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šauskas Rezignavo
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Mt. Vernon, 0. — Pennvernon 
langų stiklo dirbtuvė atsidarys 
rugpjūčio 15 d. Grįš prie darbo 
300 žmonių, ši dirbtuvė buvo 
uždaryta per du metu ir pusę.

Muellehelm, Vokietija — Gazai 
ir ugnis sudegino 80 mainerių 
Buggingen kalkių mainose. šeši 
žmonės kurie bandė išgelbėti 
nelaiminguosius, užtroško. Tik 
vienas, ką buvo arti eleveiterio, 
išsigelbėjo. Ugonis prasidėjo 
2,600 pėdų gilumo žemėje.

Chicago— Antrosios Li- 
tuanicos vairininkas J. Ja
nušauskas del nekuriu prie
žasčių rezignavo, o jo vietą 
užėmė Įeit. Feliksas Vait
kus. Permaina, buvo labai 
staigi. Lakūnas Vaitkus 
nieko nežinojo ir visai ne
buvo matęs Lituanicos, o 
ant rytojaus turėjo sėsti ir 
keliauti i New York’a avia
cijos dienon. Ar šis jaunuo
lis nuskrįs Lietuvon, ar ne, 
trumpoj ateityj pamatysime.

SAKO VOKIEČIAI NO-

PRANCŪZIJA VĖL NE
MOKĖSIANTI

Uhrichsville, O — 2,000 plytų 
darbininkų sustraikavo už tai, 
kad kompanija nesutiko, kad 
unijos vadai imtų iš darbininkų 
pėdžių jiems prigulinčius mo
kesčius.

Mexico, D.F.—3,000 darbininkų 
negaudami pakėlimo algų nuo 
Aguila Petroleum komp., su
straikavo.

POTVINIS
Jeruzolimas — Čia didelis 

lietus užtvindė gatves, kur 
kadaisiai Kristus vaikščiojo. 
Apie 17 Tiberijaus gyvento, 
jų prigėrė.

Panaši katastrofa ištiko 
prie upės Jordano, kur žuvo 
trys žmonės. Vilnys buvo 
astuonių pėdų aukščio.

(Washington. — Su v. valsti j ų 
federalė valdžia yra didžiausia 
grosernė pasaulyje. Ji kasdien 
maitina 4,700,000 šeimynų.

Manchester, N.H. — Po trijų 
dienų audimo dirbtuvės Amos- 
keag straiko 10,000 darbininkų 
sugrjqo dirbti. Straikas kilo 
del nelygaus pakėlimo algų.

Paryžius — Francija matydama, 
jog Europos nusiginklavimo pa
stangos silpnėja, pradėjo smar
kiai budavoti marių ir oro laivus, 
neapsileisdama su Vokietija ir 
Anglija. .

KIVIRČAI DIDĖJA
Geneva — Jugoslavijos ir 

Vengrijos parubežiais ki
virčai vis didėja. Iš prie
žasties tų-dviejų tautų ne
santaikos bėgyje trijų metų 
Vengrija nustojusi 31 žmo
gaus gyvasčių. Todėl ji da
bai’ kreipiasi į Tautų Lyga 
prašydama pagelbos.

Taip-gi neramumai vis 
didėja Pietų Amerikoj tarp 
Paraguay ir Bolivijos.

Miškų užžiurėjimo armi
ja, kurioje per metą laiko 
buvo suimta 600,000 jaunų 
vyrų, valdžiai kaštavo jau 
$255,000,000. Jauni bedar
biai vyrai iš savo uždarbio 
parsiuntė. į namus $60,000,- 
000, statistikos parodo.

Prie tų jaunų vyrų dirba 
14,000 patyrusių girininkų 
ir 3,600 rezervo karininkų, 
kurie sužiūri tvarkos.

Iš NEW YOK’D J ROMĄ
Lahinch, Airija — Kap. 

Geo. Pond ir lieut. C. Sa- 
belli skrisdami iš New 
York’o į Romą priversti bu
vo nusileisti ant sausžemio 
pajūryj Airių žemėj. Su
jungimas tarp gaso tankos 
ir motoro nutruko. Jiedu 
atliko tą kelionę į 32 v. ir 
6 m. Bet jų pasirįžimas bu
vo pasiekti Romą.

RI IR RUSIJOS
Suv. Valstijij valdžiai su- 

gryžę iš Europos žmonės 
raportuoja kad jie patyrę 
slaptus Hitlerio planus už
smaugti Rusiją: Hitleris ir 
jo kamarotai svajoja ap
supti “plieno lanką” aplink 
Rusiją ir ją uždaryti.

Šitie raportai supuola su 
nesenai gautais raportais 
apie Vokiečių slaptus siūly
mus Japonijai, kas leidžia 
manyti jog Vokiečiai turi 
noro plėstis į rytus.

Išeitų kad Hitleris nori 
apstatyt aplink Rusiją: Ja
poniją, Rumaniją, Lenkiją 
ir sukurstyti prieš sovietus 
pavergtus Ukrainus. Jeigu 
dar prikalbėtų Italiją pasių
sti karišką laivyną į Juodą
sias juras, butų dar geriau.

Taikydamasis prie Lenki
jos Hitler matomai nori su
aižyti mažąją sąjungą susi
dedančią iš Prancūzijos, 
Lenkijos ir Rumunijos.

Vos nepersenai lankėši 
Prancūzijos žymus diploma
tas Barthou Varšuvoje, kur 
Pilsudskis užtikrino jam 
jog bent kolei kas Lenkai 
su Hitleriu nieko bendro ne
maną turėti.

Pietų Amerikoje yande- 
nuose yra žuvis vadinama 
“piranha”, kuri neišauga il
gesnė 18 colių. Jos kas me
tai nužudo šimtus galvijų. 
Ji apkandžioja galvijus ka
da jie subrenda Į upes gerti.

Birželio 15 d. sueina lai
kas kitoms valstybėms mo
kėti Amerikai karo skolų 
dalis. Prancūzija pasiryžus 
ketvirtu laiku susilaikyti 
nuo mokėjimo. Prancūzija 
norėjo nusiderėti mažesnę 
sumą, bet tos pastangos ne
privedė prie nieko.

Prancūzija skolinga šiai 
šaliai $3,960,772,238. Bir
želio 15 d. ’turėtų mokėti 
$59,000,218, bet vargu mo
kės. t

Ir Anglija nori susiderėti 
ant prieinamos sumos, daug 
mažesnės negu dabar yra, 
ir atmokėti Amerikai vienu 
kartu viską. Ar prie to da- 
eis nežinia.

Lietuva irgi užvilko tris 
mokėjimus, o vienu atveju 
davė tik $10,000. Ar šymet 
mokės kiek nežinia.

3 ZMOGVAGIAI 
NUTEISTI

Los Angeles Čia tapo nu
teisti kalėjiman iki mirties 
trys žmogvagiai (kidnap
pers) už pavogimą W. F. 
Gettle turtuolio ir 6 metų 
mergaitės June Robles iš 
Arizonos. Jų vardai: J. 
Kirk, L. Kerrigan ir R. Wil
liams.

LIETUVOJE
BAISUS VOKIETINI
MAS SUVALKIJOJE

Septyni užmušta. Win- 
tenbache, Vokietijoj, įgriu
vas mokyklos luboms už
mušta mokytoja ir šeši vai
kai.

223,559 valdiškų tarnau
tojų. Su v. Valstijų vyriau
sybės įvairiose raštinėse ir 
įstaigose šioje šalyje Kovo 
31 dieną’ dirbo 623,559 tar
nautojai įvairių laipsnių — 
11,807 daugiau negu buvo 
Vasario mėnesi. Pačioj so
stinėj iš to skaičiaus dirba 
81,569.

Pašto departmentas pri
laiko 267,186 iš tos skaitli
nės. ■ , .

JONAS GUDAUSKAS 
GOLFININKAS LAIMĖJO
John Goodman! (Jonas Gu

dauskas, liet.,), golvd čiam- 
pijonas - supliekė Michąel 
Scott, ..britų čiampijoną. St. 
Andrew mieste, Škotijoj.

ROOSEVELT’AS GAVO 
DIDELĮ ČEKĮ

Washington’as -- Iš tų 
“parčių” ką buvo rengiamos 
visose valstijose Roosevelt’o 
gimimo vardu nukentėju- 
siems nuo paralyžiaus, pre- 
zedentos gavo didelį trijų pė 
du ilgio, čekį $1,003,030.08 
vertės.

Prezidentas paimdamas 
čeki nusišypsojo ir sakė kad 
jis da tokio didelio čekio 
niekad nematė.

MEKSIKA PASILIEKA
Geneva. — Tautų Sąjun

ga gavo pranešimą, kad Š. 
Amerikos respublika Mek
sika nutarė pasilikti Tautų 
Sąjungoje. Ji -padavė no
tą Gruodžio mėn. 1932 m., 
apie pasiryžimą išstoti.

Suv. Valstijose visoje šalyje 
visais. sezonais galima gauti 
visokių gėlių, nes paveizdan 
žiemos laiku iš už 200(k mylių 
atveža lėktuvais iš šilto kraš
to. tokias gėles kokių kas rei
kalauja, ten kur jų nėra. '■

100,000 RUSIŠKŲ TRAK
TORIŲ

Maskva. —“"Leninas pra
dėdamas Rusijos industria
lizavimo programą pareiš
kė: “Troktoriai ir elektra 
reiškia socializmą”. Tai bu
vo tuščias sakinis, bet pa
karstantis Rusus komunis
tus dirbti už ateitį. Pasi
stačius traktoriams gaminti 
fabrikus Rusija turės duo
nos; elektros pagalba galės 
palengvinti miestų gyveni
mą, palengvins industrijoms 
plėstis. Ir tada visi bus pa
sitenkinę. Tai buvo Lenino 
svajonė.

Traktorių dirbdinimas ei
na jau kelintas metas, bet 
Rusijoje duonos vis maža.

Šiose dienose pačių sovie
tų traktorių išdirbystėje 
Stalingrade išleistas jau 
100,000-nis traktorius.

Visoje Rusijoje tačiau 
traktorių naudojama Į 200,- 
000. Atmetus visus nege
rus pačių gamintus trakto
rius, Rusijoje ne visi tie sa
vi traktoriai naudojama, 
todėl labai daug traktorių 
dar naudojama kitur ga
mintų.

Kita traktorių dirbtuvė 
yra Kharkove.

STOVYLA JUDAI
Berlynas — Sovietų Rusijoj, 

arti Kazan prie Volgos, mieste 
Svitč yra pastatytas monumen
tas Judai. Milžiniška stovyla 
nuduoda žmogų iškeltom kum- 
ščiom į dangų žiauraus atker- 
šyjimo pozoj.

Visoj Rusijoj da yra apie 
30 kunigų. Sibire tik ,vienas 
Kat. Kunigas, Kuųis atlieka 
vyskupo pereigas, kadangi pats 
vyskupas yra Leningrado kalė
jime. šis francuzas Kunigas 
turi atlaikyti sekmadieniais po 
šešerias mišias šešiose bažny
čiose, Kurios da nėra uždarytos.

Kadangi bolševikai “panaiki
no” sekmadienius, tai tikintieji 
turi priimti šv. Komuniją vak
are.

I

DIDŽIOSIOS KASYKLŲ 
NELAIMĖS

Amerikoj didžiausia ka
syklose nelaimė buvo* Gruo
džio 6 d., 1907 m.: žuvo 361. 
Monongah, W. Va.

Trylika dienų vėliau 239 
angliakasiai žuvo Jacobs 
Creek, Pa.

Lapkričio mėn. 1909 m. 
235 žuvo kasykloje Cherry, 
Ill., ir Lapkr. 22, 1913, 263 
žuvo sprogime Dawson, N. 
M. Pastarų laikų didžiau
sia kasyklų nelaimė tai Ge
gužės 19, 1928, kuomet 195 
angliakasiai žuvo Mather, 
Pa.

Šių metų Sausio mėn. 142 
angliakasiai žuvo Čekoslo
vakijoje.

Didžiausia kasyklų nelai
mė kiek žinoma buvo 1906 
m. Prancūzijoje, kur žuvo
l, 060 darbininkų.

NERAMUMAI VER- 
—eJA- VALSTYBES 

GINKLUOTIS
Geneva. — Valstybių pa

stangos ginkluotis padidėjo 
iš priežasties Vokietijos ir 
Prancūzijos neužsileid i m o 
ir Japonijos pastangų val
dyti Tolimuose Rytuose.

Prancūzija padidino savo 
kariumenės skaičių 65,000 
vyrų.

Vokietija padidino savo 
1934 metų kariumenės ir 
kariško laivyno lėšas nuo 
$268,000,000 iki $358,000,000 
ir oro laivyno lėšas trigu
bai, iki $84,000,000.

Rusija padidino savo ka- 
riumenę ,nuo 562,000 1932
m. iki 678,000.

Japonija padaugino saus
žemio, laivyno ir oro spėkas 
100,000 vyrų, nuo 1931 m. ir 
dabar turi 456,000 vyrų po 
ginklu.

Italija dadėjo 43,000 vy
ru prie savo kariškos tarny
bos.

Lenkija padaugino kariu- 
menę nuo 280.000 iki 341,000 
vyrų.

Prancūzijos apsigynimo 
programas 1934 ir 1935 me
tams kaštuoja 13,500,000,- 
000 frankų — daugiausia 
negu kada buvo nuo 1928 
metų.

Belgija statosi tvirtovių 
sieną nuo Vokietijos.

Lenkija ir Čekoslovakija 
stiprinasi Vokietijos pasie
nyje, ir Lenkija taipgi stip
rinasi iš Rusijos puses.

Suv. Valstijos pradėjo di
deliais šuoliais budavoti ka
riškus laivus. Karišką lai
vyną didina ir Anglija ir 
Japonija.

Japonija padaugino savo 
kariškų lėktuvų skaičių 450 
lėktuvais iki 3,324. Daugu
mą jų supirko Amerikoj ir 
Anglijoj.

Prancūzija dar daugiau 
padidino savo oro laivyną.

