą žemę kur
kenčiamą tolimą Lamžiną, kur ji jaunose pakasti jo pelenai....
Vedė ją prie kapo Meninas ir Gaižys,
dienose buvo prievarta išgabenta ir apgy
vendinta, nors ir karalienė buvo. Apuolė ir Ramunė ir Domutė, patys nesusilaikyda
je jos, rodės, niekas nelaukia.... Vyras mi nuo ašarų, o moteriškos tiesiog balsu
žuvęs, nematys jo, tik labiau jį prisimindi- raudojo, taip buvo sujaudintos Alinos šir
nės.... Sūnūs — tas jau ima sau žmo dį veriančiu verksmu jos vyro....
ną... .■ Ras ji ten marčią, kuri jos neap
Atvesta prie kapo supilto ant sudegin
kęs.... Nepasiklausęs, nepalaukęs moti tų kunigų pelenų, Alina gulė dar į minkštą
nos Meninas pasirinko sau žmoną, tas Ali žemę ir pradėjo savo karčią, gailingą rau
ną nuo Apuolės šaldė. .. . Likimas dalykus dą: “Kur tu pasidėjai, balandėli mano bal
patvarkė savaip, ne kaip Alina norėjo, ir tasis, kurion šalin nuskridai?.... Mano
viskas jau eina be jos žinios. Kas ten nu vyre galingas, mano globėtojėli, mano ratiko, kodėl jos sūnūs taip staiga ima žmo mintojėli ir duondavėjėli?.... Ar tai tam
ną? ....
aš vargau, tavo sūnų parvedžiau, kad tu į
Su Daugupėnais, į Apuolės kraštą ėjo šaltą žemelę atsigultum, akeles amžinai už
daugiau Nemuno krašto jaunuolių, kurie vertinu, man žodelio nepasakytum?... Tu
kare nedalyvavo, kurie norėjo pamatyti man geras buvai, mane mylėjai, o dabar ta
pasaulio ir tą pilį, kurios garsingumas vi vęs nėra. . .. Verčiau bučiau sūnų Nemu
sus viliojo.
nėlyje prigirdžius, negu auginus, arba pa
Didelis ir linksmas buris išėjo ilgam likus tarp svetimų pražūti, negu namon
keliui, sekdami Nemuną iki Dubysos, pas parvedus, kad tik tu gyvas būtum.... Kur
kui prisiekdami Ventą. Tik viena Alina, aš pasidėsiu, ką be tavęs veiksiu, prie ko
atsitolindama nuo Daugupių, atbula žiūrė prisiglausiu, kam pasiskųsti galėsiu?....
dama, aikčiojo, gailavo, ašarojo-. ... Jai Glausčiaus prie sienos, siena kieta; glausrodės kad ji eina, šalinasi nuo savo myli čiaus prie akmens, akmuo šaltas; glaus
mojo, Ardžio, kuris pareis į savo pilį, jos čiaus prie medžio, medis lenkiasi.... Ar
neras....
negera aš tau buvau kad nuo manęs išėjai,
ar nesmagi tau buvo musų grintelė kad tu
Visi Apuolės kaimynai kunigai rengėsi ją apleidai?.... Nėra tavęs, dievmedėli
i Meruno vestuves. Iš visų moterų labiau žaliukėli, nėra tavęs, aržuolėli stiprasis,
sia ruošėsi Giedrutė, ta nelaiminga mote mano vyre mielasis....”
ris, kuri, būdama kito žmona, nejučiomis
Draskė ji sau plaukus, plėšė nuo savęs
pamilo kitą vyrą, Algį, kuris, jos pačios rubus, ir rankas į žemę leido, kasėsi; nuo
išvagintas ir išlydėtas, išėjęs Apuolę vaduo ašarų ir žemės jos veidas buvo purvinas,
ti, žuvo. Jai norėjosi kur nors kitur eiti, bet jai buvo meiliau žemę glamonėti negu
visur būti, rodės nuvykus Į Apuolę ras ji savo vaikų raminančių žodžių klausyti, nes
gyvą, nes neįsivaizdavo Algi žuvusį, nuo jos vyras, kuriam ji tiek daug pasiaukavo,
jos taip žiauriai mirties atskirtą....
ten pakastas, nuo jos atskirtas....
Viekšnius pasiekę, Daugupėnai patyrė
Didi buvo Ardžio ir Alinos meilė pa
ką Meilinąs ima sau už žmoną. Tas visų čioje gražiausioje jų jaunystėje ir tokia ji
mintis apie Meruno skubias vedybas per pasiliko iki pat jų mirties. Nors Alina atmainė. Tik Alinai ir Domutei rūpėjo ar ji siraudojo Daugupiuose, kada gryžę vyrai tės ryšį, skambėjo oras, miškai ir kalnai, dovų šeimos nario darė juos savais, ne sve 1934 METŲ BONU
bus jam tinkama, ar jis turėjo imti tik to parnešė žinią apie Ardžio žuvimą, to ne taip visi džiaugėsi jais. Gal but tą garsą timais, naujai Apuolės tvarkai.
KUPONAI
dėl kad ji likus viena ir paskutinė. .. .
užteko, ir pribuvus prie Ardžio kapo dar girdėjo ir Ardžio ir Nagio vėlės Anapilėje,
Tuoj po atlikimo suporavimo apeigų,
Gaižio gandanešiai atjojo su žinia kad labiau verkė, gailavo.
ir tiedu žymus kunigai, matydami savo Ramunė paėmė Meniną už rankos ir kur “Dirva” priima Lietuvos
jau tuoj pribus Meruno motina su visais
Nusikankinusią, pusiau nualpusią, ją vaikus taip gražiai susitaikiusius už tą di tai vedėsi. Susimaišęs tokiu netikėtu jos bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų ■
kitais Daugupėnais. Visi pralinksmėjo: parnešė Į pilį ir per keletą dienų globojo, delę paveldėjystę-pilį, džiaugėsi.
pasielgimu, jis nenoromis ėjo, bet negalėjo vertę
už knygas ir prenu
džiaugėsi vyrai kurie laukė savo žmonų ir žiurėjo, neleido eiti prie kapo, kur ji norė
Ramunė patiko visiems Daugupėnams jai priešintis, nors reikėjo visus svečius pa meratą.
vaikų, džiaugėsi Meninas, nes galės pasi jo eiti. Alina tik krūpčiojo, nieko aplink ir visiems kitiems svečiams kurie ją naujai likti.
“DIRVA”
rodyti savo motinai ir broliui ką jis gau save nematė, su niekuo kalbėti nenorėjo, pažino. Ja labai džiaugėsi aplinkiniai Že
6820
Superior Ave^
na sau už žmoną.
tik Ardį minėjo.... Dėmutės ir Gaižio maičiai, nes išlikimas gyvo vieno senos val(Bus daugiau)
Cleveland, Ohio
Pasitikimui savo brangių laukiamų as prašymai paliauti raudojus nieko negelbė
menų, pilies gyventojai išpuošė vainikais jo, nors tuomi darė nesmagumą Merunui ( ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©g)©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©
vartus, kelią j kalną nubarstė smėlėmis.
ir Ramunei. Tik sena Vainutą po kelių <
Bet iš visų pilies gyventojų viena Ra dienų perkalbėjo Aliną kad jau gana verk- <
munė buvo nesmagi. Pamačius ją, sena ti vyro, nes jau praėjo trys mėnesiai nuo <©
Vainutą klausė:
jo žuvimo, o dabar sūnūs rengia vestuves, i©
— Kas tau yra, dukrele, kad taip susi- netinka nesmagumas kelti. Alina aprimo, 1©
graužus, vedyboms artėjant?.... Gal ne ir kiek galėjo tiek prigelbėjo ruoštis prie 1©
©
myli savo businčio vyro ?.....
vestuvių.
— Ne tame mano rūpestis, brangioji.
Atėjo paskirta diena, pradėjo Į Apuo
Man rupi kaip aš patiksiu jo motinai, jo lę rinktis kaimynai kunigai su šeimomis, ©
Naujas įdomus veikalas — apysaka iš Kristaus laikų —
broliui ir giminėms.... Gal jie nemylės su dovanomis; pribuvo Marma ir Giedrutė; ©
©
pasirodys “Dirvoje” kaip tik pasibaigs “MERUNAS”.
manęs...'. — skundėsi Ramunė.
pribuvo Viekšnys su savo šeima, ir kiti ap ©
Tą veikalą parašė Cecil Roth, iš Anglų kalbos išvertė
— Dukrele, nesigraužt del to: tu esi linkiniai Žemaičiai kunigai. Klaipėdos jar- ©
jaunesnė už Ventelę ir gražesnė už visas las Fredas atsiuntė Ramunei brangių rūbų
gerai Amerikos Lietuviams žinomas rašytojas KARO
©
šio krašto mergas; tavo tėvas buvo galin ir papuošalų, parvežtų iš Danų žemės.
LIS VAIRAS (V. K. RAČKAUSKAS).
gas valdovas, lygus Daugupių valdovui.
Atėjus paskirtam laikui, Meninas ir ©
VISI ruoškitės skaityti šj Įdomų veikalų — skaitymo užteks
Tavo broliai buvo narsus kaip Daugupių Ramunė, tų laikų papročiu, suėjo Į porą.
visai vasarai.
kunigo sunai. Jo motina tave pamačius Deginta dievams aukos, atlikinėta visokį ©
pamils, patiksi ir jo broliui ir jo žmonai. burtai, ir prasidėjo linksmoji vestuvių da ®
Tik buk linksma, rami, gražiai juos pri lis. Nuo žmonių šauksimi sveikinant nau
imk. Prašalink savo susigraužimą kad-jie jus Apuolės valdovus, suėjusius Į moterys- @©@.®.®^@j®.®.©J®j©©©J©_®©M©J©-©_©-©®©®©©©©©©©©.©®©®©®®_©©M®M®©M®®©]M
(Tęsinys iš pereito num.)
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poną Astramską iš Kirsnos, ku
ris ėjo kovoti su vienu Rusu
‘June Knights & Roses’
“Dirvos” Kontestas Suradimui Dviejų Seniau generolu. Generolas pakėlė bal SUCCESS OR
WEAKENED BY WEEK-ENDS
A shower was held for Ann August
sių Amerikos Lietuvių: Seniausio Amžiumi
tą vėliavą ir šaukė poną pasi
SUCCESS
President of the Lithuanian Garden
“REUNION IN AKRON"!
last Friday at her home, 970 Maud
tarti ko jis nori. • Ponas suti
Club, and Ona Mihelich were the
ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio
Street in Cleveland. They tell me
guests and speakers from Cleveland.
kęs generolą pasakė kad jie EDITOR’S NOTE:
By PETER SKUKAS
the blond, blushing mistress is wait
reikalauja savo tėvynei (Len We have expressed ourselves on The second anniversary and “Par Stanley Alekna, past president, was ing for the month of brides and roses
