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edarbes Paisymui
IR DARBININKŲ ŽINIOS

I VALSTIJOMS BUS DOVANOTA PUSĖ, KITA 
i PUSE TURĖS BUT! SKIRIAMA DARBAMS.
VALSTIJOS TURĖS DARBAI DAUGĖJA,

NUSTATĖ MINIMUM 
ALGAS

New Yorko valstija įve
dė griežtą įstatymą nusta
tantį minimum algas mote
rims ir vaikams industrijo
je. Po bausme kalėjimo ir 
pabaudų išdirbėjai turės 
mokėti prideramas algas.

Pliene ir geležies darbai 
Clevelando srityje staiga 
pakilo iki 54 nuoš. norma
lio — pirmą kartą nuo Ge
gužės mėn. 1931 metų.

Apie 5,000 darbininkų su- 
gryžo į darbus.

Kituose miestuose plieno 
darbai pakilo iki 33 ir 50 
nuošimčių normalio. Plie
no gaminių reikalavimai di
dėja taip kad gali apsireik
šti pirkimo panika, sako 
plieno industrijos vadai.

Weirton, W. Va. — Weir
ton plieno dirbtuvė pradėjo 
veikti su 90 nuoš. normalio 
pirmu kartu po daugelio 
metų. Paimta į darbą be
veik visi 4,000 jos darbinin
kų.

Canton, O. — Pirmą kar
tą po 14 mėnesių vietos iš- 
dirbystėse. darbininkų skai
čius pasiekė 9,000. Dabar 
ti-'k dirba kiek dirbo Lie-

> mėn. 1931 m.
luiomobilnį darbai paki

lo iki 62 nuoš. normalio. Per 
Balandžio mėn. pagaminta 
137,300 automobilių, tiek 

tek buvo pagaminta Lie- 
' s mėn. 1931 m. Per tą vi- 
ą laiką gamyba buvo ma- 
snė.
Plymouth automobilių iš- 

dirbystė Detroite veikia pil
nu saiku, paimta į darbą 
6,000 darbininkų.

Dayton, O. — Frigidaire 
Corp, veikia pilnu saiku, su 
7,500 darbininkų. Gegužės 
mėnesį produkcija bus dvi- 

ubai tiek kaip tą pat mė
nesį pernai.

Amerikos karo depart- 
rneatas dviejose išdirbystė- 
se užsakė 75,000 ir 48,348 
porų kareiviams avalinės.

Prekinių vagonų per sa
vaitę laiko iki Balandžio 29 
d. buvo panaudota 535,676 
įvairių prekių pervežimui; 
tai yra 42,706 vagonai dau
giau negu savaitė pirmiau. 
Vagonai naudojama perve
žimui alaus, galvijų, grudų 
ir tt.

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo 5,000 moteriškų 
rūbų siuvėju del algų pigu
mo. Sulaikyta darbai 150 
siuvyklose.

Industrial Rayon Corp, 
praneša kad ios dirbtuvės 
dirba pilnu saiku ir atsisa
ko priimti užsakymus kurie 
reikrlaujam.a išpildyti prieš 
Liepos 1 dieną.

D A DĖT NUO SAVĘS, 
DARBU UŽVEDIMUI

Washington. — Gegužės 
9 d. Kongresas galutinai už
tvirtino $500,000,000 (pen
kių šimtų milijonų dolarių) 
pašaipos bilių ir perdavei 
Prezidentui Roosevelt ui pa
sirašyti.

Tai yra pirmas atsitiki
mas šios šalies istorijoj kad 
Kongresas paskiria tiesio
ginę dovanąauką valstijų 
šelpimo tikslams. Tai yra 
penktas iš didelių šios val
džios darbų laike specialia 
Kongreso posėdžio.

Tas nutarimas sutveria 
federalę šelpimo adminis
traciją, kuri išdalins tą mil
žinišką stirną valstijoms su- 
lyg gyventojų skaičiaus.

Puse tos sumos—$250,000,-' 
000 — eis tiesiog kaipo do-! 
vana šelpimui bedarbių, o 
kita pusė bus dalinama se
kančiu budu: kiekviena val
stija ar miestas .gandamįsi 
tam tikrą sumą, turės nuo' 
savęs skirti tris syk tiek už
vedimui kokių nors viešų 
darbų daviniui žmonėms už
darbio.

Skiriant iš valdžios tam 
tikslui $250,000,000, prie tos 
sumos valstijos turės dadėti 
dar $750,000,000, taip kad 
pasidarys visas bilijonas do
larių pradėti šalyje tik vie
šiems darbams.

ROOSEVELT G ATA- 
VA S SU INFLIACIJA
Washington. — Preziden

tas Roosevelt yra gatavas 
ir tik laukia Kongreso žo
džio “Go” ir paleis į dar
bą infliaciją, tą ginklą prieš 
depresiją. Tas padidins in
dustrijų kreditus, duos plė
totis, samdyti daugiau dar
bininkų ir kelti algas.

Pirmiausias žingsnis in
fliacijos bus tai iždo depart- 
mento susitarimas su Fe- 
deralio Rezervo Sistema —
bankai tada gautų teisę in
vestuoti tris bilijonus dola
rių į valdiškus sekuratus, 
kurių įvairus bankai turi 
net perdaug. Tada visuose 
bankuose tuoj atsirastų di
delės sumos laisvų pinigų. 
Bankai, padarymui pelno iŠ 
tų pinigų, turėtų juos sko
linti industrijai, bizniams, 
kurie tokiu budu galėtų at
sigaivinti ir padidinti savo 
produkciją.

Prie to, inflacijos bilius 
pavelija prezidentui išleis-
ti dar $3,000,000,000 naujų 
popieriniu pinigų ir laisvai 
mušti aukso ir sidabro pi
nigus kiek tik matysis rei
kalinga ir' galima, ir paga-

ALGOS DIDINAMA
Pereitą sekmadienį Prez. 

Roosevelt pasakė labai įs
pūdingą prakalbą per radio 
į visą pasaulį, nes jo kalba 
buvo sujungta su radio sto
timis Europoje ir kitur.

Roosevelt išrodė savo vei
kimą ir pastangas pagerin
ti padėtį ne tik Amerikoje 
bet ir pasaulyje. Pasakė 
kad nėra reikalo patiems 
save apgaudinėti bet reikia 
kas nors daryti tikro ir 
rimto. Sakė kad Amerika 
neturi tikslo nupiginti do- 
•larį iki beverčio, bet nori 
padaryti veiklesniu. Atsi
šaukė į visos šalies išdirbė
jus didinti darbininkų ai-

Pora dienų po jo kalbos, 
jau spaudoje pasirodė ži
nios iš 25 valstijų kad jose 
apie 50,000 darbininkų algos 
pakeliamos.

Net Henry Ford, automo
bilių industrijos' magnatas, 
išklausęs Roosevelto kalbą 
pasakė: “Mes jau pilnai ap- 
sigryžome ir Amerika pa
galiau atsisuko atgal link 
geresnės ateities”.

Iš visos šalies kampų ei
na žinios kad vis daugiau ir 
daugiau darbininkų paima
ma i darbą. Gurno ir plie
no darbai pakilo keliariopai.

.f. M:

Gegužės 8 d. Kongresui 
patiekta dar nepaprastai 
didelis sumanymas — skir
ti $6,000,000,000 įvairių vie
šų darbų varymui. Tą bi
lių remia trys žymiausi pa
ties Roosevelto rėmėjai se
natoriai.

ČILĖS FAŠISTAI PA
KĖLĖ GALVAS

Santiago, ČHi. — Gegužes 
7 d. staiga ir niekam neti
kėtai miesto gatvėje pasi
rodė galinga fašistų orga
nizacija, 11,000 narių stip
rumo, kuri maršavo vidur- 
mieščio gatvėmis. Žiūrėto
jų buvo i 400/100, kurie ste
bėjosi tokia fašistų galybe. 
Ta. organizacija vadinasi 
National' Milicia Republica- 
na. Susideda iš civilių, bet 
sutvarkyta m'ilitariškai ir 
jos tikslas yra, palaikyt kon
stitucinę šalies valdžią.

Ta organizacija turi lėk
tuvus, tankus, kulkosvai
džius, šautuvus, trokus, ka
ro ligonines — viską reika
lingo apsigynimo arba už
puolimo karui vesti.

Čili yra pietų Amerikos 
respublika, sueina iš rytų 
su Argentina ir Bolivija, iš 
vakarų guli Didysis okea
nas.

APIE 70 ŽUVO AUDROJE
Livingston, Tenn. — Ge

gužės 9 d. čia perėjo smar
ki audra su lietum, kurioje 
žuvo apie 70 žmonių. Ken
tucky valstijoje užmušta 33, 
Tennessee 28, ir keletas ki
tų.

Kelios dienos pirm to di
delei audrai peršlayųs Ala
bama valstiją' ilžhi'iišta 34
asmenys.

NUTEISĖ 8 KOMU
NISTUS

Saigdn, Indo-Kinija. — 
Astuoni komunistai nuteis
ti mirties bausme už daly
vavimą 1930 metų sukilime 
prieš valdžią. Kiti 18 nu
siųsti ištremiman ant Vel
nio Salos. Už tą sukilimą 
pirmiau jau 164 nubausta 
mirtimi.

ŽUDOSI VULKANE
Japonijoje, ugniakal n i o 

Mihara verdančios sieros 
katile, pradėjo žudytis žmo
nės. Nuo pradžios šių me
tų į kratera įšoko 35 asme
nys, kitus 150 policija nuo 
tokios savižudystės sulaikė.

LAUKIA NAUJOS “BONŲ 
ARMIJOS”

Washington. — Sostinėn 
pradėjo rinktis nauja bonų 
armija, kurios tikslas pri
versti Kongresą nutarti iš
mokėti bonus už tarnavimą 
kariu men ėję.

Roosevelto valdžia rūpi
nasi dalykus tai]) sutvarky
ti kad neiškiltų tokių nesu- 
sipratimų kaip, iškilo perei
tą metą prie Hoovero. Val
džia žada pati maitinti bo
nų kovotojus.