Kaunas. — Iškyla vis nauji 
faktai rodanti nepakenčiamą 
Vokiečių evangelikų padėtį Su
valkijoje. Faktai nėra nauji, 
jie tik dabar pradedami paste
bėti, pradedami tinkamai ver
tinti ir karštai rūpintis.

Suvalkiją skaitėme Lietuviš
kiausia Lietuvos dalimi, kur gy
ventojų tautiškumas ir dvasios 
Lietuviškumas, tikėjome, neabe
jotinas. Stengdamiesi atlietu
vinti sulenkintų sričių gyven
tojus pamiršome atkreipti dė
mesį į Suvalkiją, kur eina ty
lus bet planingas ir suktas Vo
kietinimo darbas.

Daugybę nutautintų Lietu
vių evangelikų rasime Griška
būdyje, Pilviškiuose, Naumies
tyje, Virbali u j e, Mariampolėje, 
Prienuose, Kalvarijoje, Garlia
voje, šakiuose, Sudarge ir ki
tur.

Vokiečių agitatoriai įtikinėja 
evangelikus kad jų bočiai atke
liavę iš Salzburgo, taigi tikri 
Vokiečiai. Tų “Salzburgiečių” 
pavardės: Pūdymai, Kalvaičiai, 
šiukiai, Tumai, Maurušaičiai, 
žvelgynai, Kasparaičiai, žygai
čiai, Sėdaičiai, Vasiliauskai, ir 
tt. Pavardės aiškiai rodo jų sa
vininkų kilimą ir tautybę.

Vokiečiai, valdę Suvalkiją 
nuo 1795 iki 1807 metų, per 
bažnyčias ir mokyklas pasėjo 
ten apsčiai Vokietizmo suklos.

Suvalkijoje pasėtos Vokietiz
mo sėklos vis dygo, augo, ir da
bar taip išbujojo kad reikia į tą 
kraštą žvelgti visu rimtumu.

Smarki šovinistų Vokietinin
kų misijonierių ir karo kapelio
nų banga po karo užplūdo dau
gumą Suvalkijos evangelikų pa
rapijų, iš bažnyčių ir mokyklų 
išgujo Lietuvišką kalbą. Nu
tautinimo darbas Suvalkijoje 
pradėta varyti visu smarkumu. 
Staiga pradėta garsiai kalbėti 
kad evangelikų parapijose Lie
tuvių nesą. ' Nebuvo kas užta
ria Lietuvius evangelikus, ne
buvo kas evangelikų Lietuvių 
teises gina ir palaiko.

Suvalkijos evangelikų kunigai i 
parodė nepaprastą baimę laiky
ti Lietuviškas pamaldas ir pra
dėjo Lietuvius neigti ir žemin
ti. Yra daug kunigų kurie vi
są amžiij gyvendami Lietuvių 
tarpe neįstengė išmokti Lietu
viškai.

Lietuvos visuomenė nepaste
bi kokias sunkias kovas kovoja

Suvalkijos evangelikai Lietu- 
! viai. Lietuvos visuomenė neži
no kad Lietuviai evangelikai, 
eidami į popietėmis laikomas 
Lietuviškas pamaldas, turi kę- 

I sti prie bažnyčios durų Vokieti
ninkų vaikėzų koliojimąsi, pa
šaipas, grasinimą smurtu. Įvy
kiai Skirsnemunėje ir kitur pa
rodo kad tie grąsinimai ir įvyk
doma. “L.A.”

GARBINGAS JUBILIATAS
Gegužės 2 dieną suėjo 60 

metų amžiaus Vilniaus lietuvių 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
direktoriui ir Lietuvių Mokslo 
draugijos pirmininkui Marcelinui 
šikšniui.

Marcelinas šikšnys yra gimęs 
1874 metais gegužės 2 d. No- 
tėniškių kaime, Šiaulių apskri
tyje. 1897 metais baigė fizikos 
matematikos faktetą Maskvos 
universitete ir nuo 1899 iki 
1915 metų mokė Rygos miesto 
realinėje mokykloje. Vėliau 
nuvykęs į Rusiją dėstė lietuvių 
M. Yčo gimnazijoje Voroneže. 
Po karo M. šikšnys persikėlė į 
Vilnių. Čia jis mokė lietuvių 
gimnazijoje. Nuo 1922 metų, 
kai lenkai ištrėmė tuometinį lie
tuvių gimnazijos direktorių My
kolą Biržišką į neprikl. Lietuvą. 
M. šikšnys atsistojo gimnazijos 
priekyje ir tebedirektoriauja ir 
iki šiol.

M. šikšnys yra didelis peda
gogas ; tuo būdų ir lietuvių 
gimnazijai jis duodavo atatinka
mą pedagogišką kryptį. Nors 
jo mokiniai kartais ir bijodavo, 
bet dar daugiau jį mylėjo. Ir 
šiandien, kada eilės jo buvusių 
mokinių yra baigę aukštuosius 
mokslus ir patys jau mokslina 
kitus — visi su nepaprata pa
garba ir dideliu prisirišimu mini 
savo busuvį mokytoją —• M. 
šikšnį. M. šikšnio vardas žino
mas netik Vilniuje, bet jo var
dą gerai žino ir nepriklausomoji 
Lietuva. Kiekvienas gimnazi
joje besimokąs moksleivis susi- 
duria su M. šikšnio įvairiais ma
tematikos vadovėliais. Tačiau 
patsai tų vadovėlių autorius yra 
toks kuklus, kad apie jį tekalba 
tik jo darbai. O jo darbai yra 
dideli. M. šikšnys yra ir lite
ratas ir publicistas ir pedago
gas ir pagaliau visuomenininkas. 
Varpas, Ūkininkas ir Rygos 
Garsas dar kur prieš! karą jau 
gerai žinojo šikšnio eiles, o 
patsai V. Kudirka irgi labai 
vertino jo poezijos posmelius.

“L. A”

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO DELEGACI
JA APLANKYS AMERIKOS LIETUVIUS

Gerbiamų svečių kelrodis po Amerikos Lietuvių ko
lonijas numatoma sekantis:

Gegužės 15 iki 20 — Massachusetts miestuose;
Gegužės 21 iki 26 — Upper New York miestai: Am

sterdam, Syracuse, Rochester, Niagara Falls;
Gegužės 27 iki 29 — Detroit ir Grand Rapids;
Gegužės 29 iki Birželio 7 — Chicago ir apielinkes;
Birželio 8 ir 9 — Cleveland, Ohio;
Birželio 10 — Pittsburgh;
Birželio 11 iki 14 — Shenandoah, Wilkes Barre, Ma- 

hanoy City, Pittston.
Birželio 15 ir 16 — Philadelphia, Pa.
Birželio 17 — Baltimore, Md.
Birželio 18-19 — Washinton, D. C.
Birželio 19-20 — New York City.
Esant neišvengiamam reikalui susirašinėti su atvy

kusiais svečiais, galima, patogumo delei, naudotis Lietu
vos Generalinio Konsulo adresu:

11 Waverly Place East, New York City.
Prie šios progos atvykstantiems iš Lietuvos svečiams 

malonių įspūdžių Amerikoje ir pilno pasisekimo jų dar
buotei velija

Didžiojo New* Yorko Lietuvių Vilniaus 
Geležinio Fondo Rėmėjų Komitetas^



DIRVA

PITTSBURGH© IR PENN. 
ŽINIOS

ATLANKYKITE MOKSLO 
KATEDRĄ

PHILADELPHIA, PA.

Milžiniškas Pilininkas.

DETROIT

Pittsburgo Universitetas, 
drauge ir Lietuvių Kamba
rio Fondo Komitetas, už- • 
prašo visus susiinteresavu- ‘ 
sius žmones atsilankyti Į 
Universitetą, kad persitik
rinus prakilnumu to darbo, 
prie kurio estate, kviečiami 
prisidėti, arba esate jau pri
sidėję: stropiai pasidarbavę, 
gausiai aukavę.

Visą savaitę bus Mokslo 
Katedroje priimami svečiai, 
pradedant gegužės 20 d. ir 
baigiant 27 d. Sekmadieniais 
gegužės 20 ir 27 d.—nuo 2 
iki 6 vai. po piet.

Pirmadienyj ir iki pęnk- 
tadienio—nuo 2 iki 4 vai. 
po piet.

šeštadienyj 26 d. gegužės 
—nuo 10 v. ryto iki 4 v. po 
piet.

Bus palydovai, kad butų 
galima visa ką apžiūrėti, 
nuo žemutinio iki visšiausio 
aukšto.

Bus dalinama literatūra, 
apibudinanti šią įstaigą.

Kiekviena tauta bus at
stovaujama savų žmonių, 
kurie prie progos galės ir 
aukas priimti kambario fon
dam Vistiek, ar tada au
kausite, ar ne, tai jūsų rei
kalas, bet tikrai pribukite 
ir pamatykite Mokslo Ka
tedrą iš vidaus, iki paties 
viršaus, Be abejonės ju- 
mise sutvirtės draugingas 
jausmas link tos įstaigos. 
Negreit bus kita tokia pro
ga; jeigu bent tada, kada 
bus tautų kambariai ati
dengti.

Rusai pirmutiniai rengs 
savo kambarį. Savo darbą 
jie jau dabar pradeda. Pini
gai esą veik visi jau sudėti, 
o daiktai jau seniai varto
jami, kurie puoš jų kambarį. 
Vokiečiai, italai ir kaikurie 
kiti arti tikslo stovi; bet 
lietuvių da neįpusėtas fon
das. Viltis visgi yra, kad 
šiais metais keturių didžiųjų 
organizacijų seimai nesigai
lės prisidėti su gausiomis au" 
komis taip, kad pirm kito 
seimo musų kambarys butų 
užbaigtas. Taipgi kiekviena 
kuopa ir draugija, klubas 
ir ratelis, parapija ir atskiri 
asmens su geru upu priva
lėtų dėt savo grašį pamink
linio kambario fondan. Nei 
vieriam nebus sunku, kai 
visi dęs, o visiems bus smagu 
prisidėjus su trupučiu.

Kambarys bus tol, 
stovės Universitetas, 
kurie lemia, kad bent 
metų laikysis. Per visus 
tuos amžius kiek kartų žmo
nių . gyvęs ir minės musų 
šios dienos darbuotę, kad 
buvom kultūringa tauta, kad 
supratome reikalą įrengti 
tautos paminėjimui kam
barį mokslo ugnavietėje.
Dr. Johanna Baltrušaitienė, 

Liet. Kambario fondo 
Komiteto Vajaus

Pirmininkė.

Philadephijoj vasarai atė
jus eina didelis subruzdimas 
su pikninkais. Štai Lietu
vių Tautiška Katalikiška 
Parapija rengia didelį pik
ninką ir Tautiškų Kapinių 
Apvaikščiojimą gegužės 20 
d., Vytauto parke su dideliu 
ir labai įdomiu programų, 
kontestajs, lenktynėmis, kal
bomis ir t. t.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ
DRAUGIJOS SEIMAS BUS

DETROITE J ■ 1 « »v ’ .
Per daugelį metų Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos seimai buvo į 
laikomi drauge su Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje seimais. į

DETROIT
Iš Lietuvių Judėjimo.

Geg. 27 d. Lietuvių salėje 
atsibus prakalbos su paįvai
rinimais. Kalbės ką-tik iš 
Lietuvos atvykę svečiai: 
Kan. F. Kemėšis, B. Vitkus 
ir P. Babickas. Minėtų 
svečių priėmimu uoliai rū
pinasi kun. L F. Boreišis 
su savo kolionijos veikėjais:

Laikydamiesi to seno Įpročio, M Šimoniu muz J. A. Bla-
i i rmiTTi • . v___  . . . _____ _

BROOKLYN© - N: Y. IR N. J šventėje gražiai parodė lie
tuviškai šokančius ir dainuo" 
jančius. Svetimtaučiai lie
tuviukais pasigėrėjo.

ta radio stotis, su mikrafonu 
elektriškomis transkripcijo
mis. Grojo dar ir Bob Bar- 
ett radio orkestras, veda
mas P. Akialio. Grojo gana 
gražiai ir gana įvairius šo
kius.

(Apie Vanagaičio-Olšaus- 
ko Koncertą Brooklyne bus 
kitame “Dirvos” num. Red)

DZIMDZIAMS NEPA
PRASTAI SEKASI.

Dzimdziai: komp. A. Va
nagaitis ir kanklininkas-ar- 
tistas J. Olšauskas ir “Mar
gučio” radio orkestro har- 
monistai Labanauskas ir 
Semeta gastroliuoja New 
Yorko ir New Jersey apy
linkėse.

Gegužės 12 d., šeštadienį 
koncertavo Newarke. Žmo
nų buvo apypilnė salė, nors 
galėjo dar būti daugiau. 
Bet tą dieną bažnyčioj buvo 
misijos, ir tas pątrukdė.

■ Negalite įsivaizduoti kaip 
Į puikiai atliko programą. 
) Vanagaitis tiek prisirinkęs 
juoku ir gražiu nauju dainų

LONDONAS, Anglija prikomponavęs, kad progra- 
________ Į ma tikrai geriausia kokią 

kas nors kada nors galėjo 
Balandžio 7 d. Šv. Onos parodyti. Labanauskas ir 

Kiek- Moterų Draugija surengė, šemeta rytų lietuvių muzi- 
yj’a taip vadinamą, Margučių kantams parodė kaip reikia 

vakarėlį. Atsilankė apie groti ir kokius parinkti

symet taipgi TMD. seimą šau
kiame tuo pat laikų, ir tame įių pagerbimui 
pačiame mieste, kur bus laiko-' 
mas SLA. seimas.

SYMET TĖVYNĖS _____  __________ __ _____
TOJŲ DRAUGIJOS SEIMAS1 aplinkinių miestelių lietuviai 
BUS LAIKOMAS BIRŽELIO į šias rengiamas prakalbas, 
26 DIENA, TAI YRA ANTRA-'kur bus žingeidi! išgirsti iš 

Rengėjai ir komitetai de-VIENIO. VAKARĘ (Užsibai- užjūrio atvykusių svečių 
da visas pastangas, kad tik)s«s SLA- sesijoms), DETROIT, Pakalbu n kitų, maigu y 
atsilankiusius patenkinti ir MICH. (Vieta bus paskelbta 
kad kiekvienas atvažiavęs vietoje, SLA. seime). -----------------------
į šitą pikninką Vytauto par
ke turėtų linksmą laiką ir 
užtektinai juoko. Ten bus 
skanių užkandžių ir šalto 
gėrimo ir labai puiki šo
kiams muzika. Gros Brolių 
Palilionių Orkestrą.