with a gavel on which all
.Priimami nuo 70 metų amžiaus ir daugiau, ir kijai) laisvės ir daugiau jokių this topic several issues ago and find ent’s Banquet” of the Akron Lith honored
to throw aside her bonds of single
the signatures of the members were
that opinions differ greatly. In or
ness for the bonds of doubleness.
tarybų
neturi
būti.
Tada
ge
Club
was
a
roaring
uanian
Social
išgyvenę Amerikoje 40 metų arba daugiau
inscribed for his very excellent work
der to convey the writer’s complete
nerolas išsitraukęs kardą ir though we print this, giving- an success which was held May 5th at in that respective office. Eva Kaz- We wish her success and happiness.
the Y.W.C.A. It is no exaggeration lowsky, retiring secretary, was pre
pradėjęs kapoti poną.
Kazo other viewpoint of the topic.
ANTANAS BARTUŠKA
JONAS BENDLERIS
to say that this affair de lux was sented with a fine fountain pen set
kams liepė pulti pono kareivius,
Waterbury, Conn.
Waterbury, Conn.
“The closed mouth and the open
the most elite social gathering ever for her unique labors for the club.
mind get a man further than the open
ir
tuoj
buvo
galas
visos
kovos.
attempted
by
Lithuanian
youth.
70
metų,
sūnūs
Miko,
gimęs
70 metų amžiaus, sūnūs AAfter a very hearty dinner, the mouth and the closed mind.”
domo, gimęs 1863 m. Gruodžio 1863 m., Gruodžio mėnesį, Pa- Rusų valdžia tam generolui pąr Every human undertaking, cultural The ballroom was finished off in dance, Strains of music. .. .soft
dovanojo
to
pono
dvarą.
a soft-tone colored knotted wood giv
mėnesį, Balbieriškio miestelyje, gyviškio k., Sasnavos vai., Ma
or otherwise, is always prompted
. .time. .. .soft fleeting time
“Holding the key to a situation is
(Užrašė M. P.) by a purpose or purposes. The ulti ing the room a regal effect of a music.
rijampolės
apsk.
....gradually fading. .. .swiftly pas of little value unless you can turn
Marijampolės apsk.
country club with the walls and ceil
46 metai Amerikoje, atva
(Nuo Redakcijos: Kadangi p. mate success or failure of any under ing completed in a simple, modern sing ushered in the knelling strokes it.”
46 metai Amerikoje. Atva
of midnight with nothing but the
taking depends upon the achievement
žiavo
1888
m.,
važiavo
taip
sau
Mikalauskas gimęs to Lenkme or inexecution of the purpose re istic color scheme reflecting the sweet memories remaining, locked
žiavo 1888 m. Balandžio mėn.,
“The grass grows last over the
dim lights against the merry
važiavo taip sau, j ieškoti pa-į į Shenandoah, Pa., kur išbuvo čio metu tai šis padavimas apie spectively. Let us duly consider a fluffy
in our treasure chest of past remin head of the man who doesn't allow
faces
of
the
guests.
Guests
were
gerinimo būvio. Važiavo pro 1 metą, o iš ten persikėlė į Wa jo prisiminimą baudžiavos ne singular undertaking, one which is greeted in the plushy, luxurious iscences.
it to grow under his feet.®’
Širvintą, į laivą sėdo Hambur terbury, kur ir dabar gyvena, atitinka tikrenybei: baudžiava closely linked to all of us of the lounge next to the ballroom. Cards May the Akron Lithuanian Social
younger Lithuanian generation in
and chats with the friends occupied Club continue to sustain such high
ge, pribuvo Į Liverpool, Angli-j jau 44 metai; turi nuosavus buvo panaikinta 1861 m. Jis America
and one winch takes a major
namus.
YOUNGSTOWN
any spare moment that the guest standards which they have erected
galėjo tik girdėti iš savo tėvų part in our
joj, iš kur atplaukė ir išlipo iš'
study ami general know
before dinner was served. Music and so far have carried out. Let
. laivo Bostone, iš čion traukiniu Į Amerikon važiavo per Eitkū dar nepasenusias žinias; apie ledge of all things Lithuanian — had
A grand Concert and Dance will
by a trio unwound a melody of Lith them be a model, a unique model for
važiavo į New Yorką, o iš tenI nus, sėdo laivan Bremene ir iš baudžiavos pabaigą ir Lenku that of English Sections in our Lith uanian songs while the guests filed other young Lithuanian clubs to fol take place in the Progressive Club
Į Waterbury, kur išgyveno vi-' lipo iš laivo New Yorke. Van- sukilimą prieš Rusus 1863 m.) uanian newspapers. And while we in their respective places. Everything low and to build anew a spirit of co Hali of Youngstown and is given by
are doing so let us also consider the
deniu keliavo 8 dienas. Buvo
was arranged with clock-like pre operation, a spirit of friendship, a the S. L. A. 154th Chapter, Sunday,
są laiką.
many purposes of the English Sec
vedęs Waterburyje, 1913 mecision. Long overdue credit goes to spirit of neighborliness which can May the 13th.
tions and by such consideration judge
Dabar gyvena nuosavam naThis group is composed mostly of
the Hollish brothers who are the never be defaced nor defiled by
žmona buvo Rožė, mirė
whether or not' they have been suc
me. Vedęs Waterburyje, 1890 i 1927 m.
inspirational and guiding spirits of whose methods are but thin, shallow the younger Lithuanian people there
cessful.
the club, ably assisted by the officers words, conveying very little to the fore the hall should be crowded with
metuose, Lapkričio mėn. žmo-l
An English Section in a Lithuan and members. Glancing across the sturdy race as far as good works all the young people out there, to
na buvo Ona (Giniečiutė), mi-Į
ian newspaper has but one general room one could see many prominent are concerned,
The elimination of gether with the older folk.
rus 1928 m.. Gruodžio 25 d. POVILAS P. MIKALAUSKAS
purpose and that is the publication local and out-of-town guests. The those obstacles is half the job. And
Talent and members of the Akron
Vaikų vardai: Juozas, Jonas,
So. Boston, Mass,
of news items and feature articles presence of Mayor Meyers of Akron so, through all the trials and trib Lithuanian Social Club will be there
concerned with Lithuania and Lith added great dignity to the dinner and ulations of the Akron Club, born and to assist with the program.
Ona ir Anelė.
71 1T1etų amžiaus, gimęs Ge! gūžės 28 d. 1863 m., Kelmai- SPECIALIAI BALSAVIMAI uanian affairs. If an English Sec in his speech he lauded such groups reared in the depths of depression The Akron Jolly Five will protion in our Lithuanian newspapers as this for their fine work and co has weathered the destroying waves duce the good dance music so that
GEGUŽĖS-15
1 čių kaime, Padavimo parapijodoes not achieve this general pur operation in bringing up the club to of defeat and is now well on its the merry hoofers can enjoy
most
j je, Suvalkijoje. Į .^ineriką išŠtai koks paraginimas bal pose it is wholly out of pldce and its present high status. Mr. and Mrs. way toward better, not necessarily pleasant and recreational evening
R E S T A U R A N T keliavo pats ir su savo brolio] suoti už bondsus priduotas re therefore a failure. This rule need Karpius, of the Dirva, P. V. Chesnul, larger, Lithuanian Social Club.
ever had in Youngstown.
not apply only to one or another
Rose Lucas is the fair-lady chair
>
knygnešio
pagalba
dasigavo
į
dakcijai
iš
nepartinio
piliečių
Didžiausia ir Gražiausia
English Section blit rather take the
man of the aiTangement committee.
Prusus.
Turėjo
labai
sunkią
komiteto
bondsų
klausime:
LIETUVIŠKA VALGYKLA
place of the first editorial command
KLAIPĖDA TIMBER SYNDICATE
It ought to be a great success.
Cleveland© ateitis ir ateitis ment of every such journalistic enDuodame j stalą skaniausius kelionę, eidami toli pėksti, nes
We’ll be seein’ you there. Don’t
net
12
mylių
turėjo
eiti
pėksti
visų piliečių gerovės randasi
(Courtesy of “Elta” Service)
sawmill was strong- enough independ forget, Sunday May the 13th., Pro
valgius ir visokius legališkus
į Stalupėnus. Iš Stalupėnų va keblioje padėtyje.
In the industrial life of Klaipeda ently to purchase timber from the gressive Club Hall.
Many of the t-britributors to the
GĖRIMUS
žiavo j Hamburgą, kur sėdo į
Clevelando vienatinė viltis iš English Sections arid readers as well (Memel) an important place is held Russians and cut it at its own risk,