JAU PRIEŠ VALDŽIĄ!
Minnesotos ūkininkai ke

turių tūkstančių skaičiuje, 
reikalauja kad Prezidentas 
Roosevelt prašalintų iš sa
vo kabineto Agrikultūros 
Sekretorių Wallace. Uki-
ninkai sako kad jis nepri
taria garantavimui ūkinin
kams valdiško atlyginimo 
jų produkcijos kaštų.

O Roosevelt pasirinko jį 
liau prezidentas turi teisę tikėdamas kad Wallace ge- 
nupiginti dolario verte, si.i-1 riausia supranta ūkininkų 
mažinant jame aukso kiekį, reikalus!

^RAGGAl Ar"Ay;lakūnai gatavi pakilti KE KARĄ BOLIVIJAI
Asuncion, Paraguay. — 

Geg. 10 d. Paraguay respu
blika formaliai paskelbė ka
rą Bolivijai, savo kaimynei 
pietų Amerikoje. Vaidai iš

ORAN ~ KAUNO LINKUI
Keletas Ruožų apie Jų Dideles Pastangas ir kaip 

Nekurie Lietuviai Neįvertina Musų Tautos 
Žymesnių Vyrų

SUOMIAI FAŠISTAI 
PRIEŠ KOMUNISTUS 
Ryga. — Suomijos fašis

tai rengiasi demonstruoti į 
savo sostinę Helsinkus Ge
gužės 16 d. su tikslu išvaly
ti savo šalyje visus “Mark
sistus”, panašiai kaip pada
rė Italijoje Mussolini.

JAPONAI VEIKIA PRIEŠ 
KINUS

Tientsin, Kinija. — Japo
nai pažingėjo pirmyn prieš 
Kinus ir užėmė vieną mies
tą viduje Didžiosios Sie
nos.

Japonai reikalauja kad 
Kinai atitrauktų savo ka
reivius toliau nuo Lwan 
upės.

Japonų kariški lėktuvai 
bombarduoja Kinų miestus 
išstatydami pavojun juose 
gyvenančius kitų šalių pi
liečius.

Japonai rengiasi prie 400 
mylių fronto puolimo Kinų 
ir žada užimti šiaurinę Ki
niją ir sostinę Peiping.

šeši užsimušė. Barcelona, 
Ispanija. — Nukritus pasa- 
žieriniam Prancūzu lėktu-
viii užsimušė šeši žmonės.

sivystė iš senų varžytinių 
už dalį žemės, Gran Chaco.

Bolivija yra penkis kar
tus didesnė už Paraguajų. 
Jos abi guli tarp Argentinos 
ir Brazilijos.

Iki šiol Amerika bandė 
tas šalis sutaikyt, dabar da
lyką atiduoda Tautų Są
jungai.

ISPANIJOJ UŽMUŠTA 11
Madridas. — Šios savai

tės pradžioje įvyko sindi- 
kalistų sukurstytų žmonių 
streikas ir susirėmimai. Už
mušta 11 žmonių ir daugelis 
sužeista. Sakoma kad prie 
tų riaušių prisidėjo monar- 
kistai. Keliolika suimta.

RUSAI PARDUODA JA
PONAMS GELŽKELĮ 
Tokio, Japonija. — Japo

nijos vyriausybė sako gavus
iš sovietų Rusijos pasiūly
mą nupirkti nuo sovietų 
teises prie Kinų Rytų Gelž- 
kelio linijos. Rusai reika
lauja 300,000,000 aukso rub
lių už tai, bet Japonija to
li tiek neduoda.

PRIVERTĖ MERGINĄ 
NUŠAUT JI

Elgin, Ill. — Persigėręs 
ir pamišęs ūkės darbinin
kas, 48 m. amžiaus, pagrie
bęs šautuvą nuėjo į kamba
rį ir nušovė savo darbdavį, 
ūkininką, paskui norėjo nu
šauti jo 17 metų dukterį. 
Kelis sykius šaunant šau
tuvas neiššovė, tada pami
šėlis padavė merginai šau
tuvą ir liepė jį nušauti, o 
jei ji to nedarys tai jis ją 
nušausiąs. Mergina jį nu
šovė. Ji tapo išteisinta.

RENGS LIETUVOS 
PRIEŠALKOHOLINĮ 

KONGRESĄ
Šymet sueina 75 metai 

kai vyskupas Valančius įs
teigė blaivybės brolijas ir 
25 metai kai įsisteigė da
bartinė Lietuvos katalikų 
blaivybės draugija.

Šioms svarbioms sukak
tuvėms paminėti Lietuvių 
katalikų blaivybės draugi
jos centro valdyba nutarė 
šymet, Gruodžio 29—31 d., 
Kaune sušaukti didžiulį 
priešalkoholinį kongr esą. 
Kongreso tikslas bus dar 
labiau visuomenę įsąmonin
ti priešalkoholiniame jauni
mo auklėjime ir išpopulia
rinti bealkoholinio vyno ga
minimą. “L.U.”

Ohio valstijos ūkininkai 
grasina gubernatoriui Whi
te maršavimu ant sostinės 
jeigu gubernatorius nepa
sirūpins paskubėti praves
ti patvarkymą kad teisėjai 
turėtų galę sulaikyti atė
mimą ūkių už skolas tam 
tikruose atsitikimuose.

Prancūzija pasiryžus lai
kytis prie aukso, kurio turi 
gana daug ir pereitą savai
tę dar jos iždas gavo aukso 
$1,449,000 daugiau. Viso ji 
turi aukso $$,719,836,000
vertės.

LAK. ST. GIRĖNASKAPT. S. DARIUS

Rašo P. JURGĖLA.
Yra labai daug gabių ir net 

genialių Lietuvių. Tačiau mes 
Lietuviai nemokame gerbti sa
vo genialių tautiečių. Musų 
tarpe yra daug pavydo. Nemo
kame gerbti ir branginti savo 
tautiečių kurie yra pasižymėję 
Įvairiose srityse, kaip antai: po
litikoje, literatūroje, muzikoje, 
teatro meno srityje, žurnalisti
koje, diplomatijoje, karo mok
slų srityje, aviacijoje, lėktuvų 
(aeroplanų) konstrukcijoj ir tt. 
Galėtume suminėti keletą šim
tų musų tautos vyrų kurie del 
savo gabumų vienoje ar kitoje 
srityje yra pasižymėję ir at
kreipę j save kitų dėmesį. Tik 
visa nelaimė kad mes Lietuviai 
neįvertiname jų gabumų bei ta
lentų ir del to nebranginame 
jų. Vieną-kitą iš jų net Len
kai bandė pasisavinti; o jie tai 
tikrai mokėtų tokius į padan
ges iškelti.

Vien tik Amerikoje kiek mes 
turim gabių tautiečių kurie sa
vo gabumais ar pasižymėjimais 
tarnauja Amerikonų garbei. 
Imkim kad ir patį Juozą žukau- 
ską-šarkį: kol jis ilgą eilę metų 
laikėsi bokso viršūnėje ir gra
sino paveržti iš kitų pasaulinio 
bokso čampiono titulą tolei jį 
branginome, apdainavome ir su 
entuziazmu troškome kad jis 
taptų pasauliniu bokso čampio- 
nu ir tuo budu laimėtų Lietu
viams didelės garbės. Ir ką gi? 
•štai jis jau čampionas: kur gi 
dingo tas musų džiaugsmas ir 
pasididžiavimas tokiu gabiu 
boksininku ir jo laimėtu čam- 
pionatu ?

Tas pats galima butų pasa
kyti ir apie daugelį kitų gabių 
musų tautiečių.

DARIUS-GIRĖNAS

Tokios mintys ateina į galvą 
prisimenant ir musų lakūnus 
Steponą Darių ir Stasį Girėną. 
Jau vien del savo pasiryžimo 
leistis į tokią ilgą ir pavojingą 
kelionę jie Lietuvių ir kitatau
čių akyse tampa didvyriais, t. 
y. tokiais vyrais kurie gali 
įvykdyti tokius darbus kurių 
niekas kitas neįstengia įvyk
dyti arba kuriuos mažai kas su
geba atlikti.

Amerikos Lietuviai išsyk pa
juto dėkingumą abiem minė- 
tiem lakūnam ir sunkiais lai
kais sudėjo gražią krūvą aukų 
geram lėktuvui įtaisyti. Kodėl 
jie taip pasielgė? Aš manau, 
Amerikos Lietuvių visuomenė 
jautria Lietuviška širdimi pri
tarė tokiam sumanymui ir sa
vo pinigais parėmė tą skridi
mą del to kad Darius ir Girė
nas :

1) pirmi iš Lietuvių ryžosi 
skristi per Atlantiko vandeny
ną;

2) rengiasi nuskristi toliau 
negu garsus Lindbergh nuskri
do; jis nuskrido iš New Yorko 
į Paryžių, o musų tautiečiai la
kūnai skris “be persėdimo” dar 
toliau ir tuo budu “pralenktų” 
Pulk. Lindberghą;

3) rengiasi ne tik j tolimą 
Lietuvą skristi, bet nori dar ir 
gryžti atgal lėktuvu.

Taigi musų lakūnai nori šią 
vasarą riet du kartu perskristi 
per platų Atlantiko vandenyną. 
Tokio žygio dar nei vienas la
kūnas nėra atsiekęs. Ir tokio 
tikslo sieks kaip tik musų tau
tiečiai, kurie nori “sumušti” ne
paprastą rekordą aviacijos sri
tyje! Jiedu tikrai nustebins 
visą žmoniją ir net viso pasau
lio lakūnus.

Už ką gi mes taip pamilome 
šiuos musų lakūnus?, Juk, ro
dos jie nėra pirmi arba vienin
teliai lakūnai Lietuviai. Lie
tuvoje šiandien yra apie 200 
karo ir civilinių lakūnų, o Ame
rikoje yra apie 10 lakūnų Lie
tuvių.