Norintieji važiuoti Busais butina Parei^a kogreičiausia su-» 
turi nusipirkti už 70 c. tikie- sauki kuopos susirinkimą i r 130 žmonių tar jų ir Lie- muzikos lietuviškus šmotus, 

sugrįžti, apsvarstyti kuopos ir visos or-) tuvos Konsulas Londone P. Tai genijalųs muzikantai.

žiu ir Kitais. Didesniam sve- 
Detroit’e 

visos Šv. Antano par. drau
gijos išrinko atstovus. Esate MYLė- i kviečiami visi Detroit’o ir

SUSIVEDĖ
Gegužės 6į d. Newarke 

susivedė p-le Benderskaitė 
iš Scrantono su Pranu Jo- 
tautu iš Hillside, N. J. Po 
šliubui Newarko lietuvių 
parapijos bažnyčioje, puota 
įvyko Lietuvių salėje.

(Vieta bus paskelbta ji-

Skelbdami šį TMD. seimą, į 
prašome visų kuopų ir veikėjų; 
šios kultūrinės organizacijos j 
susidomėti šiuo svarbiu reikalu Į 
ir imtis rimto darbo organiza
cijos reikalų tvarkyme, 
vienos kuopos valdybos

kol 
Kai 
100

tą nuvažiuoti ir 
Tikietus galima gauti pas 
Taut. Parap. narius.

, ganizaeijos reikalus.
Vigį susirinkimuose turi

1 okiuose,Zmuidzinas. O. Neiberkienė 
būti

orivalo susirinkti prie Taut. kreiPta rimta domė i dabartinę 
Bažnyčios, 331 Reed St., 9 
vai. lyte.

Del parankamo tiems, ką 
norės važiuoti gatvekariais 
eis busas tarp Vytauto par
ko ir City line nuo 1 vai. 
ryto iki 5 v. v.

Tikimės, kad tautiečiai ir 
tautietės privažiuos netik iš 
Philadelpijos, bet ir iš kitų 
aplinkinių miestelių.

Programą rengė Jono Va- 
at' ir A. Degėsiutė suvaidino Taičio vedama lietuvių radio

ta delegatų siuntimas seiman ir 
padaryti rimti įnešimai seimui, 
kurie butų naudingi visai orga
nizacijai ir pačioms kuopoms. 
Nėra butinu reikalu seiman 
siųsti tik tokius asmenis, kurie 
esą geram stovy kuopoje ir ku
riems kuopa turėtų apmokėti 
kelionę, šis seimas bus taip sa
kant draugiško pobūdžio pasi- 

„ .... kalbėjimas organizacijos reika-Tautietis. . . ... .lais, todėl jame gales dalyvau
ti visi tie, kurie tik prijaučia 
šiai kultūrinei (Organizacijai ir 
esą ar buvę jos nariais, nežiū
rint ar jie turės kuopų įgalioji
mus ar ne. Taigi ir kuopos, 
laikydamos susirinkimus i r 
svarstydamos delegatų seiman 
siuntimo reikalą, privalo at
kreipti domę į SLA. seiman 

sylvanijos valstijos gyventojas,; važiuojančius delegatus il
su Birželio mėnesiu pradeda i kyti jiems dalyvauti TMD. 
gauti po $30 į mėnesį, jeigu nėr. 
ra užlaikomas kokioje nors ki
toje valstijos įstaigoje.

Pensijų iš aklųjų fondo šioje 
valstijoje jieško apie 4,000 ak
lųjų, iš jų apie trečdalis yra 
seneliai virš 70 metų amžiaus, 
kurie negali nieko pramokti sa
vo pragyvenimui pasidaryti.

Viso Penn. valstijoje aklųjų ros 
esania apie 10,000.

Aklųjų pensijų viršininku ta- aukomis, pasveikinimais ir nau- 
po paskiitas S. Marvin Sinclair, dingais įnešimais, kurie duotų 
kuris neteko regėjimo 12 metui -• ... , ., , ... , ... , . progos šią organizaciją pastaty-atgal medžioklėje per nelaimę.
Jis yra baigęs Princeton univer7 
sitetą.

AKLIEJI GALĖS GAUTI 
PENSIJAS

•Pennsylvanijoj nuo Birželio 1 
dienos prasidėjo mokėjimas ak
liems pensijų. Ineigos tam tik
slui gaunama iš dalies taksų 
uždėtų ant degtinės. Kiekvie
nas aklas asmuo, esantis Penn-

sei- 
pri- 
esą

me, jei tik toki delegatai 
jaučia TMD. reikalams ir 
bei buvę jos nariais.

Kaip į kitus pirmesni uosius 
šios kuturinės organizacijos 
seimus buvo siunčiama aukos, 
pasveikinimai ir įnešimai sei
mui, taip ir šymet prašome ge- 

valios lietuvių neužmiršti 
šios švietimo organizacijos su

ti and tvirto pagrindo ir tęsti 
toliaus per daugelį metų dirbu
sį švietimo darbą.

Siunčiant aukas, pasveikini
mus ir įnesšimus, malonėkite 
siųsti sekamu antrašu: F. Mo
tuzas, 14676 Wark Ave., Detro
it, Mich.

TMD. Centro Valdyba:
K. S. Karpius, pirm., 

Bunkšnaitis, vice-prim., 
L. Vasil, sekretorius, 
B. Strimaitis, izdin.

YOUNGSTOWN 
Pasekmingas Vakaras.
S L A jaunuoliai turėjo 

labai pasekmingą vakarą 
geg. 13 d. Progessive Club 
aleje. Apie 40 Akrono 
Draugiško Kliubo narių pil- 
dė programą. Jiems už tai 
priklauso padėkos žodis.

Youngstownieciai surengė 
akrpniečiams puikią vaka
rienę. Virėjos buvo sekan
čios: Morkūnienė, Balčiu 
vienė, Subonienė ir Andrius 
keviciene. Visos virėjos ir D.u.že. 
sekančios ypatus aukojo, vi į We3t si(ie3 lietuviai bu3 

,. „ nM.«l A Dyeskevl™ne>...Alt pikninke. Taipo-gi yra ži-
Akrono, Ohio S.L.A. 3o4 k driuhauskiene, Aurihene, •- nraeities iov atsi 

rengia pikninką gegužes Lukoševičienė ir B. Aurilie- jankiusiejį šv Antano uar 
20 d., o ne 30 d., kaip buvo | nė. J visi tm?X
pasakyta “Dirvos” 19 nu- Elzbieta Sedarauskaitė iš j P .R Kviečiame i/kitu 
mervi Pikninkas bus Mi- Akrono buvo programo ve-i. s‘.. pVįec e “ meryj. rikninkas ous »n vincas kohomjų lietuvius.. Muzika

erjn 1 j hnksmjs lietuviškais ir an-
Po programo buvo šokiai Fh;škai® šokiais- ^us 

saitas ir skanus,—uztiknn- 
am. Kas tik atsilankys,— 
hesigraudys.

AKRON, O.
Klaidos Pataisymas.

liūno ukėie. Bus gero alaus deja, 
ir užkandžių. Gros geri Deun 
muzikantai. Meldžiame, visų 
patėmyti.

Kviečia visus.
prie Akrono orchestros.

Rengėjai.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietę.

p.
M.

Pirmas Pikninkas.
Geg. 20 d. įvyks pirmas 

Šv. Antano parapijos šio 
sezono pikninkas Kastuko 

. Galima tikėtis, kad

trumpą lošimėlį apie kinos 
artistus. Paskui jaunų vyrų 
choras sudainavo keletą 
dainų. Viskas užsibaigė su 
Lietuvos himnu, o paskui 
tęsėsi šokiai.

Labai daug padėkos prik
lauso Moterų Draugijos val
dybai už surengimą tokio 
smagaus vakaro.

Balandžio 14 d., naujai 
atsigaivinęs, Merginų Spor
to Kliubas surengė šokį.' 
Atsilankė virš 200 žmonių, *■ • ir viskas gražiai pasisekė. 
Merginos turi dabar naują 
valdybą ir raštininkė M. 
Cečetaitė uoliai darbuojasi; 
kliubo naudai. Patartina 
visoms Londono merginoms) 
remti šį sporto kliubą, nes j 
su gerais norais galima daug 
rero nuveikti.

Sekmadienį, balandžio 
22 d. Šv. Vincento drau-l 
gijos naudai buvo sureng
tas kortavimo vakaras. Rei
kia .pagirti J. Kalinauską 
už jo sumanumą surengime | 
šio vakaro, nes tai buvo pir-į 
mas toks vakaras pas mus. 
Nors ir nedaug teatsilankė 
(apie 50), bet visiems pa
tiko ir manome, kad kitą, 
kartą daugiau atsilankys. ) 

Balandžio 28 d. Lietuviu 1 Sporto Kliubas surengė pa-, 
minėjimui pradžios vasaros 
plaukimo sezono ir atsilan
kė virš 200 žmonių; visiems. 
patiko ir, rodos, kad Spor
to Kliubas vėl pradeda at-: 
sigaivinti.

Plaukimo sezonas prasi
deda balandžio 30 d., ir pa
skui kiekvieną pirmadienį 
per vasarą. Senesniems gal 
įdomu butų pažiūrėt, nes 
kas savaitę buna lenktynės, 
ir t. t. Tas šią vasarą bus 
galima. Įžanga plaukikams 
6 d., o žiūrėtojams 3 d.

Korespondentas

DZIMDZI-DRIMDZI
MARŠRUTAS

Gegužės mėn.:
19
23
20
24
26
27
30

Waterbury, Conn. 
Hartford, Conn. 
New Britain, Conn. 
Ansonia, Conn. 
Worcegter, Mass. 
Boston, Mass. 
Athol, Mass.

Birželio mėn.: 
Montello, Mass. 
Amsterdam, N. Y. 
Rochester, N. Y.

1
3
7

VAIKŲ PASILINKSMINI
MAS PARKE

Newarko viešosiose mokyk- i 
lose mokosi keletas šimtų 
lietuvių vaikučių, kaip ir 
kiekvienoj lietuvių apgy
vento j kolonijoj. Kada kito
se kolonijose lietuviukai at
skirai dar neteko girdėti kad 
butų pasirodę, Newarko lie
tuvių vaikučiai jau pasirodė 
ir gana gražiai. Už tą nuo
pelnai priklauso mokytojai 
p-lei Kralikauskaitei, plačiai 
žinomo Golden Star vaisvan
denių gamintojo p. Krali- 
kausko dukrterei.

Gegužės 8 d. River Bank 
parke ši lietuvaitė suorgani
zavus lituvių vaikučius ir 

programa. Buvo atvaizdu©- viešosios mokyklos mokinių

MIAMI, FLORIDA
Iš Chicago’s nuvažiavau
Miami, Florida ir nusi-Į

pirkau Gaso Stotį (Gas Sta
tion). Darbams ir abelnai 
bizniui pagerėjus iš visos 
Amerikos važiuoja čionai 
žmonės ir perkasi nuosavy. 
bes. Nejudinamojo turto 
agentai daro gerą apyvartą. 
Patartina lietuviams atvyk
ti, nes čia yra viskių progų 
su bizniais. Daug pinigų 
nereikia. Norinti platesnių 
informacijų, kreipkitės laiš- 

j kais.
J. Beleckas, 

Box 1370 Little River, 
Miami, Florida.

CONVERSION GAS BURNERS
Padarykit Senus Pečius Naujais

' Su šiuo prietaisu nereikia
nė stoiko pelenams

nė anglių špato,

«^U “CONVERSION BURNER1U” galima kūrenti gasą 
pečiuje ar boileryje, kuris originaliai buvo pastatytas kūrenti 
anglis.

Pirmieji Conversion Burneriai buvo daugiau niekas, 
kaip dvi sujungtos paipos ir įkištos į ugnavietę, tai buvo aikvo- 
jimas kuro.
Moderniški conversion burneriai- 
kaip pagerinti vėliausiais me
tais, yra moksliškai nustatyti 
ir subudavoti ekonominiam var
tojimui gaso. Vėliausios iš- 
dirbystės modeliai turi saugų 
automatišką kuro ir temperatū
ros valdytoją, kuris duodasi 
kart su pečiais ir boileriais pa
darkytais išimtinai vartojimui 
gaso.
Conversion burneris pigiausias

prietaisas, ką galima gauti var
tojimui kūrenimui gaso. Kaina 
jo vartojimo gali atsakančiai 
būti nustatyta iškalno. Con
version burneris gali būti į- 
budavotas be jokių keblumų ir 
periškadų namui į kelias va
landas. Ar norite kad męs at- 
siųstumėm jums žmogų smulkes
niam išaiškinimui? Tas nebus 
jums jokia obligacija. Telefo- 
nuokite: MAin 6640 — 1405 
East 6 str.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

VASAROS EKSKURSIJA I LIETUVĄ
/ Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA Išplaukia iš New Yorko per Birželio (June)
Southampton^

Šią ekskursiją asmeniškai vadovaus 
S. Bergas, Cunard Linijos tarnau
tojas. Iš Southamptono keleiviai 
traukiniu vyks i Londoną, o iš ten 
tiesioginiu laivu į Klaipėdą. Eks
kursijos vada's pasirūpins keleivių 
patogumu ir kelionės reikalais.

Tai išimtina proga keliauti 
tautiečiais ir turėti smagią

CUNARD LINE

16 d.

su savo 
kelionę. 

Labai geri kambariai ii- puikus,, ge
rai žinomas Cunard Linijos maistas.

' Mandagus patarnavimas.

Laivakortę galit pirkt išsiniokėjiniu. 
Informacijų kreipkitės į vietinius 

agentus arba į

1022 CHESTER AVE. 
CLEVELAND, OHIO
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Î
jiiltiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)11111111111*11111 tiiiiiliiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi(i|fi|||||||||||||||j||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||j|||j|j|||'

LABANORAS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kur Vytauto lai
kais statyta bažnyčia ne
norėjo jai skirtos vietos.
Labanoras yra pačiame 

pademarkacijos linijos pa- 
rubežyje. Labanore yra ke
letas valdiškų ir privatiš- 
kų įstaigų. Gyventojų dau
gumų sudaro tikri Lietu
viai.