6824 Superior Ave. I lai vą ir išplaukė į Ameriką.
bėgti iš visiško sutrukime mies will complain of thf fact that mater by timber; in the town alone there the more so seeing that it was dif
working more than ten sawmills, ficult for the sawmills to begin 25TH ANNIVERSARY ALUM
New Yorką pasiekė Į 9 die- to judėjimo priklauso nuo už ial is usually difficult to discover are
— Apačioje ir viršuje —
because of the lack of informmation cutting not only Lithuanian but work, because that year fierce com
REUNION OF CLEVE
j nas, išsėdo Birželio 11 d. 1892 gynimo Deficiency Bond Issue in English on Lithuanian topics. foreign timber. The expansion of petition was raging on the market, NI LAND
EAST TECH
, metais. Atvažiavo pas savo specialiuose balsavimuose Ge Some time ago thiš would have been the timber industry in Klaipeda is and the sawmills, exhausted by un
HIGH SCHOOL
pusseserę p. Nevulienę, kuri tu gužės 15 d.
a good point of debate in an argu- helped by natural ways of communi-į employment, could hardly have suc]• list Tech will celebrate its twenty
O ROSEDALE ©: ‘ rėjo
rūbų siuvyklą. Vėliau pri Jeigu šie bondsai nebus nu- meat, but now it is only secondary cation for the supply of the material I ceeded in resisting- it. The Klaipeda fifth anniversary at the school on
ignorance of to the sawmills themselves and the portion of the sawmills reached an the afternoon and evening of May
Dry Cleaning Go.: buvo į Bostoną pas p. Kavaliau-! balsuoti—-nebus galima surink- and one
by
the true number of the many articles port, through which the worked up agreement and amalgamated
ską ir visą laiką dirbo prie ru-įti išmatų po Liepos 15 d. Mie- on Lithuanian affairs to be found material proceeds to Europe and founding the Klaipeda Timber Syn 22 and 23. AH East Tech graduates
. PETRAITIS, Prop.
are invited to attend,
Visit the
j bų siuvimo ir pragyveno Bos- i sįo maudynės bus uždarytos. in almost any good-sized library in even farther afield. The creation dicate Joint-stock Company. The school
* 6702 Superior Ave.
in the afternoon and stay
tone.
Parkų judėjimas bus sulaiky- any city. Thi: s author has compiled of the timber industry itself in Klai Company’s capital was not large; for the evening program of all-star
peda was also helped by the strong it only began to explore the possib
alumni entertainers.
. tas. Nebus galima gelbėtojų a bibliography soon to be published sea
breeze which in olden days was ilities of reviving the moribund
on Lithuanian topics in English and
Class Registration is from 4:30
padėti prie miesto maudynių,
found more than 5000 the driving power of the sawmills. Klaipėda timber industry, and sought to 7:30. Cafeteria is open from 5
Vaikų ūkė Hudsone ir mergai- articles, books and pamphlets deal- The timber industry in Klaipeda has the support of the sawmills for the
to 7 P.M.
čių ūkė Blossom Hill turės bū mg with Lithuania and covering- al a century-old past. On the world inauguration of a great work, since j There will be dancing in the gymti uždaryta. Policija ir ugnia- most every desirable subject. Sure timber market, Klaipeda has long single-handed it was not strong nasium on the evening of May 23.
familiar and well known as a enough to work up and sell Russian
Remember the dates — May 22
j gesiai reiks padėti pusei laiko, ly that will prove that there are to been
Only after
be found -writings from which one, rich timber purveyor.
for classes 1909 to 1927.
May 23
i Pavojus gyvybei ir nuosavybei who is sincere enough in purpose the war of 1914-18, Lithuania’s tim timber.
As the practice of later years has for classes 1928 to 1934.
I dikčiai padidės. Gatvių valy to do a little research work, will have ber economy, ruined by the enemy shown,
the Syndicate actually achi
mas tuoj bus sulaikytas. Gat enough material to form the basis occupation, could not supply a suit eved its object; it succeeded in re
vių grindimas ir taisymas tu of an article on Lithuanian literature, able quantity of logs to Klaipeda, storing the Klaipėda timber industry, Schmidt and Eilbergas sawmills.
it was necessary to regulate providing work for several thousand
The supply of Russian timber to
rės būti nutrauktas. Penketas history, biography, arts, commerce, because
TURI BŪTI TĘSIAMI!
industry and the other many topics the depleted forests, while, too, a Klaipėda workmen; and almost doubl the Klaipeda sawmills concerned not
' miesto tiltų turės biiti uždary
Which would be of great value to any great deal of timber material was ing the traffic of the port itself. a little the Russians themselves, for
SVARBIEJI MIESTO PATARNAVIMAI
ti ir Central Viaduct prireiks English Section.
required on the spot for the restored To the undertaking established by
whom it was necessary to equalize
sulaikyt nuo naudojimo. Rim While speaking of original material country. Moreover, when the Poles the Klaipeda Timber Syndicate have the passive trade, balance with Lith
Nesiduokit suklaidinti klastingais aiškinimais — ne
teisingais pamfletais ir melagingomis kalbomis apie jū
tas bedarbės klausimas mieste how about translating from the Lith seized Vilna, the forests of the upper contributed chiefly Mr. Ernest Gal uania. To compensate for their pas
reabhes of the Niemen also stood vanauskas, formerly Prime Minister;
sų miesto finansinę padėtį. Tikras finansinis suirimas
j užviešpataus.
uanian newspapers one or another
sive trade balance the Russians gave
,unexploited, as was the case before Consul Nathanas Napthalis; the saw
tikrai jūsų miesto valdžioje randasi. Clevelando miesto
the Klaipeda sawmills timber raw
i
Kiekvieno
piliečio pareiga tu- article of definite value? This, too, the war. When such conditions su
ateitis kabo kaip ant svarstyklių. Kiekviena visuome
mill owner Ehmeris; the sawmill material, after working up an ex
will help anyone doing so to improve
j
ri
būti
gelbėti
savo
miestą
nuo
pervened,
a
majority
of
the
Klaipeda
niška Įstaiga. — tarp jų Cleveland News, Cleveland Press
owner Consul Sachs, Director of the porting which
his or her knowledge of the Lithuan
Lithuania
obtains
i tokios grasinančios katastrofos ian language and that is a very com sawmills stood without work, or Tauroger and Memeler Bank. Thirty foreign
ir Cleveland Plain Dealer — pritaria kad šie bondsai bu
:
exchange for the labour of
worked
very
little.
| slenksčio.
tu nubalsuoti išgelbėjimui miesto nuo katasrofos kuri
per cent of the shares of the Klaipeda the
i
mendable factor for any of us.
sawmills and workmen.
Comgrasina. Tax Commission of Ohio atrado kad reikalinga
! Jūsų visų prašome pagalbos. Take for instance “Dirva”. In it In 1930, the Klaipeda sawmills Timber Syndicate were acquired by partively, therefore, the Klaipeda
raw timber material from Mr. Ernest Galvanauskas, and a cer- sawmills
$4.000,000 palaikymui veikmėje visų šio miesto valdžios
:
obtained timber from the
! Jokio išėjimo negalima tikėtis we find in Lithuanian news items obtained
funkcijų.
Soviet Russia; nevertheless, after tain number were bought by the iRussians on much easier terms than
of
activity
in
Lithuania,
"Lietuvos
■' jeigu
ū-io-n mihiis
nebus uvo-ii-ta
užgirta tie RnnrKni
bondsai
Miestų ir Miestelių Aprašymai”, news a long spell of inactivity, which Ehmeris sawmill, the Naphthalis saw- the
I
other Baltic countries.
šios sumos pinigų bus pakankamai padengti mies
i arba miestui paskola.
of
activity of Lithuanians in America, had entailed many losses, not a single mills, Apelhagen, “Baltikum”, I. C.
(To Be Concluded In Next Issue)
to svarbiausius reikalus, vedant visus miesto darbus di
Todėl tai raginami jus rim and many other interesting feature
džiausiu ekonomiškumu. Jūsų miesto administracija ve
tai
atsižiūrėti į tą reikalą ir articles of importance written by
da reikalus griežtai prisilaikydama to nusistatymo. Pri
balsuoti už bondsps Gegužės men and women who are authorative
žadėta žiūrėti kad kuodaugiausia butų suteikta patarna
enough to do so.
15 diena.
vimo už kiekvieną praleidžiamą dolarį — ir paskirti visus