Tačiau iš jų visų tik Darius 
ir Girėnas sumanė ir ryžosi 
skristi per Atlantiką. Tuo sa
vo pasiryžimu jiedu išsiskiria 
iš musų tautos tarpo kaipo did
vyriai. Jei, sakysime, iki šiol 
Atlantiką butų perskridę 20— 
30 Lietuvių tai šiandien Ame
rikos Lietuviai nebūtų nupirkę 
tokį gerą lėktuvą ir nebūtų nu
stebę išgirdę kad koks ten Da
rius ir Girėnas skris iš Ameri
kos į Lietuvą. Bet šiandieną 
mes visi matome kaip musų vi
suomenė džiaugiasi ir didžiuo
jasi jais, kaip ji iškilmingai ir 
su pagarba sutinka juos įvai
riose kolonijose, tartum jie jau

(Pabaiga ant 6-to pusi.)



■ KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
LIETUVIŲ KAMBARIO 

STILIUS
Visi skaitytojai jau žino 

kad Lietuvių Ka m b a r y s 
Pittsburgho Universitete 
bus įrengtas Lietuvių sti
liuje.

Koks tas Lietuvių stilius? 
Patys Lietuviai gal nežino. 
Gal turime klausti kitatau
čių? Jie mums pasakys. 
Italas ne taip senai parašė 
knygų, kur pabrėžia jog 
Lietuvių ornament a c i j o s 
stilius atsižymi lengvumu. 
Tai ypač esą įdomu, jog jų 
kaimynų Vokiečių kūrybo
je į akį metasi stambumas, 
sunkumas. Lietuviai tuo- 
mi neužsikrečia.

Yra 17 tautų ką rūpinasi 
suruošti savo Tautinius At
minties kambarius Pitts- 
burgo Universitete.

Graikai per tūkstančius 
metų turi gatavą stilių, o 
ginčijasi: ar klasišką ar bi
zantišką stilių savo kamba
riui panaudoti. Rodos pir
masis ima viršų. Italai ma
no savo kambaryje įamžin
ti 15-to šimtmečio Veneci
jos stilių.

Musų stilių ir visus deta
lius nuspręs Lietuvos me
nininkai. Jie žino musų 
stilių. Jei negana žino tai 
Kambario klausimas pilną 
žinojimą iškels aikštėn. Iš 
to nauda musų menui ir 
menininkams bus neapsako
ma. O paskui visi Lietuviai 
pradės pažinti savo meną, 
savo stilių. To pasekmės 
neįkainuojamos.

Taigi visi tik ruęškim sa
vo aukomis Lietuvių Kam
barį. L. K. F. Sp. Kom.

streikuoti už savo būvio pa
gerinimą.

Gubernatųriaus žmo n o s 
pribuvimas į šį miestą yra 
jos griežtas protestas prieš 
nepakenčiamas darbo są
lygas kokiose dirba mergi
nos šiame mieste ir dauge
lyje kitų miestų Pennsylva- 
nijoje.

“Kovokit už savo teises, 
už tai kas jums priklauso. 
Jus turit gauti geresnes są
lygas, laisvę nuo gręsian
čio moralio nupuolimo kurį 
priveda badavimas”, pasakė 
poni gubernatorienė išbadė
jusioms mergaitėms.

Kasyklų kongresas. Šią 
savaitę Pittsburge įvyksta 
Amerikos Kasyklų Kongre
sas. Išsyk buvo susi regis
travę apie 900 delegatų, bet 
pastarų dienų nuotikiai, 30 
valandų darbo savaitė ir ki
ti reikalai išjudino anglia- 
kasyklų savininkus tiek kad 
delegatu skaičius pakilo iki 
3,000.

Padidėjo darbai. Midland, 
Pa. — Pittsburgh Crucible 
Steel Co. išdirbystėj gauta 
daug automobilių išdirbys- 
čių užsakymų, taip kad čia 
darbai pakilo iki 33 nuoš. 
normalio. Dabar ši dirbtu
vė davė darbo del apie 1,500 
darbininkų.

DARBŲ GERĖJIMAS
Iš daugelio dalių Pitts- 

burgo ateina žinios apie in
dustrial} atgijimą, apie at
sidarymą dirbtuvių skyrių, 
didėjimą produkcijos ir ėmi
mą į darbą daugiau darbi
ninkų.

Darbai tokiu budu geri
nusi paties miesto ribose ir 
aplinkiniuose miestuose.

Žymų pagerėjimą jaučia 
visokios plieno ir geležies ir 
metalo išdirbystės. Vieto
mis darbai padvigubėjo.

PENNSYLV ANUOS 
ŽINELĖS

Prieš vaikų darbą. Penn- 
sylvanijos gubernat orius 
pradėjo kovą prieš tokias 
dirbtuves kuriose dirba ne
pilnamečiai vaikai ir jiems 
mokama tik po kelis centus 
į dieną. Paveizdan, neku- 
riose tokiose dirbtuvėse 15 
metų mergaitės gauna tik 
po 30c algos į savaitę.

Sakoma kad Allentown, 
Pa., srityje esame 40 tokių 
dirbtuvių kuriose dirba į 
3,200 vaikų ir mergaičių po 
14 iki 16 metų amžiaus.

Patirta kad pereitą žie
mą kada tie maži darbinin
kai skųsdavosi kad jiems 
šalta, darbų užvaizdos sa
kydavo, “dirbkit greičiau ir 
sušilsit”. Tose dirbtuvėse 
nėra jokios šilumos nei rei
kalingų sanitariškų įrengi
mų.

Kovoja prieš išnaudoto
jus. Allentown, Pa. — Val
stijoje pradėjus kovą prieš 
išdirbystės kurios išnaudo
ja jaunimą, imdamos į dar
bą už kelis centus į dieną, 
čionai marškinių siuvyklos 
merginų streiko vadove pa
sirodė Penn. valstijos gu
bernatoriaus žmona, Mrs. 
Cornelia Pinchot. Ji atvy
ko čia patyrinėti merginų 
sunkią padėtį ir ragino jas

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbos ir Hodurinių 

kunigų teismas. Bal. 30 d. 
Lietuvių Tautinės Katalikų 
Bažnyčios parapijonų buvo 
suruošta prakalbos ir vie
šas Hodurinių kunigų teis
mas. Pirmininkavo J. Kra
sauskas ir atidarydamas 
programą pasakė gražią 
kalbą, kurioje nupiešė vie
šo susirinkimo ir prakalbų 
tikslą.

Baigęs savo įvadinę kal
bą, Krasauskas pakvietė 
kalbėti Kun. J. J. Zittą, ku
ris savo kalboje nurodė į 
netikslumą Lenkų Vyskupo 
Hoduro, po kurio viršenybe 
yra dalis Lietuvių neprigul- 
mingų kunigų, ir bendrai 
apie žalą kuri yra daroma 
Lietuviams Hoduro globo
jamose Lietuvių bažnyčiose.

Antras kalbėjo Kun. Jo
nas Liūtas temoje “Teisy
bės Jieškojimas”. Jis gra
žiai ir sistematingai nuro
dė budus ir versmę teisy
bės j ieškojimui ir gražiai 
išrodė svetimųjų dvasinės 
įtakos žalingumą Lietu
viams. Išvadoje pabrėžė
kad tik atsipalaidavę Lie
tuviai, bažnyčios eigoje,
nuo svetimųjų medeginės ir 
dvasinės globos ir susibūrę 
į bendrą L. T. K. Bažnyčios 
Sinodą tegalės surimtinti 
tai]) dvasinę taip ir medegi- 
nę eigą.

Antgalo kalbėjo Arkivys
kupas S. A. Geniotis apie 
juridinę bažnyčios teisę. Iš 
jo nuoširdžios ir turiningos 
kalbos paaiškėjo kad ne 
vien tik užrašymas Lietu
vių bažnytinių turtų sveti
miems vyskupams atima iš 
Lietuvių teisę į jų nuosavy
bę, bet ir atidavimas dvasi
nės globos lygiai paveikia 
ir legaliai Lietuvius suvar
žo.

Baigusis prakalboms bu
vo dar ir paklausimų, į ku
riuos Ark. Geniotis gražiai 
atsakinėjo ir tinkamai iš
aiškino.

Po to vienbalsiai priimta 
rezoliucija virš apkalbėtais 
klausimais. J. Krasauskas.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

BALTIMORE, MD.
ŽINUTĖS Iš PIRMOS 

GEGUŽĖS
Komunistai prie pirmos 

Gegužės rengėsi labai iškal- 
no, visaip garsindami “mil
žiniškas” gegužines demon
stracijas, nuo kurių “dre
bėsianti visa kapitalistų 
klasė”. Tačiau iš to viso 
išėjo tik raudonas muilo 
burbulas.

Pirmą Gegužės demon
stracijoje dalyvavo baltų ir 
juodų, su mažais vaikais, 
gal apie 400, jų tarpe kele
tas Lietuvių.

Demonstrantai nešini iš
kabas su visokiais obalsiais 
ir raudonas vėliavas, atmar- 
šavo prie miesto rotužės, 
kur rado socialistų mitingą. 
Čia komunistai virto pasku
tiniais galvijais: baubimui 
ir rėkavimui į socialistus 
nebuvo galo. Jų vadovai 
atkartotinai iššaukė savo 
sekėjus baubti socialistams, 
o kartą užkamandavo bau
bti ir policijai, matomai iš
provokuoti policijos įsiki
šimą, sukėlimui riaušių, ta
čiau tas jiems nepavyko — 
policija į tuos sugyvulėju- 
sius sutvėrimus visai ne
kreipė atidos. Toje vietoje 
kur maišėsi komunistai ir 
socialistai publikos galėjo 
būti j porą tūkstančių.

Lietuvių salėje tą dieną, 
8 vai. vakare, atsibuvo Am. 
Unijos siuvėjų lietuvių sky
riaus surengtos prakalbos. 
Kalbėjo L. Pruseika. Nors 
prakalbas rengė siuvėjų or
ganizacijos skyrius kuris 
turi 1000 narių, į prakalbas 
atėjo gal apie 100, manyda
mi išgirsti ką nors naudin
go ir pamokinančio darbo 
klasei, tačiau apsiriko, nes 
Pruseika pamatęs salėj pa
sišiaušusią baidyklę, buvu
sį savo gerą kamarotą Žal- 
doką, iškrypo iš temos ir 
visą kalbą pašventė akėji
mui Bimbinių ir Žaldokinių 
komunistų, o labai švelnus 
buvo link socialistų.