Labanoras randasi labai 
gražioje vietoje, tarp eže
rų ir miškų.

Organizacijų čia yra ke
lios, iš jų veikliausia yra 
Šaulių buris, kuris atkak
liai budi šio krašto sargy
boje.

Čia noriu priminti dau
giau tik labai garsią Laba
noro bažnyčią, kuri esanti 
statyta Vytauto Didžiojo.

Nepaprastas buvęs tos 
bažnyčios pastatymas, apie 
ką padavimai užsilikę se
kanti. Vytautas liepęs sta
tyti bažnyčią kiek toliau 
nuo Labanoro kaimelio, nes 
sakęs ten esanti patogesnė 
vieta. Taip gyventojai ir 
darę: suvežę visą medegą į 
Vytauto paskirtą vietą ir 
pradėję statyti. Bet kiek 
buvo pabudavota per dieną, 
sekantį rytą rasdavo tą pa
čią budavonę pačiame vidu

ryje miestelio. Taip jie sta
tę bažnyčią trejus metus, 
bet nieko negalėję padaryti 
ir turėję statyti miestelyje, 
o ne toje vietoje kur Vy
tauto buvę norėta, bet ten 
kur bažnyčia pati norėjus 
stovėti.

Tada Vytautas prisimi
nęs ir taręs: Gerai kad ten 
ir nestatėte šventos bažny
čios, nes toje vietoje palai
doti patys žiaurieji kryžiuo
čiai, o toje vietoje kur sto
vi dabar bažnyčia yra palai
doti musų didvyriai tėvy
nės gynėjai.

Kiti sako kad toje vietoje 
kur dabar stovi bažnyčia 
ten esanti stebuklinga vie
ta.

Šioje bažnyčioje kas me
tai Rugsėjo menesio 8 d. at- 
sibuna atlaidai,, suplaukia 
tūkstančiai žmonių. Aplink 
bažnyčią žmonės eina ke
liais, sako kad gelbsti nuo 
įvairių ligų tokis vargini- 
masi. Jonas Si-das.
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugu.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.
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Platesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba pas kitus 

autorizuotus agentus arba Į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.

New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, Ill.

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

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

GLOBOKIME PRATĖ- 
VIŲ PALIKUONIS

Lietuvoje man teko ge
rokai paslankiot įvairiose 
vietose ir susipažint su se
nų laikų musų bočių paliki
mais. Nekurie yra iš senų 
laikų, kiti iš visai netolimų 
gentkarčių.

Ypatingai paveikia liūd
nas įspūdis kuomet kur pa
matai kad ten kada tai bu
tą kapinių, o dabar pasilikę 
tik kalnas su kalniukais, 
dar kai ant katro butą pa
sėta žolynų, bet nepridabo
ti, niekeno nelaistomi, ne
ravimi nunykę, ir keletas 
pakrypusių kryžių.

Naujų kryžių dabartiniu 
laiku veik niekas nestato 
nei ant kapinių nei kryžke
lėse, o senieji kryžiai bai
gia nykti.

Ne veltui vienas svetim
šalis, keliaudamas per Lie
tuvą, sugryžęs namon išsi
tarė: “Lietuva tai yra kry
žių šalis, nes ten kožną 
kryžkelį puošia kryžius ir 
pilni laukai ir kalnai nusta
tyti kryžiais, o kapinėse 
tikras kryžių miškas.”

Taigi, brangieji, neduoki
me nykti kryžiams kur tik 
pasenęs, pakrypęs, pakeis
kime nauju, arba statyki
me visai naujose vietose.

Labai gražų vaizdą daro 
kai matosi iš toli kryžius 
nuo kalno žvalgosi į savo 
Kryžių Tautą.

Nepamirškim kapinių, 
neduokim savo protėvių 
kaulus mindžioti keturko
jams ; aptvėrimas nedaug 
kainuos, o padarysime gra
žų darbą. Neduokim nyk
ti Lietuvoje Kristaus ženk
lui ir liaudies menui. Kry
žiai daug ką liudija apie 
Lietuvos praeitį, juose pa
sireiškia Lietuvio vargai, 
skausmai, nuliūdimai, lai
mėjimai, džiausgmai. Ant 
daugelio kryžių yra para
šyta: “Dieve, gink Lietu
vą”, arba “Saugok musų 
kraštą.” Jonas Si-das.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa

krašty, pigų Metodą, kuris pagelbė
jo Šimtams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNA 
nvftV- d!e!10ms DYKAI IŠBAN- 
LiiiVlUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
Kastus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
Kastais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau j ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

= Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave. =
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MUSU

PASTABOS
SMILČIŲ AUDRA CHICAGOJ

GEGUŽĖS 9 d. Chicagos so- 
cial-Plečkaitininkų organas ‘N.’ 
įtalpino pono Tysliavos atvai
zdą, po kuriuo buvo pasakyta 
kad p. Tysliava esąs “gilus po
etas” (tik nepasakė kaip gilus).

Tą vakarą Bridgeporte susi
rinko visi “garsus” Chicagos 
vyrai, kurie gerai žino “kume
liukų greitumą”, moka “kiau
les auginti”, ir nemažai nusi
mano apie “kinišką aliejų”. Iš- 
tikro tokioj publikoj labai ge
ras pūdymas “poezijai”..-..

TAS VAKARAS matomai 
labai patik® “tautiško laikraš
čio”- redaktoriui, kur jis galė
jo Įsigyti sau dvasinio peno 
daugiau negu tie žydai mannos 
ir keptų viščiukų, kurie vėliau 
pradėjo dvokti.

Taigi nuo dabar “Vienybės” 
leidėjams jau nebus reikalo ai
škintis kad “Vienybė” yra “tau
tiškos minties” laikraštis. Vi
si supranta kad “Vienybė” pa
liko socialistų mazgotė po Tys
liavos globa (pats gi po Gri
gaičio globa).

NĖRA abejonės kad p. Tys
liava atvyko Chicagon pas 
cicilikus išprašyti p. Strumskiui 
SLA. Prezidento vietos. Mat, 
pape Grigaitis nelabai nori p. 
Bagočiaus, nes šis nesiduos se
nukui sau ant sprando jodinė
ti. Strumskis bus geresnis 
cicilikų vergas-bernas.

Pasaulyje vergų buvo daug, 
ir dėka to įsiginsimo pas mus 
dar yra tokių kurie mėgsta ki
tiems vergauti.

TYSLIAVA prabuvo Chica- 
goje virš savaitę laiko ir pilnai 
išpildė senuko Grigaičio pagei
davimus kad “tavo laikas tai 
mano laikas” ir “tau nevalia 
niekur kitur eiti be mano ži
nios”.

Už toki paklusnumą “poetas” 
turėtų gauti sklokininkų meda
li, kuris yra tinkamas kiekvie
nam tautos išgamai kuris at
sidanginęs iš kažin kur prisi
dėjo prie demoralizavimo Ame
rikos Lietuvių.

Chicagoje Gegužės 10 d., apie 
4 vai. po pietų, pradėjo pusti 
smarkus vėjas, apie 100 mylių 
į valandą smarkumu. Kuomet 
vėjas kilo nuo 60 iki 100 mylių 
į valandą greitumo, Chicagoje 
atrodė kaip Afrikos smiltynuo
se. Sausa žemė taip buvo ne
šama kad automobilistams bu
vo sunku važiuoti gatvėmis. Ta 
sausa audra tęsėsi apie tris va
landas.

Kaip žinoma, per pastaras 
keturias savaites šioje plačioje 
srityje nebuvo lietaus. Laike 
tos audros žiūrint į didžiuosius 
budinkus atrodė kad jie visi 
skęsta dulkėse. Gatve eidamas 
žmogus negalėjo prasižioti, nes 
smiltys visur lindo.

Kaip pranešimai sako ta sau
sa audra palietė keletą vaka
rinių valstijų, vietomis kelius 
apvertė smiltimis, daržus už
pustė, kviečių laukus taip už
pustė kad atrodo lyg koks ty- 
rynds.

Del smilčių audros net pašto 
lėktuvai buvo sulaikyti. Oras 
aukštai visas buvo taip pilnas 
smilčių kad iš lėktuvo negali
ma buvo matyti nieko kaip tik 
siaučiančias dulkes. Ta dulkių 
audra, iškėlus dulkes Į debesis, 
nuėjo Į rytus ir visur kur tik 
praėjo išrodė kad užeina lietus, 
nes dangus buvo tamsiai pilkai 
apsiniaukęs. Apsiniaukus visi 
tikėjosi lietaus, nes jo labai rei
kia, bet vietoj lietaus krito tik 
dulkės.

Del sauso oro javų kainos 
pradėjo smarkiai kilti. Mat, 
nujaučiama kad javų derlius 
šią vasarą bus menkas.

Jeigu lietaus nebūtų dar po
rą savaičių tai Amerikoj pasi
reikš smarkus pabrangimas vi
so maisto, javų, daržovių, vai
sių. Labai sumažėjo ir pienas, 
nes žolė neauga, karvės negau
na tinkamo ėdesio.

šerti, rengė “poezijos” vakarą, 
kad visuomenė paremtų.

Kažin ar ir dabar “Vienybė” 
dar maskuosis “tautišku” laik
raščiu ? Rep.

AR BUS LIETUVIŲ DIENA?
Gegužės 5 d. sulyg socialistų 

papos, “keturių pėdų milžino”, 
plano buvo bandyta sušaukti 
neva susirinkimas ir sudaryti 
“Lietuvių Dieną” Pasaulinėje 
Parodoje. Kaip visada taip ir 
šį kartą tas cicilikų “milžinas” 
sumanė proga pasinaudoti ir 
sudaryti savo klikos komitetą 
su Jurgelioniu priešakyje, nes 
pernai iš Lietuvių Dienos pada
rė gero biznio.

Į susirinkimą socialistai pa
sikvietė kelis katalikus veikė
jus, panašiai kaip ir į “antro 
skridimo” komitetą, pabūti už
dangalu jiems nuo katalikų vi
suomenės. Bet šį kartą kata
likai pamatė kas už socialistų 
suokalbio slepiasi ir atsisakė 
socialistų siūlomu planu dirbti.

Už tai socialistai išniekino 
katalikų veikėjus ir tie paga
liau pamatė kad su Plečkaiti
ninkų klika nėra reikalo drau
gauti. Katalikai apleido susi
rinkimą. Mat, susirinkime “de
mokratas” “milžinas” Grigaitis 
ir jo “tavorščiai” pasakė kad 
jokia demokratija šiame klau
sime neveiks.

Tuomi Grigaičio demagogija 
pasirodė aiškiau negu kada ki
tados. Katalikų veikėjai pasa
kė kad su tokiais demagogais 
nenori turėti reikalų. Bet gi 
tas “milžinas” vis turi geras 
akis kalbėti ir rašyti apie “de
mokratiją”.

Pernykščios Lietuvių Dienos 
komiteto nariai šaukia kitą su
sirinkimą sudarymui tvarkingo 
komiteto Lietuvių Dienos pro
gramų! surengti. Rep.

Dariaus-Girėno Paminėjimo 
Diena 17 Liepos Chicagoj.
Kaip jau visiems yra žinoma, 

kad musų didvyriai žuvo 17 d. 
liepos 1933 m. Soldine Vokieti
joj skrisdami iš New Yorko 
Kaunan. Jų pasiryžimas ir pa
stangos buvo tokios, kad visas 
pasaulis rašė apie jų nelaimę.

Todėl Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondo Komitetas Chi
cagoj mitale, kad tą dieną su
rengti atatinkamą programą 
pagerbimui musų žuvusių did
vyrių. Tam reikalui jau yra 
padaryta sutartis su McKinley 
Parko valdyba ir tenai pačiam 
Chicagos miesto centre bus ren
giama iškilmingas paminėjimas 
tai yra Liepos 17 d. 6 vai. va
kare.

Įžanga bus liuosa visems, bus 
įvairus programas, kalbos ir iš 
ryto bažnyčiose pamaldos. Ka
dangi 17 d. išpuola antradienį, 
tai nėra abejonės, kad didelės 
minios žmonių susirinks pager
bimui musų tautos didvyrių 
Dariaus-Girėno.

Šio rengimo komisija yra 
seknačios ypatos: R. A. Vaselle, 
L. šimutis, B. F. Simons- Simo- 
kaitis, J. Mickeliunas, Viktoras 
Jasulaitis. Rep.

Springfield. Ill. gegužes II d. 
Illinois Valstijos legislatura 
priėmė taip vadinamą NRA bi- 
lių ir pasiuntė gub. Horner pa
sirašyti. Manoma, kad guberna
torius biliii tuojaus pasirašys.

Chicago. Ill. gegužės II. Samuel 
Insull paliuosuotas iš kalėjimo 
po $200,000, kaucijos. Tuoj po 
to jis tapo areštuotas Illinois 
Valstijos kuri reikalavo iš jo 
$50,000, kaucijos. Vėliaus ir 
tą kaucija buvo uždėta.
Dabar Insullas randasi S. Luke 

ligoninėj, trumpam poilsiui.

NESUMAŽINO INSULLO UŽ
STATĄ

Gegužės 10 d. Chicagoj buvo 
teisme svarstyta pabėgėlio Sa
muelio Insullo reikalavimas su
mažinti užstatą už jį iki teis
mo, bet teismas nusprendė pa
silikti prie pirmutinio reikala
vimo ■— užstatas turi būti du 
šimtai tūkstančių dolarių.

PASAULINĖ PARODA
Pasaulinė Paroda Chicagoje 

šymet vėl tęsis visą vasarą — 
atsidarys Gegužės 26 d. Tiki
masi labai daug svečių tą die
ną Chicagoje.