KAS YRA SENIAUSIAS
AMERIKOS LIETUVIS?

Balsuokit už
Bondsus

PADEKIT CLEVELAND
ATSISTOT ANT KOJŲ

i

I

pinigus išimtinai patiems svarbiausiems valdžos tkslams.

Clevelando likimas — ateitis musų vaikų — priklau
so nuo to kaip nusvirs Gegužės 15 balsavimai. Tas reiš
kia viską musų miestui. Tai yra vieni iš svarbiausių bal
savimų miesto istorijoje. Nusprendimas yra pačių gyventojų rankose.

NEUROS DARŽAS
Piknikams Vieta

BALSAVIMAS GEGUŽĖS 15ta

Sore Museles
Stifi joints, inflammation.
Neuralgia and Sprains—
caused by Exertion or Ex
posure quickly relieved by
“R. R. R.”
Used for
90 years
to
suraukite
(local circulation, to give
comforting warmth and to sooth muscular
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.

A TIME TESTED LINIMENT

R

X For the Bond Issue

Puikiausias daržas laikyti išvažiavimams ir piknikams
draugijoms ir klubams bei šiaip
kam kas tik nori. Atvažiavi
mas-geras, vieta visiems Lietu
viams žinoma. Kaina prieinama.

Non Partisan Citizens Committee
Charles H. Kellstadt, chairman.

TADAS N EUR A, Sav.
^■IliiiiiiilišlIilIIiiJIIlHIilIlHIllllltlH!;

Kreipkitės tuojau.

WILKELIS FUNERAL’ HOME
Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais moderniškas.

HEnderson 9292

Ofiso telefonas.
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1378

Namų

Radway’s Ready Relief
for

Fatigue

caused by constipation, use

RADWAY PILLS
the vegetable laxative, to
cleanse intestinal tract of
Ycnir
impurities.
------ .poison free blood will
give you new "Pep.”
Send Postcard for FREE SAMPLE to
HA I) WAY
CO., Inc. (Kxt. IS 17]
208 Centre St., New York City

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus
Redakcijos sutrumpinti.

CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
6902 Superior Ave.
Valandos:

1—3 ir 7—8 p. p.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” K
kitus tautinius laikraščiu*,
130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.
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giją Lietuva sviestą tada galės
laisvai įvežti kai ji patikrins
viduje rinką tų kraštų pramo
nės gaminiams.
Į Palestiną Lietuva šiais me
tais mano Įvežti apie 300,000
kilogramų sviesto,
į Čekoslo
vakiją — 400,000 kilogramų.
—Tsb.

7
Už UNION TRUST BANKO
nuvarymą nuo koto, kad pri
vedė prie to banko uždarymo,
šiose dienose federalis teismas
pripažino kaltais J. R. Nutt.
Už Guardian Trust Banko
uždarymą rasti kaltais J. A.
House ir keli kiti.

PO MOTERŲ LABDARYBĖS
DR-JOS PARENGIMO
Moterų
Labdarbės Draugija
SIMMONS MEG. CO. dirb
motinų
pagerbimui
surengė va
puolė
Nemunu
plaukiantį
baidotuvėje 275 darbininkai pabai
Politinio Keršto Auka
karą Lietuvių salėje Gegužės 6
MIRĖ. Po sunkaus susižeikininką Klaipėdietį Jonkę ir
gė
streiką
ir
gryžo
dirbo.
Strei

d,, kuris visapusiai pavyko.
Klaipėdoje
dinio mirė Pranas Liezin, 1 m.
jį nušovė, o jo žmoną sunkiai
kavo 9 dienas. Darbininkai šio vakaro programą vedė
amžiaus,
nuo
7714
Dorver
avė.
Klaipėdos krašte eina smar sužeidė. Kiaukos byla buvo
gavo geresnes algas.
draugijos pirmininkė Julė SaPašarvotas pas graborių Wilkios grumtynės ne tik tarp Lie svarstoma Kauno apigardos tei
lasevičienė.
Buvo suvaidinta la
DARBAI PAKILO,
Cleve- bai įdomus veikalėlis,
kelį. Bus laidojamas iš šven
“Motina”,
tuvių ir Vokietininkų, bet ir sme. Kiauka pareiškė teisme
landė per Balandžio mėnesį vi kurį
perstatė
šios
kolonijos
ar
to Jurgio bažnyčios šeštadienį
tarp vietos Vokietininkų prie jog esąs Hitlerininkas ir Jonkę
darbuose bendrai pasiro
MIRĖ JONAS JARONAS. suose
atlikdami labai dailiai.
9 vai. ryte. Buvo tik dvi sa
šingų partijų. Ten ypatingai nužudęs del to kad jis palaikęs
dė darbininkų skaičiaus padau ■ tistai,
Moterų Labdarybės choras
lenktyn i uoj a dvi Vokietininkų ryšius su žydais. Teismas ra Nauji Suėmimai Klaipė vaitės kaip vedęs.
Gegužės 9 d. mirė Jonas Ja- gėjimas 3.8 nuošimčiais.
Į
tikrai
puikiai pasirodė su savo
šymet Balandžio mėnesį dar dainomis.
ronas, 50 m. amžiaus, nuo 1596
partijos, kurios viena ir antra do Kiauka kaltu žmogžudystėje
Sudainavo sekančias;
bininkų
paėmimas
į
darbus
bu

doje
East 32nd St. Pašarvotas pas vo 48 nuoš. didesnis negu tuo “Močiute Mano”, “Ko Liūdi?”,
nori turėti didžiausią krašte ir nuteisė kalėti iki gyvos gal
Viešos Prakalbos
“Muzika”, ir “Gaudžia Trimi
Klaipėda. — Valstybės sau
A. Jakubauskienę. Bus laido pat laiku 1933 metais.
įtaką. Neretai tarp tų dviejų vos.
“M.R.”
Mažų, Namų Savininkų orga jamas šeštadienį 2 vai. po pie Iš 100 didesnių firmų surin tai”, Chorą vadovauja p-lė A.
gumo policija padarė kratas pas
partijų narių pasitaiko ir smur
ktos žinios parodo kad dabąr Salasevieiutė.
eilę Vokietininkų partijų narių nizacija rengia šias viešas pra tų.
to veiksmų.
kalbas
penktadienio
vakare,
Ge