Nors Pruseika bandė nu
duoti komunistą ir bėgda
mas aplink visą pasaulį la
bai linksmai šyptelėjo Ru
sijai kaipo vieninteliam dar
bininkų “rojui”, tačiau Vo
kietijos socialistus palietė 
labai švelniai, kuomet ko-i 
munistus akėjo iš peties už 
jų puolimą socialistų ir ne-, 
sistengimą sudaryti bendro 
fronto prieš fašizmą. At-į 
rodo kad iš Pruseikos tas 
žiaurusis komunizmas jau 
pradeda išgaruoti ir jis vėli 
meilinasi savo buvusiems 
draugams socialistams.

Bimbinius vadind amas 
mulkintojais, aiškiai ir at
virai pasakė kad jie minių 
neturi ii- kad jų ta “milži
niška minia“ tik ant popie- 
ros, kad komunistai yra 
taip silpni čia Amerikoje 
kad apie kokią revoliuciją 
dar nei sapnuoti negali.

Gegužės 3 d. A. C. W. of 
A. unijos Lietuvių skyrius 
laikė savo susirinkimą. Po 
susirinkimo L. Pruseika sa
kė prakalbą, kuri labai toli 
skyrėsi nuo sakytos kalbos 
Gegužės 1 d. Šia savo kal
ba Pruseika matomai ban
dė unijai atsilyginti už sa
vo netikusią kalbą pora die
nų pirmiau. Šioje kalboje 
Pruseikai visi buvo geri ir 
lygus, kalbėjo bešališkai ir 
taikė darbininkams ir jų 
reikalams kovoje už page
rinimą būvio. Patarė lai
kas nuo laiko rengti disku
sijas apkalbėjimui savo rei
kalų, taipgi lieoė nebijoti ir 
kitų srovių kalbėtojų jeigu 
tik jie kalba už uniją; sa
ko, galit kviesti kalbėti kad 
ir kunigą jeigu tik jis ne
kalbės priešingai darbinin
kams.

Už pasakytą kalbą Gegu
žės 3 d. Prhseiką galima tik 
pasveikinti. Tačiau publi-

kos nesilankymas į prakal
bas parodo aiškiai kad jau 
kairieji kalbėtojai ant tiek 
įgriso jog jų nenori klausy
ti nežiūrint kas prakalbas 
nerengtų. Iš to rengėjai 
lai pasimokina ir 1

LIETUVIAI ČAMPIONAI
Prieš metus laiko Ameri- galėtų kitos tautos vyras 

koje praskilbo golfo čam- atsistoti ir paimti sau visą 
pionas Billy Burke (Bur- garbę ir naudą.
kauskas). Jis pereitą metą Žinome kad Šarkis nebus 

jčampionu visados, ir Požė- 
klauso Pruseikos patarimo^ nes nėra ko tikėt kad pasi-. la gal jau dabai- tam pa
ir pakviečia kitų srovių'liktų čampionu visą amžį.ičiam Vokiečiui ar kuriam 
kalbėtojus. P, P. Jaras? taip kaip pirma jo buvęs kitam Europiečiui pralai-

lai pa-Į pralaimėjo tą čampionatą,! 
atnrimnl nes nėra ko tikėt kad nasi-

PATERSON, N.

čampionas buvo jo nugalė
tas. Burke, paprasto darbi
ninko sūnūs, suvarė į “ožio 
ragą” Amerikos turtuolius,

kitam Europiečiui pralai
mėjo, bet vistiek lieka re
korduose kad tuo ir tuo lai
ku čampionais buvo Lietu
viai, nugalėdami tokius ir

NAUJAUSIOS
KNYGOS

Nelaimė. Balandžio 30 d. 
nakties laiku gazu užtroško 
du pavieniai vyrai: Petras 
Paukštis, kil s iš Vilniaus 
rėdybos, ir Feliksas Biga, 
iš Kauno rėdybos. Jiedu 
buvo atvykę į šį miestą po
ra metų atgal ir čia, išsi
nuomavę kambarius sau gy
veno. Abu dirbo ir neblo
gus darbus turėjo. Balan
džio 30 d. nakties metu par
ėjo į savo kambarius gerai 
įsitraukę, ir gal dar turėjo 
gėrimėlio namie, vidurnak
tį pradėjo dainuoti Lietu
viškas dainas. Matyt jų 
norėta išsivirti kavos, už
kaista virdulis ant gazinio 
pečiaus ir tuo tarpu bene 
atsigulta paskirose lovose, 
o virduliui užvirus, užliejus 
ir užgesinus ugnį, gazu už
sipildė kambariai ir jie už
troško. Kada jie užtikti, 
vienas dar buvo kiek šiltas, 
ir gydytojas bandė atgai
vinti, bet jau nebuvo gali
ma. Abiejų lavonai buvo 
nuvežti į miesto laidojimo 
namus. Jie prie savęs jo
kių pinigų neturėjo, gal ne
buvo nei gyvasties apsi- 
draudę, matyt ką uždirb
davo tą pragerdavo, ir taip 
tragingai baigė savo die
nas. Reporteris.

NEW BRITAIN, Conn.
Norėjo nusinuodyt mer

ginai atsisakius mylėti. Ba
landžio 30 d. po pietų Jonas 
Ivanauskas (Evans) norė
jo gazu nusinuodyti už tai 
kad Lietuvaitė kurią jis bu
vo pamilęs atsisakė su juo 
draugauti.

Jonas po pietų atsikėlęs 
iš lovos nuėjo į maudynę, 
užsidarė duris ir atsuko ga- 
zą. Jo pamotė tuo tarpu 
ruošė jam užkandį. Kai
mynų mergaitės buvusios 
jų namuose užgirdo krioki
mą, atidarė duris ir rado 
vaikiną gulintį ant grindų 
pusgyvį. Tuoj ištempė jį 
laukan ir davė žinią poli
cijai ir buvo pašauktas gy
dytojas, kuris liepė vežti jį 
į ligoninę. Ten jis tapo at
gaivintas ir paleistas na
mon. Jonas dar jaunas vos 
24 d. amžiaus. Jis per ke
turis metus draugavo su ta 
panele ir ją labai mylėjo. 
Kada ji atsisakė toliau su 
juo draugauti jis manė kad 
be jos gyventi neverta.

Naujas Korespondentas.

Prašo Knygų Šaulių 
Buriui

Deltuvos Šaulių buris įsi
rengė skaityklą ir prašo 
Amerikiečių padovanoti jų 
skaityklai atliekamas geras 
knygas.

Turintieji išskaitytų kny
gų ir norintieji padovanoti 
Deltuvos Šaulių būrio skai-
sykiai, gali siųsti jas adre
su: B. Adomaitis, Deltuva,
Ukmergės aps., Lithuania.

Arba galit siųsti man, o 
aš persiusiu n. Adomaičiui.

VI. P. Mučinskas,
C o Swedish American

Line
21 State St. New York.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” i’ 
kitus tautinius laikraščiui,

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

tokius, iš ko mes kaipo tau
ta galime tik pasidžiaugti.

DAYTON

Šarkis-Žukauskas dirbti

golfo fanatikus, nes golfas 
yra turtuolių sportas. Jo 
vardas liko užrekorduotas 
kaipo tuometinio čampiono.

i Bet luomų skirtumas nė- 
l ra tiek erzinantis kiek tau
tinis skirtumas. Ir ypač ta
da kai vienos nežinomos ir 
mažos tautelės vyras stoja 
ir paima viršenybę ant ki
tos, garsios ir pasipūtusios 
tautos vyro.

Tokiose rolėse Lietuvių 
stipruoliams pasitaiko būti 
dabartiniu laiku, ir ne prieš 
ką kitą kaip prieš senus 
Lietuvių tautos priešus, iš
didžius Vokiečius, kurie į 
Lietuvius su panieka žiuri.

Pernai
sumušė kumštynių čampio
nu buvusį Vokietį Schme- 
lingą ir dabar turi pasauli
nio čampiono titulą.

Šią žiemą Karolis Požėla 
nuvažiavo į Europą ir An
glijoje atėmė Europos čam
piono garbę nuo Vokiečio 
Heinricho Frochner.

Taigi, negalima sakyti 
kad Lietuviai niekur nieko 
nereiškia ir kad didelės, 
turtingos tautos gali savo 
pinigais viską užpilti, kad 
tik savo vardą palaikius.

Juk Vokiečiai baisiai no
rėjo kad Schmelingas liktų 
čampionu ir Šarkį taip su
muštų kad jis daugiau ne
norėtų su niekuo kumščiuo- 
tis. Bet kumštynių intere
sai kitaip diktavo ir Šarkis 
atsistojo virš Vokiečių, nors 
Vokiečiai ir grasinimus var
tojo ir galėjo papirkti, jei
gu papirkimo kas norėtų.

Tas pats ir su Požėla.
Anglijoje atsirado nie

kam ten nežinomas Lietu
vis imtikas. Anglai promo- 
teriai, norėdami padaryti 
biznį Vokiečių Londono gy
ventojų palikimui, galėjo 
prieš Vokietį Europos čam- 
pioną pastatyti kokį garsų 
Amerikoną imtiką, ir jeigu 
Amerikonas nugalėtų, Vo
kiečiams nebūtų tiek pik
ta. Bet pastato Lietuvį, ir 
tas du kartu rengiamose 
imtynėse Vokietį nugali ir 
buna tituluojamas Europos 
čampionu.

Kaip kas iš musų nemėg
sta kumštynių ar imtynių 
sporto, ir kaip kas nesako 
kad jose iškalno “sutaisyta” 
katras turi laimėti, bet jei
gu ir tai]) yra, ir kada mes 
žinome kad “sutaisyt” galė
tų ir taip kad kitų tautų vy
rai butų čampionais, o mū
siškiai, mažos, nežinomos 
tautelės vyrai butų vis pa-] 
stumiami į užpakalį, — to 
viso akivaizdoje turime pri
pažinti Lietuviams kreditą 
už jų narsumą ir sugebėji
mą pastumti kitus į šalį ir 
atsistoti pirmoje vietoje ir 
gauti “taisytojų” simpatiją 
ir permatymą naudos iš pa
statymo Lietuvio ten kur

Smarki audra. Gegužės 
9 d. anksti rytą šį miestą 
užklupo smarki audra, pa
darydama nuostoliu už apie 
$750,000.