CHICAGOS PLEČKAITININ- 
KAI IR TYSLIAVA

Gegužės 9 d. Plečkaitininkų 
draugai paskelbė draugi Tys
liavos “gilios poezijos” vakarą. 
Tysliava matomai atvyko Chi
cagon įsiskiepyti cicilikiškos-de- 
magogiškos dvasios, ir, žinoma, 
pagelbėti savo bosui Strumskiui 
likti SLA. prezidentu.

Tačiau ant rytojaus, Gegu
žės 10 d., tas pats cicilikų laik
raštis praneša kad Detroite S. 
L. A. kuopoj laimėjo “progre- 
siviai” (suprask cicilikai) ir 
kad Strumskio rėmėjai sumušti 
į dulkes. Taigi atrodo kad p. 
Strumskio “ambasadorius” ne
labai sėkmingai darbuojasi.

Tuo patini reporteriui teko 
patirti kad “tavorščius” Tyslia
va savo Chicagoje buvimo lai
ką praleido pas savo “dvasios 
vadą”, Grigaitį. Grigaitis gi, 
nenorėdamas savo pinigais jį
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| SVARBUS PRANEŠIMAS |
= Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, S 
E duodu grabą ir dėžę, pristatau į stotį, arba nuvežu už $40. = 

Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra.

Į J. J. BAGDONAS & CO. I
= TRYS KOPLYČIOS f
| 2506 W. 63rd St. Chicago, III. =

Telefonas: Republic 3100. =
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DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVA
f. r*

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Populiariu Kabinimu Garlaiviu

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 12 d., 1934 m.,

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

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų 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

Amerikos
T* DIDELĖS EKSKURSIJOS

l LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Lai v. Agentų

Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
GRIPSHOLM" 
Gegužės 2S 
Liepos 3, ž.m.
(KLAIPĖDĄ
PER GOTHENRURCA^*^O O

KITI
Išplaukimai

Geg. 18
Birž. 4

Birž. 12

S.S. Drottningholm
M.L. Kungsholm
S.S. Drottningholm
M. L. Gripsholm .. Liepos 3

Informacijų ir laiVŠkoitių kreipkitės į vietinius agentus arba i

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston 10 state str.—NEV YORK, 21 state str.- Chicago, 181 no.Michigan ave 
------ Brošiūrėlė apie ekskursas Tamstai bur suteikta veltui ant pareikalavimo.-------

tiesiai be persėdimo j Klaipėdą 
i, 

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą..................$ 97 50
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal....... ^167‘00

Pridedant Jung. Vai f t. Takiu t ,

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, Mass.

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, Moss.
MR. PAUL MOLIS

1730—24th St., Detroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd St., Chicago, Ill. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave., Cleveland, O.

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

MR. A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 

1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD



Dienos Klausimais
“DIDŽIAUSIA S LA. NELAIMĖ’

“Tėvynė” nr. 19-me tal
pina tokiu antgalviu edito- 
rialą, kuriame paduoda vie
no SLA. organizatoriaus 
pastabą sekančio turinio:

“Didžiausia Susivienijimo 
nelaime yra s k 1 e i di m a s 
spaudoje ir žodžiu visokių 
gandų ir prasimanymų Su
sivienijimo reikalais. Kad 
ir didžiausi Susivienijimo 
priešai negalėtų tiek musų 
organizacijai pakenkti kiek 
pakenkia neva jos draugai 
visokius blogus dalykus a- 
pie Susivienijimą skleisda
mi .... Patarčiau tokiems 
Susivienijimo prietel i a m s 
eit į liaudį pajieškot naujų 
narių Susivienijimui. Tuo
met jie išgirstų kiek blogo 
visuomenėje pasėta musų 
organizacijos nelaimei....”

Tai yra tik trumpa iš
trauka iš to ilgo editorialo. 
Ar rašė koks organizatorius 
ar tai paties ‘Tėvynės” re
daktoriaus filosofą v i m a s 
svarbos nesudaro.

Svarbu tik tas kad re
daktorius jau kelintas me
tas kaltina tik kitus del vi
sų SLA. bėdų ir vargų, ir 
kaip Hitleris rėkia kad ana 
tie ir tie “ardo”, “griauna”, 
“denjoralizuoja” Susivieni
jimą. Pats į savo ir į bu
vusius tūlų Pild. Tarybos 
narių darbus nepažiūri.

Susivienijimui daugiausia 
blogo padarė perilgas buvi
mas vienų ponų centro val
dyboje, kurie, išmokę viso
kių “triksų” pradėjo laiky
ti organizaciją savo pragy
venimo šhltiniu, o ne visuo
meniška Įstaiga. Kadai Su
sivienijimo idealizavimas iš
nyko ir organizacija liko 
tik pritvinkus karvutė 
neliams melžti, pradėjo 
sirasti narių kurie tą 
pranta ir numato. Jie,
rėdami organizacijoje nau
jo gyvumo, pradėjo kelti 
balsą už pakeitimą valdybos 
narių. Tada tie valdybos 
nariai pradėjo skirstyti na
rius į savo draugus ir į 
priešus. Ir 
tie poneliai 
nas tarp jų 
redaktorius
se tarp narių beveik kilda
vo muštynė kada reikėdavo 
kalbėti apie pamainymą po
nų. Tie SLA. ponų “prie
šai” pačiame organe ir laiš
kais ir žodžiu tarp tų ponų 
pasekėjų per kelis metus 
padaryti “baisiausiais”.

Ar jie, kaipo geri nariai, 
jausdamiesi turį pilnas ir 
lygias teises su visais, gali 
tylėti ir duoti save šmeiž- 

■ ti ir niekinti, dar matant 
kokį aikvojimą organizaci
jos turto tie ponai varo, tik 
del to kad priprato ir užsi
tikrino sau vietas?

Šitie tų ponelių darbai iš 
kuopų susirinkimų ir iš or
gano špaltų išėjo Į visuo
menę. Nuo to, “daugelio 
Amerikos Lietuvių mintyse 
ir pasiliko bloga nuomonė 
apie Susivienijimą”.

“Stebėtis reikia”, sako to 
pareiškimo rašytojas, “kaip 

' žmonės ką nors blogo apie 
asmenis ar -organizacijas 
greitai pasigauna ir laikosi 
įsikabinę”.

Stebėtina šiame klausime 
kur liečia tų ponelių darbus, 
bet pats redaktorius visai 

.nepažiūri iš kitos pusės kaip

jis labai nori kad žmonės 
įsikibę laikytųsi blogų nuo
monių apie tuos asmenis 
kuriuos jis ir kiti poneliai 
laiko savo “priešais”.

Ir stebėtina kaip gali bū
ti tokių trumparegių SLA. 
narių kurie tiems perilgai 
įsisėdėjilsiems ir organiza
ciją melžiantiems poneliams 
tiki ir už juos net kumšti
mis savo kuopose kovoja.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

I JURĄ
Daug kalbėdami apie Vil

nių, turime niekad nepamir
šti Klaipėdos. Tai Lietuvos 
išeiga į jurą, Į pasaulį, jo 
rinkas ir prekybą. Iš visų 
Aisčių giminės tautų, Lietu
viai mažiausia linkę prie ju
ros darbų. Senovėj pajū
riu gyvenę Prusai ir Kur
šiai buvo narsus jurininkai.
Latviai, kurie pradžioje tiek u---- :Amerikos Katalikai (( v

Romos kataliku skaičius ^ sauszemiskai buvo ]- 
esančiu po Su v. Valstijų ve- au§ę kiek Lietuviai vėliau, 
liava - šioje šalyje, Alas-i a'rciau Baltijos prislinkę ir 
koje ir Hawaii salose _ Lyvus isstumę, pamažu jgi-
siekia 20,322,594. Per 1933 
metus gauta 49,180 naujų 
atsivertėlių prie Katalikų 
bažnyčios.

š u n grybiu kenksmingu
mas. Apskaitliuojama kad 
šungrybiai kurie auga prie 
gelžkelių patiesi], telegrafo 
ir telefono stulpų, per me
tus laiko Su v. Valstijose 
padaro 832,000,000 nuosto
lių.

jo juros jausmą. Šiandien 
jie turi daug jurininkų ir 
laivų. Lietuvių energija 
daugiausia būdavo kreipia
ma sausžemio link, į Rytus. 
Gediminas pasiekė Kijevą, 
Algirdas Maskvą, Vytautas 
taikos sutartimi Klaipėdą 
buvo palikęs Vokiečių Or
dinui.

Mes turime išsiauklėti ir 
pagauti juros dvasią, kurią 
Prusai ir Kuršiai turėjo. 
Jaunų Lietuviu Sąjungą

Lietuvoje, tą suprasdama, 
pradėjo smarkų vajų juros 
mintį išplatinti. Vyriausy
bė Klaipėdoje mano įkurti 
juros departamentą. Lie
tuvoje kuriama ir auklėja
ma skautų rateliai. Klai
pėdos pirkliai sutinka fi
nansuoti nupirkimą 2,000 
tonų talpos prekybinio lai
vo. Butų gerai, su Švedų- 
Amerikos linija susitarus, 
tos linijos laivuose patal
pinti vieną-kitą Lietuvį ju

rininką tame naujam laive, 
“Marieholm”, kuris Gegu
žės 30 dieną pradės nuolat 
tarp Stockholmo ir Klaipė
dos plaukioti.

Amerikos Lietuviai šiame 
tautiniame juros darbe ga
li pagelbėti (kaip Laivakor
čių Agentų Sąjungos nariai 
spaudoje nesykį nurodė) 
keliaudami tik tų linijų lai
vais kurie paliko tiesioginį 
susisiekmą New Yorkas- 
Klaipėda. Kad jura ne sve
timas Lietuviams dalykas 
rodo faktas kad Dariaus- 
Girėno Poste Brooklyne y- 
ra daugiau Lietuvių juri
ninkų eks-kareivių negu 
sausžemio ginklo rūšių.

Nieko nėra prakilnesnio 
kaip turėti gerus norus prie 
kitų žmonių, skleisti tarp 
žmonių gerą valią; apie ki
tus gražiai atsiliepti, ir bū
ti vertu kad apie tave kiti 
gražiai atsilieptų.

KULTŪRINIAI ŪKIAI

po- 
at- 
su- 
no-

taip negražiai 
kovojo — vie- 
yra “Tėvynės” 
— kad kuopo-

M| JUODO1 e r u n a s kss10
Apysaka iš Apuolės Laikų Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)
Tolyn eidama, skubiau ir labiau jį pas

kui save traukė; vedė per kelias kamaras, 
kurios jam nebuvo dar žinomos, ii' įvedus 
į vieną nuošalią, tamsoką kamarą, labiau
sia užleistą, privedus į kampą, prašė sku
biai padėti jai atversti ten buvusius senus 
griozdus, nuvalyti šiukšles, ir pakelti dang
tį. Ji pati greitai nubėgo į didįjį kambarį, 
kur asloje ruseno ugnis, įsidegė balaną, pa
siėmė daugiau balanų, ir gryžo prie jo. 
g. Dangtį pakėlus, į tamsumą žemyn ėjo 
laiptai. Ji lipo žemyn į tamsų urvą ir lie
pė jam eiti paskui. Meninas lipo į pože
mį, bijodamas kad jai kas neatsitiktų, sten
gėsi arti jos būti.

Požemis turėjo daug užsisukinėjimų, 
klaidinančių takų į visas puses. Į vieną 
taką pasuko Ramunė ir patraukė į save. 
Meniną. Jai ten viskas buvo paprasta, bet 
Meninas kur ėjo ten klupo del nelygaus1 
grendimo. Privedus į vieną užkampį, Ra
munė vėl tarė:

— Atkask šias žemes, rasi antrą dang
ti, pakelk jį... .

Meninas kasė rankom žemes ir prisie
kė dangtį. Ramunės liepiamas dangtį pa
kėlė ir ji vėl pirmutinė lipo antrais laiptais 
gilyn, ir balana nušviesdama privedė savo 
vyrą prie didelės skrynios.

— Atidengk ją! — paliepė Ramunė.
Meninas atidengė skrynią — ir bala

nos šviesoje jo akyse sužėrėjo brangmenys 
iš aukso, sidabro, žalvario ir šiaip brangių 
akmenų ir gintaro daiktai.

— Paslėpti skarbai! — prabilo Meni
nas nustebęs. — Keno jie?. . ..

— Tavo ir mano! — atsakė jo žmo
na. — Mano tėvas čia laikė savo brangeny
bes, mums visiems parodydamas ir pasa
kydamas, kad kokioje nelaimėje, jeigu ku
ris išliktų gyvas, slaptu urvu iš lauko at
ėjęs pasiimtų ir pasinaudotų.... Šis že
myn einantis urvas išveda į Luobos paupį, 
išeiga apaugus krūmais ir niekas nežinan
tis negali tos išeigos pamatyti. Iš šios pi
lies eina du urvai, vienas į vieną pusę, kitas 
į kitą, bet anas urvas veda tiesiog iš viršu
tinės pilies dalies ir išeina į Brūkį. Aš tuo 
urvu išbėgau kada priešai pilį ėmė. Tą pir
mąjį urvą priešai, užėmę pilį, greit suradę 
daugiau nejieškojo, taigi šios paslėptos 
brangenybės čia išbuvo saugios. Dabar tas 
viskas yra tavo ir mano. . . . Ne pliką ma
ne gauni. . . . Jeigu mes visi būtume žuvę, 
šios brangenybės butų likusios čia ant vi- daug Daugupėnų, kurie ją pažinojo ir my- 
sados.... V i Įėjo, užtai dabar graudžiai apraudojo.....

Meninas pažino brangenybes kokių su 
vikingais bastydamasis po svetinius kraš
tus daug būdavo priplėšta. Žinojo jis kad 
tas viskas kunigo Nagio buvo įgyta teisin
gu budu, nes Ramunės tėvas niekur svetur 
nesiblaškė, neplėšikavo, tik Įmainė tuos 
daiktus su atvykusiais iš užjūrio pirkliais 
į savo gaminius: vašką, medų, gintarą, kai
lius ir kitus dalykus.!

Nors smagu buvo žiūrėti į tuos skarT 
bus, bet Merunui pradėjo rūpėti gryžti prie 
svečių. Ji padavė vyrui balaną pažibinti, 
ir rinkdama iš skrynios papuošalus, rete
žius, karolius, žiedus, apirankiusį auskarus, 
kožną daiktą imdama sakė: Tas Domutei, 
tas Gaižiui, tas tavo motinni, tas Astutei, 
tas Ventelei, tas Giedrutei, ir apsikabinus 
rankas ir priėmus saujas gražmenų nešėsi 
į viršų.