Clevelande dirba 67,000 darbi Kun. A. Karužiškis, naujos
ir po kratos suėmė keliolika as gužės 11 d., nuo 7:30 valandos,
Tačiau paskutinių savaičių
ninkų, 3,000 daugiau negu dir parapijos klebonas, labai įdo
įvykiai nustebino Lietuvos gy KUR LIETUVA DĖS menų, Klaipėdos “Šturmtrupis- Lietuvių salėj. Kiekvienas ku
bo mėnuo laiko atgal. Kovo mioj kalboj išaiškino tikslą šio
vakaro, o antgalo perstatė sve
tų” narių. Suimtieji pristatyti ris tik turite kokią nuosavybę
ventojus kad Klaipėdos Vokie
Verta Pasigailėjimo
mėnesį dirbo 64,000, Vasario čią,
SVIESTĄ
Kun. Brigmaną, kuris irgi
ir
mokate
miestui
taksus,
mo

teismo
tardytojui.
tininkai savo politinei kovai
Kaip jau buvo minėta, Ba mėn. — 63,000.
labai gražiai pakalbėjo.
Kaunas. — Lietuvoje pieno
kate
už
vandenį
ir
gasą,
priva

Paaiškėjo
kad
suimtieji
buvo
Įvykis
vartoja net žudymus,
HALLE BROS., krautuvėje
Jonas šnarpunas, 10 metų
lote dalyvauti šiose prakalbose. landžio 16 d. mirė jaunas vai
buvo toks: Kovo 23 dieną stai- ūkio bei sviesto gamybos kėli sudarę “šturmtrupistų” skyrių Bus geri kalbėtojai kurie nu kinas, Juozas Čepaliauskas, sū šios savaitės pradžioje sustrei vyras, savo akordionu labai pamu
ir
Į
užsieni
išvežimu
rupiKlaipėdos mieste ir rengėsi švies musų dabartinę padėtį ir nūs Miko ir Jievos čepaliauskų kavo moteriškų rūbų pertaisy gražino programą pagrodamas
ga be žinios dingo Klaipėdos
1384 Penhurst Rd.
mo darbininkai, rubsiuvių tuniJ 1 smagius šmotelius.
teisino valdininkas, aršus Vo- naši Pienocentras. Per pirmus! kelti suirutes prieš Lietuvius. kodėl mes apkrauti taksais iki nuo
Juozukas buvo labai geras jos nariai.
ti is šių metų mėnesius Pieno-i
Komisija dėkoja p. Ag. Na
ausų,
kurių
jau
nepajiegiam
iš

kietininkas, Jesutis (vienos iš
vaikinukas, bet lyg tyča, sulau
vickienei,
kuri daugiausia iš vi
centras
Į
užsienį
išvežė
daugiau
simokėti
ir
musų
namai
ir
na

tų partijų narys). Išpradžių kaip 920,000 kilogramų svies-i
kęs vos 16 metų amžiaus, tu SUSTREIKAVO Yellow Taxi sų narių padovanojo užkandžių
meliai
sprūsta
iš
musų
rankų
Pasirašyta Lietuvos-AnCabs šoferiai. Streikuoti renbuvo manoma kad jis nuo tar
del aukštų mokesčių, šiose sun rėjo apleisti šį pasaulį, palikda gėsi ir kitų taxi kompanijų šo ir dikčiai darbo pridėjo kad va
to.
Palyginti su pernai to pa
mas
didžiausiame
nubudime
tė

glijos Sutartis
karas gerai nusisektų. Taipgi
dymo pasislėpė, pabėgdamas i
kiose aplinkybėse. Todėl visų
ties laiko išvežimu tai yra dau
motiną ir sesutę, ir daugy feriai, bet kitos pasiskubino su dėkoja ir P. Lazarick’ui ir J.
namų savininkų priedermė yra vą,
Vokietiją. Mat, Kovo 27 dieną
Kaunas.
—
Balandžio
24
d,,
sitaikyti.
bę giminių ir savo draugų.
Salasevičienei už aukas ir pri
Šiaulių apigardos tardytojas giau negu 20 nuoš. Jeigu svie Užsienių Reikalų Ministerijoje dalyvauti ir patirti apie dalykų Juozukas sunkiai sirgo aštuo
sto eksportas taip eis visus me
GASOLINO STOČIŲ patar sidėjimą darbu.
padėtų.
Visiems
įžanga
nemo

turėjo pradėti prieš Jesutį bau
Draugija ir komisija ačiuoja
tus tai šymet jo bus išvežta 10 pasirašyta Lietuvos - Anglijos kamai.
Kviečia Komisija. nis mėnesius, turėjo penkias nautojai streiką tęsia visu at
operacijas, bet pasitaisyti ne- kaklumu. Gegužės 8 d. uždarė visiems už atsilankymą.
džiamąją bylą ir buvo įsakęs jį milijonų kilogramų.
konvencija del teisinės pagal
A.
pajiegė. Tikros jo ligos prie visas gazolino stotis net ir tų
suimti. '
Turint galvoje tų valstybių į bos civilinėse ir komercinėse
žasties nei daktarai tikrai ne kurie patys yra savininkai, kad
Balandžio 16 d. pasirodę kad
kurias Lietuva išveždavo svies bylose. Iš Lietuvos pusės su Ar Balsuot už Bondsus? surado.
PADĖKA DR. KEMEŠIUI
greičiau privertus pildyti dar
visi spėliojimai del Jesučio pa
Gegužės 15 d. bus balsaviTėvai dėjo- visas pastangas bininkų reikalavimus gazolino šiuomi norim padėkoti Dr. J.
tą, kontingentų Įvedimus ir ki tarti pasirašė Užsienių Reikalų
bėgimo ar nusižudymo buvo ne tus daromus suvaržymus, Pie- Ministeris Dr. D. Zaunius, išlipąs už ir prieš bondsus, kurių savo sūnų gelbėti, išdėjo viską
kompanijas kurios operuoja ga
už jo didelį rūpestį
tikslus. Jūrės upėje rasta iš nocentrui sudaro nemažai rū Anglijos pusės, Did. Britanijos reikalauja dabartinis miesto ką turėjo. Pagaliau ir draugai zolino stotis su samdytais dar Kamesiui
musų
sunkioje
ligoje. Nesitigalva,
mayoras
Davis
ir
jo
ka