Audra su lietum palietė ir 
miestelius į pietus nuo čio
nai.

Dirbs medikališkus apa
ratus. Frigidaire korpora
cija skelbia kad ji pradės 

tokius aparatus ku
riais bus gydoma dusulis ir 
nosių užgulimas.

Sakoma kad asmuo ser
gantis viršminėtomis ligo
mis, įsigijęs tą aparatą, ku
ris gamins dirbtiną orą, ga
lės lengvai atsikratyti savo 
negerovių sunaikinant tų 
ligų simptomus.

Tiems aparatams numa
toma didelė rinka. Išradė
jai to medikališko prietai
so yra Hopkins ligoninės 
daktarai iš Baltimore, Md.

Dabar Frigidaire dirbtu
vės dirba visas septynias 
dienas ir naktis į savaitę, 
trimis pamainomis. Dau
giausia išdirba elektriškus 
šaldytuvus, prisirengdamos 
vasarai. O kai pradės iš
dirbti tuos gydančius apa
ratus, darbai dar pasidau
gins.

Didelis gaisras. Naktį iš 
Gegužės 6 d. vidurmiestyje 
kilo gaisras tarpe Main ir 
Ludlow gatvių, užsidegė 5 
aukštų namas. Ugniagesiai 
dirbo visu smarkumu iki 
gaisrą likvidavo. Sunkiai 
dirbo gelbėdami aplinkinius 
namus nuo užsidegimo.

Nuostolių gaisras padarė 
apie $200,000. Tame name 
buvo rūbų sandėlis.

“D.” Rep.
JONAS NAUJOKAITIS 

“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
va” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti mettims. Adr.: 
3 White’s Gardens,

Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.

K. BL AŽ ATTIS
NEW HAVEN, CONN. 

“Dirvos” agentas
Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metu. Kreipkitės 

į jį. Antrašas:
209 Chapel Street

MES PRIIMĄS 1933 
M. BONŲ KUPONUS

“Dirva” p r i i m a Lie
tuvos Bomj 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba, už knygas.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

AMERIKIEČIO ĮSPŪDŽIAI 
LIETUVOJE (1931). — Parašė 
Dr. šeštokas-Margeris. Išleis
ta Kaune 1932 m. Iliustruota 
knyga, 430 puslapių didumo.

ši knyga yra tai įspūdžiai 
Amerikiečio Lietuvoje, kaip pa
sako pats užvardis, ir yra įspū
džiai vieno iš daugybės Lietu
voje važinėjusių Amerikiečių, 
kurie vieni parvažiavę tik taip 
sau pasakoja, kiti tik šiek tiek 
parašo, kiti plačiai nurašo, o 
Dr. šeštoko-Margerio įspūdžiai 
atspausdinta net tokioje dide
lėje knygoje ir ta knyga išleis
ta Lietuvoje. Greičiausia pa
ties autoriaus pinigais išleista.

Reikia pasakyti kad šie įs
pūdžiai apie Lietuvą yra tokie 
patys kaip ir visų kitų pirmiau 
jo Lietuvoj važinėjusių laikraš
tininkų : tendencingi, iškelianti 
į viršų tokius mažmožius kokius 
reiktų pražiūrėti; ypač akcen
tuojama tie dalykai kurie rei
kalauja prisilaikant tam tikros 
srovės pažiūrų, ir tt. ir tt.

Blogiausia tas kad Amerikie
tis, po keliolikos metų sugryžęs 
į savo tėvynę, j ieško tenai ko 
nepaliko, ir mažas, kasdienines 
žmonių gyvenimo, ydas aprašo 
lyg kokią įsigyvenusią tradici
ją, įgimtą žmonių paprotį. Tas 
daroma aprašant apie kyšius 
ir kitus tokius mažniekius.

Išrodo kad musų gabesni ra
šytojai nuvažiuoja į Lietuvą 
lyg į kokį svetimą, pirmą kartą 
aplankytą kraštą, kurio gyve
nimo keistenybes reikia apra
šyti Lietuvių supažindinimui.

Visų perdaug autoriaus ak
centuotų smulkių mažmožių ne
apsimoka nei minėti. Tik pa
minėsime tai kad jis pats išsi
šoka kalbėdamas apie Lietuvą, 
kuomet tokį pat palyginimą pri
veda ir apie Ameriką, kas liečia 
kyšių arba lupinių.

Kitas bereikalingai į knygą 
įrašytas prietikis tai kad vie
noje karčiamoje jam išduota iš 
100 litų 80 litų grąžos, nors tu
rėjo būti išduota 90 litų. “Tai 
pirmutinė Lietuvoje karčiama 
kurioje bandė mane apgauti. 
Nejauku. Juo labiau kad šita 
karčiama afišuojasi gražiu ir 
patikėtinu vardu: Pilviškių 
Šaulių Klubas”. 'Tuomi bando 
mesti juodą dėmę ant Šaulių 
klubo, taip nejaukiai pasijaučia 
kad moteris per klaidą nedada- 
vė jam 1 dolario (10 litų), bet 
kaip greit pasakė jai kad trūk
sta 10 litų, tie pinigai buvo 
atiduoti. Galima butų rašyti į 
knygą kad apgauti norėjo jeigu 
butų reikėję už tą trukusią da
lį ginčytis ir bartis ir moteris 
butų prirodinėjus kad atidavė 
jam pilnai. Ir pačiam auto
riui be abejo pasitaikė ne kartą 
kam nors nedaduoti grąžos, o 
labai butų įžeistas, jeigu kas pa
sakytų kad jis norėjo apgaut).

Knygoje yra ir gerų pusių, 
bet jų aprašyti autorius išven
gti negalėjo, nes jos savaimi 
iškilę aikštėn. Tik negerai kad 
visur jieškojo tų beverčių maž
možių, kuriuos knygoje įra
šius, nepatyrusiam skaitytojui 
darosi įspūdis kad ta jo tėvynė 
Lietuva yra kokia tai keista 
šalis.

Knyga išleista labai stambiom 
raidėm užtai pasidarius tokia 
didelė. Ji Lietuvoje bus tiek 
populiariška kiek Chicagoje bu
vo populiariška “Chicagos Lie
tuvių Istorija” (Dr. Margeris

SAUGI AUSTĄ

vietą Justi sunkiai

sutaupytiems

pinigams

rasit

Bankas priima

moka aukštus procentus.

pigiausia partraukia iš

kitas bankines operacijas.

papr. einamas s-tas.

indelius, atidaro

Amerikos pinigus ir atlieka vi-

yra Chicagietis).
Amerikos Lietuviams jau nu

sibodo “įspūdžiai apie Lietuvą” 
skaityti taigi ši knyga iškišta 
ir palikta Lietuvoje.

Butų naudingiau buvę jeigu 
Dr. Margeris butų paskyręs 
tuos pinigus išleidimui kokios 
geros moksliškos knygos, ku
rių Lietuvos vertėjai turi išver- 

. tę ir jos labai reikalingos, bet 
nėra pinigų išleisti.

, Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di- 

| delio pasitenkinimo iš jos.



WSI0S

'GOS
Gegužės 12, 1933

................................................ Ullin........... iiiiiiiiitiiiini.......... ..................................................................  Ill..................  mu....... ....................................n.......... . ................................ iiiiiiiiiihiii...... .

Ę Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Musų Jaunimo Raštų Skyrius
Ę Chicagos Žinios
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A. L. LIAUDIES SĄJUNGOS UŽDAVINIAI 
ŠIĄ VASARĄ LAIKE TAUTINĖS SPAU
DOS KONFERENCIJOS IR PASAULINĖS 

PARODOS CHICAGOJE

Su Gegužės 27-ta diena 
Chicagoje atsidarys Pasau
linė Paroda ir tęsis per vi
są vasarą. Tame laikotar
pyje Chicagoje atsilankys 
desėtkai tūkstančių Lietu
vių iš visos Amerikos, Lie
tuvos, Kanados, Pietų Ame
rikos.

Taigi laike tos Pasauli
nės Parodos Chicagoje, Lie-

Tautinės Amerikos Lietu
vių Spaudos bei veikėjų 
konferencija. Chicagoje jau 
susikūrė viršminėtam rei
kalui komitetas ir visas dar
bas varomas pirmyn.

Pirmiau negu įvyks ge
nerate konferencija, Chicą- 
gos ir apielinkės veikėjai 
laikys apie dvi konferenci
jas, kuriose bus prirengta 
planai tolesniam darbui.

Prie to labai svarbu kad 
musų veikėjai iš plačios A- 
merikos, atvykę į konferen
ciją ir parodą turėtų kur 
apsigyventi kelioms die
noms.

Visi gerai žinome kad de
presija visiems sumažino 
kapitalą, o ypatingai vei
kėjams ir veikėjoms. Todėl 
Amerikos Lietuvių Liaudies 
Sąjungos nariai, kurie rū
pinasi konferencijos suren
gimu, rimtai rūpinasi ir 
galvoja priimti svečius kad;

jie galėtų su mažomis išlai
domis dalyvauti Tautinėje 
Konferencijoje ir Pasauli
nėje Parodoje.

Kai kurie, žinoma, turi sa
vo giminių Chicagoje ir 
apielinkėse, tie be abejo su
sinės su giminėmis ir apsi
stos pas juos. Bet daugelis 
atvažiuos kurie čia neturi 
giminių nei draugų, jie tu
rės nemaža keblumų susi
rasti prieinamą ' apsibuvi- 
mui vietą.

Nėra abejonės kad Tau
tinės Konferencijos Komi
tetas tą savo pareigą tinka
mai atliks, o ypač Liaudies 
Sąjungos nariai. Todėl A. 
L. L. Sąjungos kuopoms sa
vo susirinkimuose apie virš- 
minėtą klausimą reiktų pa
sitarti išanksto, nes laikas 
tas greitai prieis.