Sulaukę jų, pamatę ką jauna kunigie- 
nė atneša, svečiai nustebo, o kurie iš jos 
gavo dovanas, labai džiaugėsi ir didžiavo
si, nes tai buvo retenybė ir tik Apuolėje 
tas buvo galima rasti. Visi aplinkui stovė
jusieji, žiūrėdami kalbėjo ir stebėjosi kaip 
Žuvėdai, visą metą pilyje gulėję, tų bran
genybių neužtiko ir neišplėšė.

Bet vestuvių kaip pradžia, del Alinos 
ilgų raudojimų buvo slopinanti, taip ir pa
baiga buvo liūdna.

Kaipo dalis vestuvių įvairumo, buvo 
surengta ir kautynės, kokias rengdavo Ar
dys Daugupiuose. Jose dalyvavo daugiau
sia Daugupėnai, bet Meninas nuo to įve
dė kautynes metihe apeiga, lavinimui savo 
krašto jaunimo. Kautynės Alinai priminė 
Daugupius, priminė Ardį, ir ji, gavus pro
gą, nuo visų pasišalinus, išbėgus iš pilies 
nuėjo prie savo vyro; kapo, ir kuomet jos 
pasigesta, ten nuėję rado ją negyvą. . . .

Taip baigė gyvenimą ta graži juodakė 
moteris, duktė kunigo Gendrio iš Nedrynės, 
kur ji, savo ankstyvos mergystės dienose, 
savo tėviškės krantais vaikščiodama, į de
besis žiūrėdama, jieškojo debesų pavidaluo
se savo businčio karžygio, ir jį rado, pami
lo, bet del jo daug vargo ir kentėjo, ir pa
galiau, jo tapus, pagimdė jam sūnų, kurs 
Lietuvių kraštui atnešė ramumą ir garbę. 
Mirė ji savo darbą užbaigus, gyvuosius 
palikdama valdyti savo ir savo vyro sti
liams, pati nueidama pas tą kurį ir mirty
je mylėti norėjo...

Vestuvės baigėsi verksmais, raudomis 
Alinos, nes be jos vaikų Apuolėje buvo

Įėjo, užtai dabar graudžiai apraudojo....

Lietuvoje kultūriniai ūkiai yra gamy
biniai ir pavyzdingieji. Gamybinių ūkių 
tikslas yra gaminti sėklinę bei veislinę me- 
degą, ją gerinti ir skleisti apielinkės ūki
ninkų tarpe. Kiek veislinės bei sėklinės 
medegos turi išplatinti, einant sutartimi, 
yra nustatytas kiekis. Atlikdami šitą prie
volę, jie dar turi mokėti kas met už 1 ha 
po 15 litų nuomos.

Pavyzdingiems ūkiams statoma viena 
sąlyga — parodyti apielinkės ūkininkams 
gero ūkininkavimo pavyzdį. Šitie ūkiai 
steigiami išparceliuotų dvarų centruose, 
nedidesniuose kaip 80 ha. Už hektarą mo
ka nuomos mokesčio po 10 litų.

Pirmutinė pavyzdinio ūkio sutartis 
sudaryta 1924 metais. Nuo to laiko iki 
1934 metų sudaryta 38 sutartys bendro 
ploto 2,038 ha. Bet per tą laiką 21 sutar
tis likviduota. Tuo budu dabar yra 17 
ūkių bendro ploto 861 ha žemės. Jie me
tams nuomos mokesčio turi sumokėti 8,321 
litą.

Gamybiniai ūkiai pradėta steigti 1921 
metais. Jų skaičius ir plotas nuolat augo. 
Iki šio laiko sudaryta 147 kulturinių-gamy
binių ūkių sutartys su 24,548 ha žemės plo
tu. Likviduota 46 sutartys. Taigi šiais 
metais veikia 101 kulturinis-gamybinis 
ūkis su 14,684 ha žemės plotu.

Didžiausias gamybinis ūkis yra Baiso
galos dvaro — 780 ha, o mažiausias Lavė- 
nų dvaro — 14 ha. Daugiausia ūkių yra 
nuo 50 iki 250 ha didumo.

Apie 25 nuoš. visų tų ūkių randasi i 
Šiaulių apskrityje, kurie užima 18 nuoš. ■' tuojama 
viso šių ūkių žemės kiekio.

Mažeikių, Seinų, Tauragės, Utenos apsk.- 
po vieną. Visai nėra jų Zarasų apskrity
je. Kituose apskričiuose jie pasiskirsto 
maždaug vienodai.

Visi gamybiniai ūkiai praeitais metais 
gamybines sąlygas išpildė su perteklium, 
Be to, visiems gamybiniams ūkiams uždė
ta sąlyga laikyti reproduktorius: bulių ir 
kuilį arba eržilą, o kai kuriems ir sėklų 
valomus punktus. Kergimo ar grudų va
lymo punktais už tam tikrą atlyginimą lei
džiama naudotis apielinkės ūkininkams.

Už praeitus metus jie turi sumokėti 
nuomos 194,808 litus pinigais ir natūra 478 
centnerius rugių bei 21,000 degtų plytų.

Manoma jog šiuos mokesčius išmokės 
ir todėl kulturinių-gamybinių ūkių skaičius 
nesumažės.—Tsb.

Upė Mituva prasideda už kelių kilo
metrų nuo Airiogalos Į vakarus. Beveik 
visą savo ilgį Mituva teka greta Nemuno, 
bet ties Jurbarku pasuka į Nemuną ir įte
ka Į ji. Ji turi apie 96 kilometrus ilgumo.

Javų anglis. Lietuvoje paprastai už
auga javų daug daugiau negu reikalinga 
patiems Lietuvos žmonėms, todėl kasmet 
tam tikras javų kiekis išvežamas į kitas 
šalis. Apskritai imant, kąsmet Lietuvoje 
atlieka apie 45,000 tonų rugių, 12,000 tonų 
miežių, 14,000 tonų žirnių ir pupų, 22,000 
tonų avižų, 34,000 tonų bulvių, 17,000 tonų 
sėmenų, 19,000 tonų linų pluošto. Ir šitas 
visas javų perteklius daugiausia ekspor- 

i Vokietiją, Angliją, Latviją ii' 
Mažiausia yra 1 kitas valstybes.
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Jos lavoną sudegino, pelenus pakasė 
po tuo pat kapčium kur buvo pelenai jos 
vyro.

Po to pradėjo svečiai skirstytis, 
liauti namon.

Daugupėnai norėjo sugryžti pirm 
gu užklups ruduo ir išsirengė kelionei
gal. Bet ne visi, nes daug jaunimo atėju
sio iš Nemuno krašto pasiliko Apuolėje.

Gaižys ir Meninas atsisveikino ilges
niam laikui, pasižadėdami vienas kitam 
gelbėti reikalui ištikus. Sekdami savo tė
vo pavyzdžiu, sutarė su kaimynais taikiai 
sugyventi, kad jie visada butų pirmutinė 
pagalba, ir auklėti aplink save narsuolius 
kad karžygių nepritruktų.

Apuolėje ir Daugupiuose tada užvaldė 
du narsus sunai garsaus Juodo Karžygio, 
kuris per keletą desėtkų metų taikiu, gra
žiu budu suspietė aplink save plataus Ne
muno krašto Lietuvius, sutuokė prie savęs 
daug žymių narsuolių ir išaugino sunūs ga
liūnus, kurie, laikui atėjus, išgelbėjo-apgy- 
nė nuo svetimų priešų Žemaičių-Kuršių že
mes. Jeigu ne Ardys, jeigu ne jo sunūs 
Meninas ir ne aplink Daugupius susispie- 
timas smulkių Lietuviškų kunigų, kurie 
pirma to sau paskirai gyveno, Žuvėdai vi
kingai visus paskirus būrelius butų lengvai 
nugalėję ir visos Lietuvos gyvenimą butų 
pasukę i kitą vagą, ir ta garbė kokia mu
sų tautai buvo žadėta ateityje, nebūtų bu
vus.

Ilgai-ilgai valdė Apuolėje Meninas ir 
jo ainiai, ir nuo Meruno laikų apie kokių 
nors priešų paėmimą Apuolės niekur dau
giau jokiuose raštuose neužtinkaiųe, nors 
žinome kad po to per kelis šimtmečius vi
kingai dar i Lietuvių žemes lindo ir ban
dė plėšti ir užkariauti.

Amžiai bėgo, laikai mainėsi, iš juros 
priešų užėjimas sustojo, atsirado kiti prie
šai iš sausžemio, ir Apuolės svarba pati sa- 
vaimi nupuolė, ir ji sunyko kaip sunyko ki
tos visos net vėlesniais laikais Lietuvių val
dovų statytos garsios pilys.

Geluonis, tas garsus dainius, išbuvo 
Apuolėje iki po Meruno vestuvių ir Alinos 
laidotuvių. Jis sudėjo daug gražių ir liūd
nų dainų ir apsakymų apie tos garbingos 
šeimos narius: apie Ardj, Gaiži į r Meniną, 
apie jų didžius darbus ir laimėjimus, apie

Meruno viešpatavimą toje jo užkariautoje 
pilyje su vienintele likusia senos valdovu 
eilės aine.

Paskui Geluonis gryžo Į Nemuno kraš
tą ir ėjo per visą Lietuvą kur tik galėjo 
nueiti, ir visur išplatino žinias apie tuos 
karžygius ir apie vyriausi jų vadą, Meni
ną. Visur visi apie tai žinojo ir kalbėjo, 
ir jaunieji iš jų sau Įkvėpimą ėmė, narsy
bės dvasią auklėjosi, ir vėl augo kiti nar
suoliai savo žemei nuo priešų ginti, jos gar-i 
bei ir didybei kelti.

Net ir kuomet Geluonis mirė, sudegė 
ant laužo, tie apsakymai per keletą gent- 
karčių ėjo nuo lupų ant lupų. Tik jau nie
kas kitas nemokėjo taip gražiai apie to' 
karžygių darbus kitiems papasakoti, ir ne
buvo kam jų užrašyti, taigi laikui bėgant 
tie padavimai nyko, ir visai nuo žmonių 
lupų nudilo. Taip tai tie garsus Dauginiu 
ir Apuolės karžygių laikai liko visai už
miršti.

Tik kitų tautų — užjūrio kaimynu, ku
rių prabočiai tais laikais Į Lietuvių žemes 
skverbėsi plėšti ir užkariauti, — raštuose 
liko padavimai apie Apuolę, ir mes, ainiai 
Ardžio, Gaižio ir Meruno, apie tai paskai
tę, susiradome tos garsios pilies griuvėsius 
ir po suvirš tūkstančio metų vėl galėjome 
sugryžti Į anuos garsius ir garbingus lai
kus. - *' *

O garbingi tie laikai buvo, narsus bu
vo tie musų karžygiai, nes ne veltui isto
rija sako kad po to meto apie Birkos ii' 
Upsalos karaliii žygius daugiau nebuvo 
girdėti per suvirš popą desėtkų metų, — 
gal but iki jie gyvi buvo!

Nors, gaila, apie tuos musų karžygius 
niekur ne mažiausios žinelės negalima už
tikti, išskyrus atradimą griuvėsių jų gar
sios pilies, tačiau kaip jie patys smarkiai 
kariavo ir išmušė iš savo žemių užjūrio 
priešus, taip ir jų ainiai pasekmingai su 
vikingais kariavo ir jų neįsileido, nes vė
liau, istorija sako, Žemaičių krašte lankė
si keli kiti net pragarsėję Skandinavų kar
žygiai: ir milžinas Rolfas, ir Kanutas Di
dysis, ir Olavas Šventasis, bet, nežiūrint 
jų didelių pastangų Lietuvių žemėse Įsi
viešpatauti, Lietuviai atlaikė savo, ir Bal
tijos pajūryje gyvena ii' savistoviai valdo- 
si po šiai dienai!

(GALAS)
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K. S. Karpius Ligoninėj.

Gegužes 13 d. p. K. S. 
Karpius “Dirvos” redakto
rius tapo išvežtas Į Poly
clinic ligoninę, kur geg. 14 
d. daktaras Kazlauskas jam 
darė operaciją ant “apendik
so”. Visi draugai, “Dirvos” 
skaitytojai ir prieteliai jam 
linki greito pagyjimo ir vėl 
pagrįžti prie savo darbo.

APIE 6,000 BEDARBIŲ Cle
veland© srityje dirba prie fe- 
deraliais pinigais varomų viešų 
darbų. CWA buvo padėję dar
bus ir paliko nebaigtus kada 
padėjo atleisti žiemos sezonui 
paimtus dirbti bedarbius. Da
bar tuos darbus ima baigti su 
naujais FRW darbininkais.

Policija rado ant gatvės 1031 
Literary Rd. mirtinai pašautą 
48 m. Juozą Jamitowskj.

Spėjama, jog tai plėšikų 
bas.

Darbai Clevelande

ANT KELIŲ Cuyahoga ap
skrityje šiuo laiku dirba 1,000 
darbininkų. Darbų užvesta už 
$955,000 sumą.

PER METUS LAIKO Cle
veland© srityje atsidarė 15 nau
jų įvairaus didumo išdirbysčių, 
jų tarpe keli bravorai. Visose 

i tose naujose įmonėse gavo dir
bti bendrai apie 2,000 darbi-

dar- j ninku.
DIDŽIAISIAIS EŽERAIS šy

met tikima pervežti prekių dau-

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

IŠVAŽIAVO
Dr, Tamošaitis ir J. šeš

tokas apleido Clevelandą 
geg. 14 d. išvažiuodami i 
New York’ą iš kur 16 d. 
geg. sės ant laivo ir važiuos 
į Lietuvą aplankyt gimines.

Collinwoodo naujoj (šv. 
P. N. P.) parapijoj atsibuna 
misijos, kurias duoda misi- 
jonierius Bružikas. Jos 
prasidėjo geg. 14 d. ir tęsis 
visą savaitę.