matydami tėvų pastangas pri bininkais. Didžiosios gazolino kėjom kad iš Lietuvių
plautas jo lavonas. Padarius pesčių. Iš paskutinių gautų ži įgaliotas ministeris Lietuvai.
yra tobinetas.
sidėjo
su
pagalba.
Susitarę
V.
tardymą ir medicinišką lavono
kompanijos darbininkams ne- kių patyrusių daktarų kaip Dr.
“
L.K.
”
Miesto
iždui
pritruko
pinigų,
nių aiškėja kad Anglija šiais
Babarskas, M. Mičiulis, J. Kaz
skrodimą, paaiškėjo kad Jesu
J. Kamesis. Mano žmona sirsako miesto reikalų vedėjai, ir lauskas, P. Lingis ii- kiti suren užs įleidžia.
metais sviestui įvežti kontin
tis yra jo politinių priešų karš gentų neįves ir jos rinka Lietu
jeigu Gegužės 15 d. nebus ilu- gė pašalpos vakarą Balandžio
CLEVELAND W0R S T E D go penkis metus ir perėjo viLietuvos Derybos su balsuota 84,000,000 suma, pa 15. Collinwoodo parapijos kle MILLS CO. audinyčioje strei sokius daktarus ir niekas neto auka. Prieš nužudant, jisai
vos sviestui ir šiais metais liks
skolos, miestas atsidursiąs dar bonas davė salę, iš biznierių pa kas galutinai tapo užbaigtas ir gelbėjo. Kada mirtinai atsigu
visas buvo sunkiai sužalotas, laisva. žinoma, remtis viena
Vengrija
tamsesnėje padėtyje negu da rinkta šiaip dovanų, ir vakaras darbininkai pradėjo dirbti, tuo lė, pašaukėme Dr. Kamešį ir jo
sumuštas ir smarkiais narkoti
didelėmis pastangomis pagydy
rinka dar negalima, todėl Lie-j Kaunas. — šiomis dienomis bar esąs.
Tėvai buvo dėkingi sa tarpu eina derybos kompanijos ta.
kais nunuodytas, o po to jmes- tuva jieško dar kitų naujų svie-Įį Budapeštą išvyko Lietuvos Kam miesto valdyba tuos pi įvyko.
Jis pasakė kad tik opera
atstovų
su
darbininkų
unija.
vo draugams už tokį pasidar
cija gali ją išgelbėti ir tuoj
tas Į Jūrės upę.
sto eksportui rinkų. Palyginti j Pasiuntinis Berline, Dr. šaulys, nigus suvartos jeigu bus nubal bavimą ir paramą, nes labai pa
operacija padaryta. Dabar ji
Vedama stropus Jesučio nu- nemažus sviesto kiekius veža-į kuris kartu yra Lietuvos At- suoti dar ir dabar neaišku. Bet galbos reikėjo.
PAGERBIMAS JONUI VAIŠ jau sveika.
jau
keliais
atvejais
buvo
iškel

Balandžio 16 d. ryte Juozu
žudymo tardymas ir manoma l ma į Belgiją ir Prancūziją. To-1 stovas ir Vengrijai. Dr. ŠauNORAI
Pora mėnesių vėliau aš susirta parodymai kad miesto ma kas paklausė savo motinos silp
į bylą gali būti Įvelta visa eilė [ del Lietuva šiais metais tuose i lys atsilankė Budapešte Lietu- yoras
Davis turi keletą vietų nu balsu kaip vakar pavyko ba Balandžio 28 d., vakare pas gan apendiksu, jau buvo sū
Klaipėdos krašto atsakingų as kraštuose mano turėti platesnę vos-Vengrijos sutartims.
I paskyręs savo geriems k’jtenan- lius. Gavo atsakymą kad vis- p. Vaikšnorus, 913 Royal road, trukęs ir buvo pavo jus gy vy
menų Vokietininkų.
—Tsb.
Lietuvos
ir
Vengrijos
susita-Į
tams ir nori juos į tas vietas kas buvo gerai. Jis nurimo sa- buvo surengta graži puota pa- bei, nes esu jau ne jaunas žmosavo sviestui rinką. Belgijai
1----„ .
•
..........................
[įsodinti.
liesa, tie keli asme- vyje pasitenkinęs. Bet tą pa- gerbimui Jono Vaikšnoro jo gi- gus. Bet Dr. Kamesis dėjo viLietuva galėtų parduoti pusan- rimas .kiek
sunkesnis,, . kadangi
i; nys nekaštuos
,
,
_
.
,
milijo- čia dieną 3 vai. po pietų jis ap- mimo dienoje, Tai buvo jam sas pastangas palaikyti mano
iro milijono kilogramų sviesto.
..........ūkio salys,, nug (|oiarjU) dalisketuris
abi --.i.t.-i.....
valstybes yra
tų pinigų bus lėkio šį pasaulį. .. . Buvo pa- tikras surprizas. Po vakarie- gyvastį, ir išlikau gyvas. Mes
NUTEISTAS IKI GYVOS
I Prancuzijon Lietuva g Ii įvež-lvis del to tikima kad bus gali-1 paskirta ir svarbiems reika šarvotas savo tėvų namuose, nes, T. Lisevičius pradėjo kal nematėme nieką kitą taip rū
GALVOS
Pernai metų vasarą Vokieti- ti 1 milijoną kilogramų sviesto./ma užmegsti artimesni šauti lams. Bet mayoro toks rūpini o Balandžio 20 d. palaidotas da bas, pasveikindamas patį Joną pinantis savo ligoniais kaip D '.
masis savo draugų vietomis, o lyvaujant šimtams žmonių. Iš Vaikšnorą ir jo žmoną ir pas Kamesis. Taigi tariame širdin
jos pilietis Tilžiškis Kiauka už- Žinoma, į Prancūziją ir i Bei- kini.
užleidimas šimtų darbininkų Sheboygan, Wise., buvo atva kui išreiškė gerus linkėjimus gą ačiū jam ii' vėliname visiems
kuriems žadėjo vietas ir darbus žiavę Antanas ir Ona Stankai kiti svečiai. Pagaliau ir pats reikale kreiptis - pagalbos prie
j jeigu jis bus išrinktas, parodo su šeima. Prie laidotuvių pa p. Vaikšnoras pasakė gražią, jo.
Mr. ir Mrs. Kundrotai,
1 kad jis ir toliau svarbius, visuo sitarnavo jo jauni draugai: as patriotinę kalbą ir paačiavo vi
5815 Luther avė.
menei naudingus darbus padės tuonios mergaitės ėjo su vaini siems už atsilankymą ir dova
šalį, o imsis aprūpinti savo kais, o šeši vaikinai nešė gra nas.
draugus ir varys tokius darbus bą. Palaidotas iš naujos para Vaikšnorai yra inteligentiški,
OHIO BĄNKUOSE pinigų
kurie diduomenei nebus reika pijos, Kun. A. Karužiškis atlai teisingi ir rimti žmonės, seni
lingi.
kė gedulingas pamaldas ir pa “Dirvos” skaitytojai. Linkėti padėjimas per metus laiko pa
Keturių milijonų dolarių vi sakė gražų pamokslėlį. Ilsė na jiems laimingai gyventi ir daugėjo 858,216,709 suma. Tas
daugiau tokių puotų turėti.
parodo kad dalykai jau žymiai
sai nereikia vienų metų bėgiui, kis, Juozuk, amžinai.
Svečias. pagerėjo.
nes šymet daug daugiau taksų
Palydovas.
gyventojai sumoka negu sumo
kėdavo praeitus tris metus, to
dėl miesto valdyba gaus daug
PAJIEŠKOMA
naujų pinigų iš taksų, kurių j
biudžetą neįskaitė. Taigi ke Čeginskas Mykolas, gyv. Brook
and BOWLING ALLEY
turi milijonai dolarių perviršio lyn, N. Y., dirbęs vagonų taisymo
pinigų gali būti tik sustiprini dirbtuvėse.
6923-27 Superior Avenue
mas Republikonų valdžios šia Marcinkevičiai Antanas ir Mare
(Vasiliauskaitė), 1921 m. gyvenę
me mieste, ko Demokratai ne 46 Clay St., Brooklyn, N. Y.
—DINE and DANCE—
pageidauja.
Pilietis. Uldukis Kazys, kilęs iš Kupiškio
v., Panevėžio ap., Amerikon atvykęs
(šokiai buna ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir
apie 1909 m., ilgai gyvenęs Bridge
sekmadienio vakarais. Muzika kas vakaras)
LIET. DEMOKRATŲ KLU port, Conn., iš ten neva dingęs be
žinios.
ALUS
— DEGTINĖ — SKANDIS VALGIAI
BO piknikas su visomis links Gittemore (gal Gitmeris, Gitcris
mybėmis bus laikomas šio sek ar Gatamoras), James (Jokūbas ar
Visi užkviečiami atsilankyti.
madienio popieti, Gegužės 13 d., Zigmas ar Ignas), gyvenęs Bostone
naujos parapijos darže ir salė ir apielinkėje.
Vic
Anderson
Frank Tulauskas
.John Peculaitis I
Šarkis Petras, kilęs iš Vyžonų m.,
je. Prasidės 4 vai. po pietų. Utenos
aps., Lauryno sūnūs.
Visa visuomenė kviečiama atsi Jakavičienč
- Kuzminskaitė
IrenaI lankyti
«- ir• * turėti
VWi, VU pirmą
jjll II 1 * V gerą lai** Zofija, iš Kališo, Juliaus Jakaviėiaus
našle, gyvenanti New Yorke.
ką šį pavasarį atvirame ore.
Kašiuba Juozas, gyvenęs Seattle,
Komisija. Wash.,
vėliau Brooklyn, N. Y.