Tiems kurie norėtų apsi
gyventi koteliuose bus su
rasta ir nurodyta tokie ko
teliai.

Todėl kurie rengiatės da
lyvauti Pasaulinėje Parodo
je ir Tautinėje konferenci
joje, tėmykit platesnius ap
rašymus “Liaudies Tribū
noje” apie tai, ir čia rasite 
laikas nuo laiko nuodugnes
nių pranešimų. Mes visa
me busime pasirengę jums 
pasitarnauti pagal savo ge
riausių išgalių.

Bronius F. Simons-Simokaitis, 
Am. Liet. Liaud. Sąj. Centro Pirmininkas.

2437 W. 69th Street. Chicago, Ill.

Lietuvių Spaudos Sąjungos

DIDELE EKSKURSIJA

SIUSKIT ORU LAIŠ
KUS Į LIETUVĄ

Pasveikinkit savo naujus 
pažystamus inteligentus ir 
Lietuvos valdininkus laiš
kais kuriuos perveš j Kau
ną musų lakūnai Darius ir 
Girėnas! Brangi bus at
mintis tiems jūsų draugams 
su kuriais susipažinote at
silankydami Lietuvoje!

“Dirvoje” ir “Liaudies 
Tribūnoje” galit gauti spe
cialius laiškus tam tikslui. 
Reikalaukit jų. Tą laišką 
įsigiję, pasiųsit į New Yor- 
ką su $2, ir kada lakūnai 
išskris jie išveš jūsų laiš
kus, kurie bėgyje 40 valan
dų pasieks Lietuvą!

Siųskite mums du po 3c 
pašto ženklelius, gausit sau 
vieną laišką ir skubėkit iš
siųsti j New Yorką prieš 
Gegužės 18 dieną.

Pasaulinė Paroda Chica
goje bus atidaryta Gegužės 
27 d. vietoj Birželio 1 d., 
kaip seniau manyta. Prez. 
Roosevelt gali atsilankyti Į 
Chicagą tik Geg. 27 d., to
dėl atidarymas paskubėta 
kad tik Prezidentas galėtų 
dalyvauti ir parodą atida
ryti.

MUSU

PASTABOS

SUPPRESSION OF LITHUANIAN 
PRINTING

DARIUS IR GIRĖNAS 
APLEIDO CHICAGĄ

By JOHN J. BALANDA.
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— Šią Ekskursiją Užgyrė — 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortės parsiduoda pas visus agentus.

CUNARD LINE
1022 Chester Avenue 

Cleveland

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą 

su 
DIDELE VASARINE EKSKURSIJA 

Laivu S. S. FREDERIK VIII 
IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933

Nereikalinga nei vizų nei pereiti parubežinj 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali but nieko lengvesnio ir patogesnio.

Kiti Išplaukimai New Yorko:
United States... May 20 United States... June 24
Frederik VIII.... July 8 United States.... Aug. 5

Platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

ARBA

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

New York.N. Y. Boston, Mass. Chicago, Ill.
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SLA. NARIAI be abejonės 
neturėjo progos sužinoti kokius 
“aukštus” mokslus yra išėjęs 
jų “Tėvynės” redaktorius po
nas Vitaitis. Nors mes visi ži
nojom kad jis yra “genijus”, 
bet tikros paslapties apie jo 
“geniališką” mokslą turbut nie
kas “nežinojo”.

štai Gegužės 5 d. “Tėvynės” 
laidoje jo “mokslingumas” 
lenda kaip yla iš maišo, 
su paprasta reklama

I tiško “Maikio su tėvu” 
tas, bet “pavyzdžiais”
kad “Maikio-tėvo” mokslas la
bai “kultūringas”.

Tik pažiūrėkim ką ponas “Tė
vynės” redaktorius sako: “Ir 
šiandien ta šeima yra kultū
ringa ir inteligentiška: žila
plaukiai ‘Maikio’ skaitytojai 
yra išėję gyvenimo mokyklą.” 
Ištikro So. Bostono “Keleivis” 
turėtų kuogreičiausia pasvei
kinti p. Vitaitį kaipo savo “Mai
kio su tėvu” “genijališką” stu
dentą, kuris po 25 metų “auk
što” mokslo parašė “Maikiui- 
tėvui” editorialą! Bravo!

SLA. nariai turėtų pasidė- 
kuoti “MaikkAtėvo” rašytojui 
kad jis buvo toks mielaširdin- 
gas ir neišleido daugiau tokių 
“studentų”.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo
Jei jus kenčiat nuo 
reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheu- 
ma Tabs, įrodytą ir 
išbandytą gyduolę. 
Dykai 7 dienų Ban
dymui. Ši paprasta 
naminė gyduolė pa
gelbėjo šimtams. 
Nesiųskit pinigų — 
tik savo vardą ir 
adresą ant žemiau 
esančio kupono.

Dykai del skaitytojų. Išbandykit šią 
gyduolę patys NEMOKAMU BAN
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisių- 
skit jį greit, pirm išsibaigimo šio 
duodamo pasiūlymo.

Rose Rheuma Tab Co. (Dept. X3) 
3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill.

Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats 
daugiau. 
Vardas

Adresas
Miestas,

nusispręsiu ar aš noriu jų

Valst.

The year 1848 marked an
other period of general revolut
ion in Europe. This time the 
revolutionary period was not 
so short lived as that of 1830 
but lasted about 15 years.. Rev
olutionary successes in Hun
gary and Italy and the general 
spirit of unrest then pervad
ing Europe again encouraged 
Poland toward an attempt to 
break away from Russia. And 
again Lithuania followed suit. 
After a good deal of spreading 
of propaganda, gathering of 
arms, and promises ojj aid from 
other European revolutionists 
the intelligensia and the bour
geoisie set up a provisional gov
ernment in January of 1863 
and began to fight Russia.

The Polish revolutionists were 
quite successful so Lithuania 
joined the struggle in March. 
At first only the city dwellers 
engaged in the revolt. But the 
labors of Bishop Valančius and 
his co-workers had not been 
in vain for the peasantry soon 
added their aid. The peasants 
had a real grievance against 
the Russians for in spite of the 
abolishment of serfdom in 1861 
the peasants’ lot had not better
ed as the Russians had not ins
tituted their projected land re
forms and the peasants still 
had no land. The revolutionary 
leaders drew the whole-heart
ed support of the peasantry by 
promising to give them land. 
They set the peasants' against 
the Russians by telling them 
that the Russians wanted to 
withold the land from them and 
to forbid them their Catholic 
faith.

But the revolt was short 
lived and in 1864 -was squelch
ed because the aristocracy gain
ed control of the provisional 
government, the promised aid 
of Garibaldi and France was 
not forthcoming and Russian 
intrigues demoralized the move
ment. Now the Russians be
gan in earnest to separate Lith
uania from Polish culture and 
to bring in her own. Poles 
and Lithuanians were forbidden 
any public ofice which came 
in contact with the people; Rus
sians being appointed to those 
offices. All private schools were 
closed and government schools 
were Russians and the lessons 
were in Russian language and 
alphabet. Active Lithuanian 
workers were killed or exiled, 
the. Catholic faith persecuted 
and the confiscated forms of 
revolutionists were given away 
to Russians.

The best weapon of the Rus
sians in their plan of Russifi
cation of Lithuania was the in
troduction of the Russian al-

phabet. At first the Russians 
attempted to compete with Lith
uanian books printed in Latin 
characters. They first let out 
a Lithuanian primer in Russian 
characters and then a whole 
series of books on various sub
jects both religious and secular. 
These books were sent to the 
schools and government offices 
with orders for their distribu
tion . But the government 
books were not accepted by the 
Lithuanians, especially those 
dealing with the Greek Church. 
Then the Russians forbade the 
printing of anything with Latin 
characters.

Lithuanian writers saw the 
dangers in using the Russian 
alphabet and resolved not to 
accept it. Bishop Valančius 
found a method of preserving 
the Latin alphabet in Lithuan
ian literature by printing his 
forthcoming works in Prussia. 
The books were spread by ad
venturous youths who smuggled 
the books into Lithuania from 
Prussia and carried them into 
the interior by night. These 
books were hunted and destroy
ed by the Russians, the book
carriers were also hunted and 
exiled if caught. Despite per
secution the Lithuanians eager
ly accepted z these smuggled 
books and burned the Russians 
books that were thrust upon 
them.

During this time some new 
writers were added to the ranks 
of the still active old-timers 
like Bishop Valančius and Bish
op Baronas and L. Ivinskis. 
The outstanding additions were 
J. Juška1, Rev. A. Juška, Rev. 
S. Ginžauskas, Rev. A. Viena
žindis, and P. Vileišis. J. Juška 
and Rev. Vienažindis published 
collections of folk songs.
A. Juška also published 
most extensive Lithuanian 
tionary compiled 
time. Rev. S. 
wrote 
many in a patriotic or moral 
vein.

Gegužės 6 d. Municipal Aero
drome Įvyko musų lakūnų Da
riaus ir Girėno lėktuvo krikš
tynos. Tas istoriškas lėktuvas 
pavadintas “LITUANICA”.

Pi ie krikštynų dalyvavo Pra
lotas M. Krušas ir Kun. Urba
navičius, kuriedu atlaikė pa
maldas, palaimindami musų la
kūnus kelionėn. Publikos atsi
lankė didelis buris. Lakūnai 
atrodė pilni energijos ir pasi
ryžimo.

Beje, Gegužės 4 d. J. B. Ju- 
ciaus valgykloje įvyko lakūnų 
išleistuvių vakarienė, kur da
lyvavo gražus buris svečių ir 
ta proga lapo suaukauta jiem 
$300. Iš to vakaro musų drą
suoliams liko virš $400 pelno. 
Kai kurie biznieriai ir profesio
nalai davė žymias aukas.