Ga$o Straikas Pasibaigė
Cleyelando keturių savai

čių gaso straikas pasibaigė 
geg. 15 d. Didžiosios alie
jaus kompanijos priėmė Dr. 
W. M. Leiserono pasiūlymą.

Miestas Laimėjo Bondsus.
Geg. 15 d. Cleveland*: 

bondsų balsavimas buvo lai
mėtas 34, 052 balsais.

Ką Davis darys su tais 
pinigais?

Apšvarįs miestą. Bus pa
gerinti parkai ir vaikų žai
dimo vietos. Visokios nuo- 
metos (garbage ir rubbish) 

renkamos reguliariai, 
atmokėtos užvilktos al- 
miesto darbininkams, ir

Bus 
gos 
t. t.

AUTOMOBILIŲ ir jų dalių 
išdirbystėse Cleveland© srityje 
šį pavasarį darbai pakilo 120 
nuoš. daugiau virš šio pat lai
ko pernai.

Plieno darbai šymet pakilo 
93 nuoš. lyginant su šiuo pat 
laiku pernai.

Tik audimo ir medžio indus
trijos šioje srityje sumažėjo.

EDITOR OF DIRVA IN 
HOSPITAL 
S. Karpius, editor 
now convalescing 
Hospital from a
performed on him

“SHE LOVES ME NOT”
Broadway’s gayest comedy, “She 

Loves Me Not”, will be presented 
by Saul D. Heller with a distinguish
ed New York company, at the Hanna 
theatre, beginning Sunday evening, 
May 20; This outstanding success 
has been playing to capacity houses 
in New York since last November, 
and announcement of the limited 
Cleveland engagement indicates that 

“She

of the 
in the 
major

last

ly pick out the best so a great 
big hand to all of you first and 
then only to. mention a few of 
them who were in the lime
light. Vincent Derin introduced 
Elsie Sedar of the Akron group. 
She assumed the role of master 
of ceremonies, choir director, 
singer and an all around handy 
man. Good work Elsie, where 
do you get all the pep?

There were a number of good 
choras selections one of which, 
the Moonshine song was most 
entertaining. Th|e girl who 
swung the bottle around was 
especially good. For the bene
fit of those who got their pal
ates parched, it was only “Ren
ners” beer. Charles Praspal

B
 /Now folks, you 
will not only get a 
chance to read your 
scribe’s words but 
also see the person 
who concocts these 
lines. That just 
tmakes it doublely 
peter skukAs. discouraging

Your private snooper nosed 
his way out to Youngstown’s 
S. L. A. young peoples concert 
and dance—“the last wind-up” 
for this season at Youngstown. 
While I was shooting toward

most
Its 

cam-

Mr. K.
Dirva, is
Polyclinic 
operation 
Monday.

Mr. Karpius is recovering gradual
ly but as yet only a few close rela
tives are permitted to see him.

We of the staff of the Youth’s 
Forum wish him a speedy and ef- 
fecutual restoration to perfect health.

His absence at the office is felt 
very deeply.

668 Broad- g’au negu km’R10 kitu paskiru
Geležies rudies manoma bus .the steel city—or it mighta’been 

pervažta virš 50,000,000 tonu still, or more steal—forty strong 
1932 metais pervežta rudies braves and their spreeful squaws 

-- x_ . the Akron Lithuanian Social 
i,- Club were “marching toward 

the valley of Mahoning” to in- 
Taipgi bus daug pervežtą au- vade and stir up a Waterloo as 

tomobilių, grudų ir kitų dalykų. Youngstown never has had.
Ežerų laivų darbininkams vi- į What’s more the Akron Club 

siems pakelta algos 10 nuoš. came in like a circus troupe to 
1932 metais jiems buvo numuš- put on the entire show at 

Pereitą metą pa- Youngstown, All the Youngs- 
o šymet dar 10 town hosts had to do is feed 

them well. Or, like Cap’n 
Henry’s Show boat it was, with 

j its Annette Hanshaws, Lanny 
su sukėlimui’tam tikslui’pini-j KVIEČIŲ DERLIUS, šymet'Ross and Molasses ’n January, 
gu. Ohio valstijoje kviečiu derlius1 This affair took place at the

Užpakalyj namo 
way rasta negyvas nežinomas 
zmogas. Manoma, kad tą negy
vėlį užmušė kur-kitur, o paskui, __ .
atnešė ii ten žmogžudžiai ir tik 2,300,000 tonų.

‘ i Anglies tikima pervežti 40.
1 J 000,000 tonų.

metu.

Senaves Pensija Įvesta, 
Bet kur Pinigai?

Ohio valstijoje įvesta senat
vės pensija, kuri turi prasidėti 
su Liepos 1 diena, kaip įstaty
mas reikalauja, bet pinigų nė
ra. Valstijos legislatura nepri
ėjo prie jokių nubalsavimų tak- nu J ni 111 + ■fitrc’lni

TEM PORA M L’TANTU R
When I first began, at twenty, 
To indulge in idle rhyme, 
Life was dolce far nient .. 
And a trifling thing was Time: 
I could link the lines together. 
Praising any girl I knew. 
Not deliberating whether 
They were true.

Twenty-one,—my heart was plastic 
To the beauty of a face. . . . 
But my fancy, too elastic. 
Frequently would jump its trace 
After some 
Following a
There was no such 
Sentiment.

Twenty-two, I had
For a girl with golden hair. . .
Somewhat of a slave to fashion. . . 
But for books she didn’t care: 
So when “love” I tried to stammer, 
Cupid went upon a crutch:—- 
She abused the English grammar 
Overmuch

Twenty-three,—my mind was restivt 
Now brunette, anon a blonde; 

one seemed to me suggestive 
better one 
waited on 
perhaps a

this city, also, wants to see 
Loves Me Not”.

“She Loves Me Not” has a 
unusual setting for a farce, 
backgrounds is the Princeton
pus and dormitories, with flashes of 
New York, Philadelphia and Detroit. 
Yet, despite the many scenes, no 
time is lost, for “She Loves Me Not” 
is played upon a double-level stage, 

and Elsie Sedar did some good with three compartments on each 
solo duet singing. Then there floor. Without delay, the actiion 
was some good hoofing done shifts from room to room of the un- 
by the choras girls. Mightent; usual stage set, and the laughs 
I say that Akron certainly has j come at the rate of more than one-

■ ’ ’ • ’ ’ TT -- "i-----=—x- xi------„1. įwo solid hours.
notable cast sign
al e Not” are many 
York players, in
blonde Claire Car-

good-looking girls. How come ? (a-minute through 
Elizabeth Trumpikas, Mary Included in the 
Kast, Bertha Gariones and Adell ei1 for “She Loves 
Milicke were the choras mem- [ well-known New 
bers. A duet dance was given, eluding the lovely . ..........     —
by Adella Joęis and Katherine''eton, who plays the leading role of 
Pūkas. A piano duet by Adline the night club dancer; Walter Gil- 
Bokas and Connie Gaška. Piano bert, Ralph Theodore, Howard Mil
accompanists were-there’s a lot ]er, George Pembroke, Dorothy At- 
Of them—Connie Gaška, Adline į kins, and Ethel Barrymore Colt, 
Rokas Bertha Gariones and i daughter of the famous stage actress. 
Helen Glinsky. Was it you ’

o- j Bertha with whom I exchanged A1 
i___ ____ rT. ....... _____ , it sweet nothings? There were work.

-- - ----- - ------- serves its people well. You so many I can’t seem to con-, Wednesday, D* rpt wt know Youngstown hasn’t soĄiect names and faces. į with prices
I £ many Lithuanians, some say 300 William Darulis needs a word in? prices

families. That makes about for his fine work as, a thief in $L20, with 
------------ (one thousand people if birth (a play as.do.es Charles Praspal tax due to 

MIRĖ GER VS KUNIGAS limitation be considered. for hię showmanship. And a ~ 
'-----’ The brokers of shows should great big 1

Gegužes 9 d. mire kun. \ get as much credit sometimes Molasses in 
nu-i- o xt" for getting excellent entertain- "— ----Philip Bauer, North Day ton - so committee compos. 
bažnyčios klebonas. Velio-1 ed of “Gusty” Lucas, his un- 
nis buvo gerai žinomas pla- forgetably lovely sister Rose,1 -------- - ..... o,
čiai visuomenei,'© ypač jis Vincent Darin, amiable chap he t dance music was furnished by 

1-oBa2 Klorlnn Js and Walter Andrews the man, the Akron Jolly Five. They are 
buvo žinomas kaipo ed ų w]10 cioes everything that wasn’t'led by Jerry Jeniky, a Lithuan- 
geradėjas, nors ir patsai done by. the rest and that’s ian of the Akron Club, 
buvo neturtingas. sometimes nearly everything,1 The time came that I had’to
Kun RmiPr ne vien ba/ takes the honor for admistrat- go, and when you have to go 
K.Un’. , a" . Tz • x i mg the show. j No.... to go catch the bus, “I

nycioj skęlbe Kristaus mok- Akron’s talent of some forty! was hun-ied out by my hostess , i 
— 1., T eon’f anv ivFint hjinnonp.'l I

dirbtuvėse pietų laiku šaky- fulfilling their part in the pro- 
davo pamokslus 11 giedodavo Ig00d people that one can hard- concert. . . .the dance. . 

j darbininkams giesmes. i--------------------------------------------------------------------------------
Velionis neturėjo fana- VIETINES žinias ar praneši-j PARSIDUODA

tiško nusistatymo prieš ki- *”us ' Grosernė ir mėsinyčia, gerai j
fnkin įsitikinimu žmnnps i n* j i”6-8- aFbd ”etllP® alba 1)1185Išdirbtas biznis, sena vieta; pi 
lokiu jsitlhinimų žmones. Redakcijos sutrumpinti. 
Jam visi buvo lygtis ir vi- j - 
siems lygiai patarnavo pa
gal savo išgalę. Tai buvo 
tikras Kristaus^ įpėdinis, o 
ne dolerių ir puikybės gar-ja 
bintojas.

siems

ta 20 nuoš. 
kelta 10 nuoš. 
nuoš.

Pačiame Cuyahoga apskrity-, apskaitliuojama bus 31,248,000 (Progressive Club, the Lithuan- 
esama 47,000 asmenų virš bušelių, arba 3,000,000 buše-Jan hall of Youngstown. Like 

i metų amžiaus, kuriems pri- lių mažiau negu 1933 metais, all other halls it is a bit depres- 
-ra nensiia irauti. iš kuriu ne- sion scarred but no matter, it

je
65 metų amžiaus, 
dera pensija gauti, iš kurių ne
mažiau 30,000 tuoj paduos pen
sijų aplikacijas.

NORI BUDA VOTIS. Pada
ryti tyrimai ar daug žmonių 
Cleveland© srityje norėtų bū
davot! namus arba pirktis, pa
rodo kad tokių esama pervirš 
6,000. Tai yra daugiau negu 
buvo 1923 metais, kada buda- 
vojimas gyvenamų namų buvo 
pasiekęs aukščiausio laipsnio.

Viskas ko dabar reikia tai tų 
buda vojimų finansavimo. Se
niau bankai noriai finansuoda
vo, dabai- visai beveik nenori 
paskolų duoti ant namų.

Tikima kad ta padėtis pasi
taisys ir bankai kreditus pa- 
liuosuos.

And a 
great big hand to that lazy į 

i January indolent 
son, the one who spoke of the 
so-o-o-o-o big tree. His name 
I didn’t get.

Wonderful and entertaining
■ VllllUllL AVClI 111, UIIUIUJIU Vll<Vp lit | -- ------

is and Walter Andrews the man the Akron Jolly Five.

T

new, dainty being, 
she went;— 

thing as fleeting

a passion’

This engagement is sponsored by 
1 Koran Shrine for its welfare 

Matinees will be given on 
Thursday and Saturday 

28 and i50 cents. Even- 
are 28c, 60c, 91c, and 
all tickets exempt from 
the charitable purpose.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numeri kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

beyond: 
and dallied 
half a 
around

score....
and tallied

chicken!

Each 
Of a 
So I 
With
Till Time came 
Twenty-four.

Twenty-five,—no
I essayed to make a choice. . . .

j But the “plot began, to thicken”— 
Love in me had lost 'its voice.
Thus the girls all went the way of 
Other girls. .. .and—fiddle-sticks!—- 
Um a bachelor today of 
Thirty-six! V. J. B.

šią, bet ėjo visur, net ir, people deserve real credit for so I can’t say what happened! = ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS = 
.... ' ’ . after that. = =

Well it was a big success, the, = Ncw z,p for =
... .’n all'

R E S T A U R A N 1
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

3. Jei Norit 'Vy
kaus Veikimo 
Motoro

tesnio Pradeji 
mo

4. Daugiau 
lių

My- 2. Jei Norit Ge
resnio Įsibėgi 
mo

giai parsiduos užmokant viską 
Savininkas.

ENdicott 8910
ant syk.

and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue 

—DINE and DANCE—
ir(šokiai buna ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienių 

sekmadienio vakarais. Muzika kas vakaras)
ALUS — DEGTINĖ — SKANUS VALGIAI

Visi užkviečiami atsilankyti.
Frank Tulauskas John PeculaitisVic Anderson

Siatidynes Skrybėlės
JAU ATEINA

IŠSIRINKITE SAU PATINKAMA SKRYBĖLĘ 
KUOMET MUSŲ SANDĖLYS YRA PILNAS VISO
KIŲ NAUJASIOS MADOS ŠIAUDINIU SKRYBĖLIŲ

KAINOS NUO 1.00 iki 3'95

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

zjiiiiiiiiiljiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintniiiiiiiiiiiiiiiiniijimniniiiiiiiiiiiiif  irimnmiif miiitiį

| WILKELIS FUNERAL HOME
= Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok £ 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems z 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. 2
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais nw» S 
E derniškas. E
i HEnderson 9292 =
71H! 191194 91119 H 91191911 i 91111191 i 111 * 9 9 9 91119191! 11 f i 119 9 9 * 1119 91919111! 1111119 911 i I ■ 11911H19 I > f Į

KILNUS SUMANYMAS, 
L. A. 105 kuopos veikianti 

surengti kokią 
Vilniaus krašto 
Lietuviams pa- 

pasirodė. kad

ANT RANDOS
Randavoju kambarį vyrui' 

arba moterei ant antru lubuJ T u • , • • i
1-nn F Labai pelninga siuvimo,
įpjy ui. j oii. (taisymo ir prosinimo Krau-

! tuvė, 3591 E. 131 str. Šesios
Gerai apmokama gaso mylios aplink nėra kompe- 

S. stotis, 13200 Caine Ave., artiticijos. Krautuvės ir 4 kam-j 
k°-(Milės Avė. — T—1—-- 1 : '

ANT PARDAVIMO

Battery, Igni- > barių randa $25.00 Į menesi.
misija norėjo 
nors prampgą 
badaujantiems 
remti. Tačiau
ant greitųjų to negalima buvo 
įvykdyti. Taigi nutarta eiti 
į»er geros v
kti aukų tam tikslui. Rinkėjai i 
paskirti šie: A. Augustauskas, 
I. Gužauskas ir J. A. Urbonas. 
Poni Dambrauskienė pasižadėjo 
nuvažiuoti pas Springfield Lie
tuvius aukų parinkti.