VIETINES ŽINIOS

Darbai Cleveland©

SUPERIOR CAFE

I

Savaites Galo Išpardavimas

Apartment
Wallpaper & Paint
Store
5724 Euclid Ave.

LA1 telefonas perduoda jūsų linkėjimus Mo
tinos Dienoje. Jūsų balsas, taip brangus jū
sų motinai, jx labai pralinksmins. Ir jums
bus malonumas duoti jai žinoti tokiu tiesioginiu budu jog Įvertinate jos pasišvenimą del
Pigios Kainos Naktį
jūsų per eiles metų. Patyrimui kiek toks pa
8:30 v. sutaupysit 10'
šaukimas pigus paklauskite Long Distance

Šaukdami numeriais.

operatorės.

,.->• =

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

SPECIALIAI ŠI
MĖNESĮ
Miegkambarių ir Virtuvių
Sienoms — 5c—10c.
Rough Plasteriai 12c—15c
VALENTINES VARNISH
labai special 81.89 gal.

NAMAMS MALIAVA
visokiu spalvų, galionas

■

q.19

Vizlenskas-Wizlens Stasys, gyve
nęs Jamaica, N. Y.
Adomavičius Ignas, iš Lužiškių k., Vyrų Broadcloth apat. . . 25c Vyrų Geri Marškiniai . . . 79c
Žiežmarių v., Trakų ap., Amerikon Vyrų Athletic Union Siutai 59c Vaiku Žaislui Siutai .... 79c
atvyko 1911 m.
Vyrų Rayon kojinės . . . 12 ’/įc Vaikų Trumpes Kelnaitės. . $1
Rapalis Stasys, iš Palangos, 1911 Puikus šilko kaklaraikš. . . 25c Vaiku Geri Marškiniai . . . 59c
m. gyvenęs Carinei, Pa.
Bagdonavičius Juozas, iš Panevė
žiuko, Babtų v., gyv. New Yorke.
ATMINKIT MOTINOS DIENĄ
Mcgelinskas Bernardas, iš Žiež
marių v., Trakų ap.. Amerikon atvy
Sekmadienį, Gegužės 13-tą
kęs prieš karą. gyv. Scranton, Pa.
Karaliai, Mikas ir Petras, iš OžMOTERIŠKOS GERO ŠILKO KOJINĖS
kasvilių k., Mariamnolčs vai., Mikas
Specialiai parsiduoda po 19c ir 79c
tarnavęs Amerikos kariumeneje Ft.
Slocum ir Niagara. N. Y., vėliau ap
sigyvenęs Shenandoah, Pa.
Kliučnikas Stasys. Antano sūnūs,
iš Sėmcniškių k., Simno v., Alytaus
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
ap., gyvenęs Plains, P-a.
Marčiulaitis Kazys, arba Charles
May, gyvenęs Conn, valstijoje.
Šakalinis Edvardas, iš Suginčių B=.uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiinniiii»'
m., Kuktiškių v., Utenos ap., gyve
nęs No. Weymouth, Mass., ir Wa
C.
terbury, Conn.
švelnys Petras, gyvenęs Waterbu
(JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
ry, Conn., vėliau Wanamie, Pa., ir =
dirbęs Maine giriose.
Lithuanian Funeral Home
Sniirnavičius - Smirnoff Aleksand
ras, gyvenęs Natrona, Pa., neva mi
Visiems
Lietuviams norintiems naudoti musų
E
ręs Pittsburgh, Pa., kalėjime.
kambarius leidžiame dykai.
=
Majauskai. Adolfas ir Bronius, gy
venę Elizabeth, N. J., Bronius nusi
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t
žudęs prieš kelis metus, bet mirimo
teisingų patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greiE
data nežinoma.
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-

THE KRAMER & REICH CO.

| DELLA
E

DECK PAINT 81.25 gal.

Jieškomieji arba apie juos ką žinantieji prašomi atsiliepti į:

5724 Euclid Ave.

CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
11 Waverly Place E.
New York, N. Y.

ENdicott 3666

JAKIBS |

=

nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningos. žemiausia kabia už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefoniiokit.
=

E 6621 Edna Avenue

E

ENdicott 1763 5

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiioiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiii?

Elektriški Refrižeratoriai (šaldytuvai) Apsimoka Patys Savel

_______________________ *

MIRĖ AGOTA KU
DIRKIENĖ

GĖRIMAI BUNA SKANIAUSI
ATSARGIAU SU MAISTI VASAROS
LAIKU, SAKO MAISTO EKSPERTAI
KUOMET YRA 40 LAIPSNIŲ VĖSUMO
šiltam orui artinantis sveika
tos autoritetai visoje šalyje,
norėdami pagelbėti žmonėms
išvengti apsinuodinimų maistu
ir kitų ligų kurios kas metai
paima daug žmonių iš priežas
ties maisto sugedimo karštame
ore, išleidžia persergėjimus šei
mininkėms ypatingai prižiūrėti
kad valgomi dalykai butų tinkarnai užlaikomi tam tikrame
šaltume ir apsaugojami nuo su
gedimo.
Tie autoritetai nurodinėja
kad maistas laikomas tempera
tūroje aukštesnėje negu 50 lai
psnių pasiduoda bakterijoms ir
gliaumėjimui, kas trumpu lai
ku padaro valgomus dalykus
netinkamus žmogui naudot. Ge
riausia maistui temperatūra,
jie sako, yra žemiau 50 laips
nių.
Daugelis moksliškų bandymų
parodė kad pats svarbiausias
maisto užlaikymas yra vieno
doje, nuolatinėje temperatūro
je. Patyrimai parodė jog kar
tą maistas pradeda gesti, jau
ir šalta temperatūra nepajiegia

Gegužės 8 d., 6 vai. vakare,
staiga mirčia mirė Agota Ku
dirkienė, Jono Kudirkos žmona,
nuo 12516 Maple Ave. Buvo
60 m. amžiaus. Apsirgo diena
prieš tai ir jau nei daktarai ne
pagelbėjo. Velionė paėjo iš Pa
girių Kaimo, Garlevos par.
Amerikoje ir Clevelande iš
gyveno 42 metu, atvažiavo su
savo vyru jau vedę, čia išau
gino šeimą — du sūnūs, Bronių
ir Feliksą, ir dvi dukteris, Ane
lę ir Genovaitę (jodvi ištekė
jusios).
Bus laidojama penktadienį, 9
vai. ryto, iš šv. Elijošiaus baž
nyčios, St. Clair ir E. 110 St.
Jonui Kudirkai, “Dirvos” ilgalaikiniam skaitytojui ir rėmė
jui, ir šeimai reiškiame gilios
užuojautos jų liūdnoje valando
je.

J. J. LAZICKAS

užmušti bakterijų kimias šiltas
oras pagamina.
Maistas užlaikomas tinkamo
je temperatūroje kokią duoda
elektriškas refrigeratorius pa
silieka šviežias ir skanus ilgą
laiką, taigi šeimininkė gali pri
sipirkti maisto produktų vienu
kartu ilgesniam laikui. Atsar
gus tyrinėjimas parodė kad tuo
budu sutaupoma pusėtinai pi
nigų, nes galima prisipirkti val
gomų dalykų tada kada jie bu
na pigesni.

NIEKO NEATLIKO
Ohio valstijos seimas išsi
skirstė vasarai nieko gero ne
nutaręs ir nepadaręs jokių ap
rūpinimų ateinančiam metui.
Bandyta pravesti visokių aptaksavimų, bet viskas atmesta.
Valstija turi $19,000,000 defi
cito, ir daugybė kaimų mokyk
lų ateinantį rudenį negalės at

HELD’S FURNITURE
6900 Superior Ave.