Apleido Chicagą Geg. 7 d.
Darius ir Girėnas, po lėktuvo 

krikštynų, pasirengė
Chicagą Gegužės 7 <1., 6:30 v. 
ryto, nes jų laukė tą pat dieną 
kitos iškilmės New Yorke. Bet 
kadangi oro raportai rodė jog 
rytas ūkanotas ir 
nei kur nusileisti, 
išskristi
išlydėti susirinko 
mėjai ir draugai — viso apie 
200 žmonių. Jeigu Chicagie- 
čiai butų žinoję kad lakūnai iš
skris taip vėlai, juos išlydėti 
butų susirinkę didelės minios.

Lakūnai išskrido į New Yor
ką, kur galutinai prisiruoš 
vo rizikingai kelionei, kaip 
pasitaikys prielankus oras, 
ne prieš Gegužės 18 d.

Visi Chicagos Lietuviai linki 
jiedviem pasisekimo atsiekti 
savo didelio tikslo.

“Liaudies Tribūna” linki Da
riui ir Girėnui laiminga pasiek
ti musų laikiną sostinę Kauną 
ir tuomi atlikti ilgiausią kelio
nę kokia tik yra lakūnų atlikta.

APVOGĖ JANUŠKEVIČIAUS 
AUTOMOBILĮ

Pereitą sekmadienį Juozas 
Januškevičius, iš Hartford, Ct., 
SLA. Iždo Globėjas, rodė Lie
tuvos paveikslus Dievo Apvei- 
zdos parapijos salėje. Prieš 
bažnyčią gatvėje paliko savo 
automobilį su .nekurtais daly
kais ir rubais, manydamas kad 
niekas jų nelies. Bet vakare 
prie Automobilio prisitaikė plė
šikai, matyt kokie aplinkiniai 
vaikėzai, išlaužė automobilio 
durų rankeną ii- pavogė valizą 
su rubais, fotografinius apara
tus ir kitus dalykus. Nuosto
lių padarė už apie $500.

Januškevičius važinėja su pa
veikslais įvairiose kolonijose, 
šiuo laiku buvo atsilankęs Chi
cagon ir turėjo panešti tokius 
žymius nuostolius.

apleisti

9:28 vai.

nebus matyt 
jie tegalėjo 
ryto. Juos 
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SANDARA PUB. CO. LAIMĖ
JO BYLĄ

Gegužės 3 d. Apskrities teis
me buvo nagrinėjama Sandara 
Pub. Co. byla. Teisėjas Stan
ton padarė nuosprendį “Sanda
ros” naudai. Tačiau “Sanda
ros” nukentėję darbininkai sa
ko nepasiduosią ir apeliuosią į 
aukštesni teismą.

Pasirodo kad žmonės turi pi
nigų ir mėgsta bylinėtis, nors 
tos mašinos už kurias “Sanda
ra” kovoja nėra vertos tų pi
nigų kiek visas bylinėjimąsi at
siėjo. Ambicijos netrūksta pas 
musų brolius Lietuvius, vienas 
kitam įkanda jeigu tik gali, 
skriaudžia jeigu tik proga pa
sitaiko. Rep.

PAJIEŠKOMA
Šie asmenys gyveną Ameri

koje yra jieškomi.
Balčiūnas Viktoras, kilęs iš 

Krekenavos v., Panevėžio ap.
Čepulis Vincas, iš Joniškio, 

Šiaulių apsk.
Giniotis Edvardas, kitados 

gyvenęs 2263 E. 73 St., Cleve
land, Ohio.

Kuršinskaitė Matilda, iš Jo
niškio m., Šiaulių apsk.

Sadauskai, Pranas ir Anta
nas, 1927 m. gyvenę Chicagoj.

Sadauskaitės, Petronėlė Ra
gauskienė ir Marcijona Šim
kienė, gyvenančios Chicagoje.

Zlotkus Romas, iš Pandėlio 
m., Panevėžio ap., gyvenąs Chi
cagoje.

Balčiūnas Jonas, iš Gulioniš- 
kes k., Mariampolės ap.

Grušienė, Baranauskaitė Te
resė, iš Jezno par., Alytaus ap. 
Gyveno kitados Detroit, Mich.

Rev. 
the 
dic- 
thatup to

Rev. S. Gimžauskas 
many popular poems,

About this time there 
appeared more 
uanian youths 
versifies and 
take an active 
fight for free press, 
these students was P. 
who published several 
ional books and some

No important literary works 
appeared at this time probably 
because of the difficulties and 
dangers menacing writers. The 
most important works of the 
time were undoubtedly the col
lections of folk songs because 
these beloved creations of 
people were saved for the 
ure. i,
wroUrua tstsbd žsslx-h

and more Lith- 
in various uni- 
they began to 
interest in the 

One of 
Vileižis, 
educat

stories.

the 
fut-

Natanai, Izidorius ir Leiba. 
Abu gyveno sulyg adresu, 167 
State st., St. Paul, Minn.

Pareigis, Mataušas. Kilęs iš 
Rietavo vai., Telšių ap.

Petrulis Pranas, kilęs iš Ka
majų vai., Rokiškio ap.

Račius Aleksas, kitados gy
veno Worcester, Mass.

Zingfeldas (Singfeld) Jonas. 
Amerikoje pasivadino Biecher. 
Kilęs iš Lankeliškių par., Vil
kaviškio ap. Gyveno Wellston, 
Mich.

Prašomi atsišaukti j Lietu
vos Konsulatą.

Lietuvos Konsulatas, 
2C1 North Wells Street

Chicago, Illinois.

OŽGLIENĖS
se .madienj, Geg. 14 

Agnes salėje, įvyks p. 
Oželicnės koncertas, 
mas prasidės 5:30 vai.

ši
KONCERTAS, 

d., St. 
Agotos 
Progra- 
vakare.

LANKOSI DAINININKĖ
EMILIJA MICKUNAITĖ

Chicagoje lankosi nauja Lie
tuvaitė dainininkė, p-lė Emili
ja Mickunaitė iš Philadelphia, 
Pa. Ją Amerikos Lietuviai jau 
kelis kartus girdėjo dainuojant 
per radio plačios Amerikos ra
dio tinkle. Ji 
kaipo Lietuvių

buvo perstatyta
tautos žvaigž-

LANKĖSI svečias. Redak- dė.
cijoje lankėsi J. Januškevičius, i Ji Chicagoje
Jr., iš Hartford, Conn., SLA. Iž- koncertų taip vadinamame 
do globėjas.
dydamas Lietuvos filmas.
cagoj bus iki Gegužės 12 d.

duoda visą eilę 
ka- 
va- 
at-

kur

BABRAVIČIUS KONCER
TUOJA

Chicagon parvažiavo visų ži
nomas ir mylimas dainininkas 
Juozas Babravičius. Ir štai vi
si vėl turės progą išgirsti jo 
gražų tenoro balsą koncerte ku
ris įvyks sekmadieni, Gegužės 
14 d. Lindblum mokyklos sa
lėje. " Rep.

STREIKAS baigėsi. Pereitą 
savaitę buvo sustreikavę išve
žiotoji! unijos nariai, bet strei
kas tą pačią dieną baigėsi.

SMARKUS lietus. Chicagoje 
pereito sekmadienio naktį pra
dėjo smarkiai lyti ir lijo pir
madienį visą dieną.

MIESTO darbininkams 
dienose bus išmokėta užvilktos 
algos — gaus už dvi savaites.

šiose

Jisai važinėja ro- talikų dienraščio “Draugo” 
Chi- 'joje. Koncertai paprastai 

sibuna bažnytinėse salėse, 
publikos atsilanko labai mažai,
kartais pakanka kelių desėtkų. 
Priežastis mažo publikos atsi
lankymo tame kad “Draugas” 
nėra populiariškas tarp katali
kų.

Musų nuomone, tokią daini
ninkę kaip p-lė Mickunaitė ne
reikėtų tampyti po visas pa
prastas saliukes. Ji turėtų duo
ti koncertus tik gerose vietose. 
Katalikai mylinti dailę ir dai
nas turėtų rimtai apie tai pa
galvoti ir neleisti žeminti jos 
didelį talentą paprastose vieto
se ir mažose grupelėse žmonių.

NUŠOKO nuo 10-to aukšto. 
Gegužės 9 d. nežinoma mergi
na iššoko per langą pačiame vi- 
durmiestyje iš 10-to aukšto ir 
užsimušė. Saužudystę papildė 
ant Madison ir Dearborn gat
vių kampo.

AMERIKOS LIETUVIU LIAUDIES 
SĄJUNGA
ir Redakcija

2437 W. 69th Street Chicago, Ill.
Telef. Grovehill 2242

J
“MARGUTIS”

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesį 
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais.. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į 
Lietuvių metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, VII.

Redaktorius-Leidėjas: Romp. A. Vanagaitis.
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MUSU LAKŪNAMS IŠSIRENGUS SKRISTI

Musų lakūnai — Darius 
ir Girėnas — jau apleido 
Chicagą ir nematys jos dau
giau iki nesugryš iš Kauno.

Gegužės 6 d. Chicagoje 
įvyko jų lėktuvo krikštynos 
— Kapitono Dariaus moti
na, kuri aukauja savo sūnų 
musų tautos garbei, atliko 
“krikštijimo” ceremonijas 
“Lituanicos”, kuriuo jos sū
nūs atneš Lietuvių tautai 
garbę, žinoma, jeigu nežus 
Atlantiko bangose, kurias 
keletas perskrido, o kelioli
ka žuvo beskrisdami.

Chicagiečiai gražiai išly
dėjo savo du narsiu vyru, 
o Brooklyniečiai juos gra
žiai priėmė ir jie bus pas
kutiniai juos išleisti į jų di
delį žygį, kuomet vieną gra
žų rytą, kurią nors paskuti
nių dienų Gegužės mėnesio, 
jiedu pakils į orą ir išnyks 
iš akių savo išlydėtoji!.

Garbingas tai žygis musų 
tautai. Bet pavojingas jų 
gyvasčiai. Garbingi tokie 
vyrai kurie savo tautos ge
rovei ir garbei savo gyvas
tis aukoja.