Nėra prakilnesnio tikslo kaip 
šelpti nelaimėj patekusius žmo
nes, o dar labiau savo brolius 
Lietuvius, dar tuos kurie yra 
Lenkų vergijoj. “D.” Rep.

tion ir Brake Service su 
lotu 71 x 137 del budavo- 
jimo.
Kreipkitės:

ZIMERMAN

Parsiduoda pigiai. I

vanos Lietukus iin-Į4233 e. 131 str. tarp I ir 3 y.
v. po piet.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

NĘUROS DARŽAS 
Piknikams, Vieta 

.V/'

•>

i

to ROSEDALE OJ
Dry Cleaning Co.:

C. F. PETRAITIS, Prop. •
6702 Superior Ave.,4 ;

The Motor - Matched Gasoline 
NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS =

Visose Pennzoil Stotyse =
_ The Columbia Refining Company =

X,lll,ll,ll|l*lllllll>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIillllll!llllli|||||||||]|||||||i||||||||||||||||||||||^ 
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= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
= Lithuanian Funeral Home
x Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= - kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- : 

= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- i
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sažinin- 
g gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jugų pa- i
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.
I...6621 Edna Avenue ENdicott 1763 i
. ..................... .................................................. .

X - DIDELIS
AJZfX IŠPARDAVIMAS

visokių / C°’
The Samson Tonic & 

Tea Co.
8803 Superior Avęnue 

Cleveland, Ohio
Informacija . dykai 

jNo. 1.—Vienatinis 
skystis kuiūs pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines, Pasekme 

1 10 
pinigai

2.—Europiška 
nuo sekan- 
: Reuma- 

ka-
taro, skilvio negerumų ir

No. 3.—Tonikas ir 
viso kūno, nuo inkstų negerumo, iš
valo sistemą ir prašalina iš vidurių 
rukštis.

No. 4.—Plaukų Tonikas nuo Pliki
mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, ap
saugoja plaukus nuo slinkimo. . Pa
sekmės garantuotos arba pinigai su
grąžinami.

t? t
iš-Puikiausias daržas laikyti 

važiavimams ir piknikams 
draugijoms ir klubams bei šiaip 
kam kas tik nori. Atvažiavi
mas geras, vieta visiems Lietu
viams žinoma. Kaina prieinama.

TADAS NEURA, Sav.
Kreipkitės tuojau.

Plaster x.
Popieriai 12c rol. \
Floor ir Deck Dažai I-’*0 <K 
Master Painters Enamel^ • — 
Juoda Screen Enamel 3oc 
Namui Maliava $1.65 
4 colių šepetys $1

/A

4

Virtuvei 
I’opiera iki 5c rol.

4 V. Hi Gloss Enamel $1.85 
* • Varnish grindims 65c lev. 
12 coliu popieriavimui geras 

šepetys 35c ir aukštyn 
Visoki reikmenys

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p.

Dvi 
krauuvės

P-

/ 5522 EUCLID — 7812 BROADWAY\ 
HEn. 6944 Atdara vakarais. DIa. 2639

as.do.es


6 DIRVA

Elektriški Ref rigeratoriai (šaldytuvai) Apsimoka Patys Save
VIETINĖS ŽINIOS ANT 

7-TO PUSLAPIO.

GĖRIMAI BUNA SKANIAUSI
KUOMET YRA 40 LAIPSNIU VĖSUMO

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS
6407 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438— —

C. Pakeltis Pharmacy
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

Pranešu savo tautiečiams kad 
mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue i naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo ■ užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.
(Ypatiškai mane galit matyt nuo 

9—12 ryto ir 5—11 vakare)

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

Apartment
Wallpaper & Paint

Store
5724 Euclid Ave

SPECIALIAI ŠI 
MĖNESĮ

Miegkambarių ir Virtuvių 
Sienoms — 5c—10c.

Rough Plasteriai 12c—15c
VALENTINES VARNISH 

labai special SI.89 gal.
NAMAMS MALIAVA 

visokių spalvų, galionas

DECK PAINT .$1.25 gal.

5724 Euclid Ave
ENdicott 3666

Autorizuoti

GRUNOW

FRIGIDAIRE
PARDAVĖJAI

SNOW BROS
13708 ST. CLAIR AVE.

Kampas Hayden.
Liberty 9657

ATSARGIAU SU MAISTI VASAROS
LAIKU, SAKO MAISTO EKSPERTAI

Temperatūra lošia svarbią 
rolę padarymui gėrimų tinka
mais ir skaniais, kaip tikrina 
ir maisto žinovai ir gėrimų iš
dirbėjai. Ir sveikatos autori
tetai prideda prie to persergė
jimą kad gėrimai 
peršalti tiesiog yra 
sveikatai.

Diduma gėrimų, 
ko, privalo būti duodami kada 
jie yra laikomi 40 laipsnių tem
peratūroje. šiltesni negu tiek 
jie neturi skonio. Daug šaltes
ni negu 40 laipsnių jie ne tik 
užsaldo liežuvio ir jausmų sko
nį, bet atšaldo vidurių plėves ir 
virškinimo organus ii- gali bū
ti priežastimi rimtos bėdos.

Elektriškas šaldytuvas, kuris 
teikia nuolatinę, vienodą tem
peratūrą žemiau 50 laipsnių pa
darys tinkamiausį vėsumą ko
kiame tinka užlaikyti gėrimus. 
Delei nuolatinio cirkuliavimo 
oro maisto kcmpartmentuose, 
temperatūra tiesiog po šaldymo 
įrengimu palaikoma nuolatai 
vienodai apie 40 laipsnių. Su
pratinga šeimininkė arba šei
mininkas todėl pasistengia kad 
gėrimai bonkose butų laikomi

naudojami 
kenksmingi

žinovai sa-

i atsakančiame ir gerai šaldoma
me automatiškame elektriškame 
refrigeratoriuje. Bonkos laiko
mos po apačia šaldomo prietai
so visados bus gatavos naudo
ti kada tik prireikia ir bus toje 
temperatūroje kurioje labiau
sia patinka.

Taipgi patiksite kad nuolati
nė, nesikeičiojanti temperatūra 
kokią pagamina alektriškas re
frigeratorius palaikys tikrą ir 
mėgiamą skolų gėrimų kiek
vienoje bonkoje.

Tiems kurie nori išsigerti sa
vo maišytų šaltų gėrimų, elek
triškas refrigeratorius visada 
turi gatavų daugelį ledo šmote
lių, kimiuos reikia tik paimti, 
įsidėti į stiklinę ir susimaišius 
su gėrimais gerti.

SKUNDŽIA VOKIEČIŲ KON
SULĄ

Šiose dienose Suv. Valstijų 
Sekretoriui pasiųsta iš Cleve
lando prote,stas prieš Clevelan
de esantį Vokietijos 
kuris čia Gegužės 1 dieną, ap- 
vaikščiojime skelbė Hitlerizmą 
ir įvedė Hitlerišką saliutavimą. 
Skunde sakoma kad konsulas 
“paniekino privilegiją” kokią 
kaipo kitos valstybės atstovas 
šioje šalyje turi.

konsulą,

; ; TU
Vokietijoje įvesta Gegužės 1 

diena kaipo Vokiečių Tautinė 
Šventė, ką rengė Vokiečiai ir 
Clevelande. Iškilmėse dalyva
vo Vokietijos konsulas ir jis, 
kaip skundėjai sako, bandė iš
kelti tarp Clevelando Vokiečių 
Hitlerizmą.

Konsulas pradėjo teisintis sa
kydamas kad jis nedarė to jo
kia prievarta ir Hitleriškas pa
sveikinimas buvo tik ■ laisvano- 
rių darbas.

HELD S FURNITURE
6900 Superior Ave

ELEKTRIŠKI
BAIGIA SU GARBE. West 

Tech High School paskelbia sa
vo virš šimtą mokinių kurie tą 
mokyklą baigia su garbe. Tarp 
kitų yra vienas Lietuvis, Ben
nie Staškus. Tarp tų pavardžių 
yra keletas kitų panašių į Lie
tuviškas, bet netikros. Toje 
miesto dalyje mažai yra Lietu
vių.

REFRIGERATORIAI

(Šaldytuvai)

Skalbuvai Radios

šiltam orui artinantis sv 
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 tin
kamai 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 parode jog kar-

ceika-1 tą maistas pradeda gesti, jau 
alvie. Į ir šalta temperatūra nepajiegia 

i užmušti bakterijų kurias 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
gomu dalykų tada kada jie bu
na pigesni.

PAJIEšKAU Julių Kibildą. 
Sykiu atvažiavom iš Lietuvos, 
bet persiskyrėm Bostone ii- 
daugiau nesimatėm. Norėčiau 
žinoti kur jis gyvena. Jis pats 
arba kas apie jį žino prašau 
atsišaukti šiuo adresu:

V. šešeika
35 Pine court Athol, Mass.

“Sausieji” Jau vėl Orga
nizuojasi

Ohio valstija, lopšinė “Sau
sosios Lygos”, nenumarino pas
kutinių “sausųjų” kirminų 
prohibicijos panaikinimu, 

štai tie “sausieji” vadai 
organizuojasi ir rengiasi 
vesti “penkių metų planą” 
vo kampanijai. Jų tikslas 
padaryti “sausomis” tas Ohio 
valstijos dalis kur tik jie pa- 
jiegs.

Kuriuos apskričius jie užka
riaus ten įves “prohibiciją” ir 
kovos visomis keturiomis prieš 
degtinės ir kitų svaiginančių 
gėrimų įsileidimą į savo ribas.

su

vėl 
už- 
sa- 
yra

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
begų lynas, 
geras ir nebrangus. 
Owners Furnace & 
Roofing Co. 
GRAFF (Lietuvis)

GArf. 9269-R

Darbas
Home

J. W.
7313 Myron av.

RENGIA ONŲ DIENĄ. Ge
gužės 8 Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkime buvo nutarta 
surengtis Onų Pikniką Liepos 
22 d,, ant Mihelich’ų farmos, 
Painesville, O., ' Klubo narėms, 
jų šeimoms ir draugams.

šventa Ona išpuola Liepos 26 
d., ir kadangi dauguma narių 
yra Onos, dėlto tuo laiku ir da
roma Onų Piknikas. Kor.

“Pirmiausia Visko—Atsakantumas’’
GRUNOW — CROSLEY

Refrigerator
Pas mus galite gauti bent vieną 
paminėtų elektriškų šaldytuvti. 
Kohn’s neimat jokių rizikų.

Virš 50 metų teisingo biznio
mo užtikrina jums teisingą patarnaVi- 
mą ir tikras prekes.

Parūpinama Kreditas

iš čia
Pas

vedi-

— APEX
a i

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

Baldai Patiesalai Karpetai Pečiai Radios
Atdara Phmad.. Ketvirtad. ir šeštad. vakarais

GOULD HARDWARE CO
13924 St. Clair Avenue

Ph. GLen. 2567

SHELVADOR

ELE6TRIC REFRIGERATOR PATS SAVE APMOKA

Jeigu Tikit į Saugumą, 
Jus Turit Tikėti ir į...

ELECTRIC REFRIGERATOR
. f .

Beveik nėra galima būti pilnai taupiu jeigu neturi Elek
triško Refrigerątoriaus. Jis yra maisto taupytojas ir to
dėl pinigų taupytojas.

Daugumą nykstančių maisto dalykų galima išlaikyti ge
rame stovyje ilgą laiką sudėjus Į Elektrišką Refrigerato- 
rių. Tas reiškia jog galima daug maisto dalykų prisi
pirkti tada kada jie pasitaiko būti pigesni. Vietoje pir
kti tuziną ko nors už 15 centų, galit pirkti du tuzinus už 
25 centus. Taip sutaupyti centai pasidaro dolariais.

Paskiau vėl yra dalykas su atlikusiu maistu. Nenume- 
tat jo: galit išlaikyti gerame stovyje iki prireiks panau
doti kitu atveju. “Likučių sutaupymas” taip pat per mė
nesi sutaupo kelis dolarius.

Tik su tais sutaupymais Elektriškas Refrigeratorius už 
save užsimoka. Ir tuo tarpu kai jis taupo jums pinigus, 
jis teikia patogumą, malonumą, pasididžiavimą ir gėrės- 
nius valgius už žemas kainas.

THE ELECTRICAL LEAGUE

ELEKTROS KAINA CLEVELANDE PIGIAUSIA ISTORIJOJE

MOKANT TIKTAI PO 

K KAS
I DIENA

NUSIPIRKSIT
Grunow 

Apex
F rigidaire 

Norge

REFRIGERATORTŲ
Clevelando Didžiausioje East Side 

REIKMENŲ KRAUTUVĖJE

DOAN ELECTRIC CO.
GAr. 0340 8713 SUPERIOR AVE.

Atdara vakarais

Superior Refrigerator Sales Co.
8903 Superior Avenue

GArfield 1699 Atdara Vakarais

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 išdirbinių šaldytuvus

IŠKALNO ĮMOKĖTI MOKASI Į DIENĄ
NEREIKIA BENAUDOJANT