LANKĖSI BROOKLYNIETIS.
Gegužės 5 d. lankėsi redakcijo
je Antanas Mickevičius, Brooklynietis, kuris čia buvo atsiųs
tas savo kompanijos dirbti prie
pertaisymo teatruose automa
tiškų saldainių mašinėlių, šia
proga aplankė ir Lietuvių Dar
želyje esantį Dr. J. Basanavi
čiaus paminklą.

Už $3 metuose pralinksminsit
visą kaimą — išrašykit saviš
kiams j Lietuvą “Dirvą”. |

sidaryti, nes nebus iš ko mo
kėti algas ir mokyklas išlaikyti.
Taip pat seimas nieko nepa
darė pagelbėjimui prie bankro
to esantiems valstijos mies
tams. Viskas liko savo likimui.
šį rudenį bus rinkimas val
stijos seimo narių, kurie turės
kitame posėdyje daryti naujus
tarimus. O gal gubernatorius
šauks ekstra posėdį.

ELEKTRIŠKI

REFRIGERATORIAI

(Šaldytuvai)
Skalbuvai

—

Prašytojai

—

Radios

JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.
—ENdicott 6438— -----VIETINĖS ŽINIOS ANT
7-TO PUSLAPIO.

C. Pakeltis Pharmacy
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)
1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad
mano aptieka perkelta nuo 8121
Sowinski avenue į naują, vietą,
1117 East 79th Street. Taip
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas
gyduoles nuo visokiu 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 visokių ki
tokių ligų.
.
(18)
C. PAKELTIS APTIEKA
1117 E. 79 St.
Cleveland, O.
Telef. ENd. 8533
ENd. 8534
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.
(Ypatiškai mane galit matyt nuo
9—12 ryto ir 5-»ll vakare)

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.
Dengiu ir taisau stogus ir nuobėgų rynas.
Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace &
Roofing Co.
J. 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.

Temperatūra lošia svarbią Į vo maišytų šaltų gėrimų, elekrolę padarymui gėrimų tinka-j triškas refrigeratorius visada
mais ir skaniais, kaip tikrina turi gatavų daugeli ledo šmoteir maisto žinovai ir gėrimų iš lių, kuriuos reikia tik paimti,
dirbėjai. Ir sveikatos autori įsidėti į stiklinę ii- susimaišius
tetai prideda prie to persergė su gėrimais gerti.
jimą kad gėrimai naudojami
peršalti tiesiog yrą kenksmingi
KORTAVIMO VAKARAS ir
sveikatai.
šokiai, šeštadienio vakare, Ge
Diduma gėrimų, žinovai sa gužės 12 d., nuo 8 vai., Lietuko, privalo būti duodami kada salėje įvyksta šv. Kazimiero Djie yra laikomi 40 laipsnių tem jos rengiamas smagus vakaras,
peratūroje. šiltesni negu tiek kur bus pasikortavimas su do
jie neturi skonio. Daug šaltes vanomis, taipgi šokiai. Įžanga
ni negu 40 laipsnių jie ne tik vyrams 25c., moterims 15c.
užšaldo liežuvio ir jausmų sko
Draugijos nariai privalo at
nį, bet atšaldo vidurių plėves ir silankyti, nes kurie nedalyvaus
virškinimo organus ir gali bū vistiek turės užsimokėti už titi priežastimi rimtos bėdos.
kietą.
Komisija.
Elektriškas šaldytuvas, kuris
teikia nuolatinę, vienodą tem
AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
peratūrą žemiau 50 laipsnių pa
darys tinkamiausi vėsumą ko SE Clevelando srityje šymet
kiame tinka užlaikyti gėrimus. iki Gegužės 9 dienos užmuš
Delei nuolatinio cirkuliavimo ta jau 110 asmenų — dusyk
oro maisto kompartmentuose, daugiau negu per. tiek pat lai
temperatūra tiesiog po šaldymo ko pernai.
Įrengimu palaikoma nuolatai
vienodai apie 40 laipsnių. Su
PAJIEŠKAU Joną ir Juozą
pratinga šeimininkė arba šei
mininkas todėl pasistengia kad Jonuškus, pirmiau gyveno Cle
gėrimai bonkose butų laikomi velande. Pavandenės parapijos.
atsakančiame ir gerai šaldoma Bukit malonus atsiliepti ar kas
me automatiškame elektriškame apie juos žinantis praneškite,
refrigeratori uj e. Bonkos laiko už ką busiu dėkinga.
B. Dapkienė
mos po apačia šaldomo prietai
Dearborn Mich.
so visados bus gatavos naudo 5430 Horger
ti kada tik prireikia ir bus toje
PAJIEŠKAU Julių Kibildą.
temperatūroje kurioje labiau
sia patinka.
Sykiu atvažiavom iš Lietuvos,
Taipgi patirsite kad nuolati bet persiskyrėmt Bostone ir
nė, nesikeičiojanti temperatūra daugiau nesimatėm. Norėčiau
kokią pagamina alektriškas re žinoti kur jis gyvena. Jis pats
frigeratorius palaikys tikrą ir arba kas apie jį žino prašau
mėgiamą skolų gėrimų kiek atsišaukti šiuo adresu:
vienoje bonkoje.
V. šešeika
Athol, Mass.
Tiems kurie nori išsigerti sa- 35 Pine court

GRUNOW
ir
FRIGIDAIRE
PARDAVĖJAI

TIKRAS SARGAS
JUSU NAMINIO IŽDO
Elektriškas Refrigeratorius teisingai vadinamas “šeimy

nos iždo sargas”.

Jis yra maisto taupintojas ir pinigų

taupintojas kasdien per visą metą.
Nepraleiskit kitos vasaros be Elektriško Refrigerato-

riaus.

Leikit jam “pačiam užsimokėti” už save jūsų na

muose užlaikant jūsų mėsą, pieną, sviestą, kiaušinius,
daržoves ir kitus gendančius valgomus dalykus nuo su

gedimo laike karšto vasaros oro.

Su Elektrišku Refrigeratorium savo virtuvėje, jus galė

sit prisipirkti daugiau valgomų dalykų nepraleidžiant
daugiau pinigų.

Galima apsipirkti kada buna maisto

dalykų atpiginimai, prisipirkti daug antsyk, ir užlaikyti

.

“maisto bargenus” savo Elektriškame Refrigeratoriuje

gerame stovyje iki prireikia juos naudoti.
Jūsų Elekriškas Refrigeratorius nuolatos duos jums pa

togumą, parankumą, malonumą, pasididžiavimą ir pa

“Pirmiausia Visko—Atsakantumas’’

sitenkinimą turėjimu geresnių valgių už žemesnes kai

GRUNOW - CROSLEY - APEX
Refrigeratoriai

nas ilgai po to kaip jis jau bus išmokėtas.

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

Virš 50 metų teisingo biznio vedi
mo užtikrina jums teisingą patarnavi
mą ir tikras prekes.
Autorizuoti

ELECTRIC REFRIGERATOR PATS SAVE APMOKA

THE

Parūpinama Kreditas

ELECTRICAL

ELEKTROS KAINA CLEVELANDE PIGIAUSIA ISTORIJOJE

THE S. KOHN & SONS
St. Clair Ave. kampas E. 1 05th St.
MOKANT TIKTAI PO

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

ig K f*

kas

DIENA

NUSIPIRKSIT

Grunow
Apex
F r i g i d a i r e
Norge

GOULD HARDWARE CO
1

13924 St. Clair Avenue

Ph. GLen. 2567

REFPTGEI? ATOKIŲ
Clevelando Didžiausioje East Side
REIKMENŲ KRAUTUVĖJE

SNOW BROS
13708 ST. CLAIR AVE.

Kampas Hayden.
Liberty 9657

LEAGUE

CKOS L E Y
SHELVADOR

DOAN ELECTRIC CO. .
GAr. 0340

8713 SUPERIOR AVE.
Atdara vakarais

Superior Refrigerator Sales Co.
8903 Superior Avenue
Atdara Vakarais

GArfield 1699

Užkviečia jus apsilankyti ir pamatyti.
Naują
KELVINATOR
ir

CROSLEY
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