Amerikos Lietuviai padė
jo jiems įrengti lėktuvą tin
kamą tokiam žygiui. Jeigu 
lėktuvas tam nebūtų tinka
mas jie nebūtų apleidę Chi- 
cagos. Lėktuvo atsakantu- 
mą užtikrino ir jo dirbėjai. 
Jiems nuskridimas užtikrin
tas iš visų numatytų pusių. 
Tik nenumatyti arba staiga 
kelionėje ištikę prietikiai 
nugramzdino kitus lakūnus 
į okeano dugną amžinas- 
tims. Bet ne visiems tas 
atsitiko — daugelis perskri
do, kas reiškia kad galimy
bės perskristi yra, ir jos ga
li būti su musų lakūnais.❖ « *

maždaug tuo keliu kuriuo 
plaukia garlaiviai. Jeigu ir 
reiktų nusileisti juroje tai 
jie šauktųsi laivų pagalbos. 
Tik koks staigus nelauktas 
prietikis galėtų juos pražu
dyti, arba jeigu oro srovės 
išneštų juos toli iš kelio, ta
da imtų dieną kitą, arba ir 
kelias dienas, laivams juos 
surasti. Per tą laiką, jeigu 
pasitaikytų audra, vanduo 
galėtų sudaužyt jų lėktuvą.

Vinikas Liko SLA. Centro 
Sekretorium

Tikromis gautomis žinio
mis, Dr. M. J. Vinikas lai
mėjo SLA. Centro Sekreto
riaus rinkimus.

Balsų gavo sekančiai:
Vinikas 3,060
Raginskas 1,707
Neoficialiai nekuriu kuo

Kada jiedu pasikels į orą 
ir jų lėktuvas atsuks savo 
galvą Lietuvos linkui, visų 
Amerikos Lietuvių mintys 
ir širdys skris kartu su jais 
virš gilių Atlantiko vande
nų.

Visos Lietuvos akys ir 
širdys bus nukreiptos į va
karus ir lauks jų atskren
dant. Koks tai bus lauki
mas !

Ar sulauks?....
Tai bus didžiausias įtem

pimas musų visos tautos ko
kį kada jautėm — per apie 
40 valandų, po ko jie turės 
jau būti Kaune.

* :l: ;l!

Ne visą, laiką jie skris 
virš vandenų, nes nuo New 
Yorko iki Race Rago, kuris 
yra paskutinis Amerikos iš
sikišimas į Atlantiką, visą 
laiką po kairei turės žemę. 
Nuo Race Rago jau atsida
rys prieš juos Atlantikas— 
bet tik pati siauriausia jo 
dalis, kuri nėra platesnė 
1600 mylių. Bet šiame pro
tarpy] e ir guli visi lakūnų 
pavojai. Antrą dalį Atlan
tiko jiems reiks skristi nak
ties laiku. Naktį jie sutiks 
patys, į ją įlėkdami, nes jie 
keliaus nuo saulės, tokiu 
budu diena jiems bus trum
pesnė. Bet anksčiau ateis 
sekantis rytas. Ryto me
tą jie pasieks Anglijos sa
las.

Jeigu viskas eisis laimin
gai, tolyn labyn jų lėktuvas 
lengvesnis, nes kas valanda 
susinaudos daug gazolino ir 
aliejaus.

Jeigu įvyktų koks sugedi
mas anoje pusėje Atlantiko 
tada jau pavojų nebūtų, nes 
reikalui priėjus galėtų nu
sileisti ten kur prisišauktų 
žmoni ų.

Virš Atlatinko jie skris

pų išstatytas kandidatas J. 
Mikalauskas gavo 203 bal
sų. Tokiu budu išviso bal
savo 4,997 nariai ir balsa
vimuose dalyvavo 276 kuo
pos.

M. J. Vinikas užims sek
retoriaus vietą iki sekančių 
rinkimų ir sekančio seimo.

Dabar SLA. Sekretoriaus 
pareigas eina S. E. Vitai- 
tis, “Tėvynės” redaktorius.

Vokiečiai Degins Žydų 
Parašytas Knygas

Beveik kasdien iš Vokie
tijos ateinančios žinios pa
sako ant kiek Vokiečių Hit- 
leristų fašizmas kvailas.

Tarp kvailiausių dalykų 
yra sumanymas sterilzuoti 
silpnapročių vaikus kad ne
galėtų veistis. Gal but Hit
ler ir paeina iš tokių silp
napročių.

Antras pamišėlių darbas

Istorine Apysaka

Vaidilutės Meile

(Tęsinys iš pereito num.)
— Bėgkit.... — pratarė jiem balsas, 

kurį Vingėla pažino. Tai buvo vienas jo 
gerų draugų, jaunas kaimynas Genulis, 
kurs su juo augo, žaidė, medžiojo ir mylė
josi vienas kitų kaip broliai.

Nustebo nelaisviai tai išgirdę ir neži
nojo ką daryt, taip sumišo.

— Bėgkit, sakau, iki dar laikas!.... 
Dar labai anksti, visi nesubudę. Tuoj bus 
pervėlai.

— Bėgam! — tarė Vingėla savo myli
majai, ir nešte išnešė ją iš rūsio. Jie jau 
žinojo kur bėgti, ir tame take rado Vingė
la savo arklį, ant kurio pats sėdo, užpaka
lyje sėdo Liudytė, ir vėjo greitumu nešėsi 
j rytus, į Nevėžio pusę, ir tą pačią dieną 
prijojo mums jau žinomų Kalnių pilį prie 
Nevėžio kranto. Vingėla siūlėsi Kalnini 
tarnybon, ir senis, sunaus Talksnio para
ginamas, sutiko pabėgėlį ir jo žmoną pas 
save paimti.

Vingėla, keliais metais jaunesnis už 
Talksnį, šiam labai patiko. Tik nežinia ar 
pats Vingėla jam patiko, ar jo jauna žmo
na, Liudytė, bet Talksnis buvo labai prie
lankus ir geras jiem abiem.

Tėvas Kalnis, senas ir patyręs žmo
gus, į naujus atėjūnus visada atsinešdavo 
ištolo ir nuožvalgiai. Pirmiausia patirda
vo ar nėra kurio kaimyniško kunigo špie- 
gai, paskui ar geri žmonės, ar darbštus, ar 
gabus ir ar atsiduoda jam ir buna ištiki
mi, o tada būdavo jiems palankus ir geras.

Nepraėjo kelios savaitės ir Kalnis pri
skyrė Vingėlą prie savo ištikimų ir gerų 
vyrų ir kur jodamas imdavo jį kartu su sa
vim.

Liudytė tuo tarpu laukė, prisirengdi- 
nėjo, siuvosi reikmenėlius kad nebūtų už
klupta be nieko. Anksti kitą pavasarį jie
du sulaukė kūdikio, sunaus. Džiaugėsi ji, 
džiaugėsi Vingėla iš trečios esybės jų gy
venimai! atėjusios.

Su kūdikio atėjimu, Liudytė pasidarė 
giedresnė, smagesnė, gyvesnė ir net žavė- 
tinesnė. Vaikutį turint, ji jautėsi turinti 
sau pasaulio dalį ir gyvenimu labai džiau
gėsi.

Ją linksmą ir nuolat šypsančiąsi pra
dėjo labiau ir labiau nužiūrėti Talksnis. 
Kada seniau tėvas jodavo kur iš pilies, 
Talksnis jodavo kartu, bet dabar jis leisda
vo Vingėlą savo vieton ir pats likdavo na
mie. Kaipo geras ir rūpestingas vyras, 
Vingėla savo tarnybą Kalnini ėjo gerai, ir 
pasitaikydavo jam iškeliauti ir toli, kartais 
net į Daugupius. Tarp Daugupių ir Kal
nių pilių ėjo nuolatiniai reikalai, nes Daug
upių valdovas Ardys augino Kalnio duk
ters sūnų Gaižį, taigi buvo giminės, ir Kal
nis buvo vienas iš didžiųjų Daugupių tal
kininkų.

DIRVA

yra tai sumanymas sude
ginti visas Vokiškas kny
gas kurias parašė Žydai ra
šytojai.

Socialistai Gretinasi 
prie Komunistų

Socialistai ir komunistai 
yra tie patys Marksistai: ir 
tų ir tų vėliava raudona, ir 
tie ir tie švenčia pirmą Ge
gužės, ir tie ir tie pripažys- 
ta revoliuciją ir ginkluotą 
išvertimą valdžios.

Tik vadai del savo biznio 
vieni tempia žmones į save, 
kiti į save.

Bet susiskaldžius nėra 
vienybės, o be vienybės — 
nėra galybės.

Washingtone įvyko so
cialistų konvencija, kurioje 
prieita prie išvados kad rei
kalinga jieškoti su komu
nistais “bendro fronto tam 
tikrais klausimais”.

Žinoma, komunistai jų 
nepriims kaipo lygių su ly
giais. Tada prisieis socia
listams kreiptis į negrus — 
ir įvyks socialistų peštynė 
su komunistais už juodąją 
rasę....

JUODO u n a s KAssr

Rašo K. S. Karpius

Liudytė pradžioje jautė Talksnio bro
liškumą, jo prielankumas jai ir kūdikiui ir 
jos vyrui džiugino ją ir kėlė joje padėką 
valdovo sunui už visa tai. Bet toliau la
biau ji pradėjo nuprasti kaip Talksnis prie 
jos šliejasi jau kaipo vyriškis prie moteriš
kos, viliodamas ją savo įvairiais sugalvo
tais budais.

Taip praslinko vasara. Liudytė jo at
sikratyti gaudavo turėdama prie savęs sa
vo jaunutėlį kūdikį ir nuduodama savo mo
tinos pareigą kūdikiui, kada tik Talksnį 
patėmydavo netoli savęs.

Bet praėjo metas laiko, vaikutis jau 
buvo at jaukintas, ir Talksnis pradėjo sva
joti turėsiąs laisvesnį priėjimą prie jos. Ji 
vis darėsi gražesnė ir gražesnė: buvo net 
gražesnė už Talksnio seserį Gaižutę, kuri 
buvo apšaukta tos srities gražuole, kuomet 
gyva buvo.

Talksnio viliokiškos akys degė pama
čius tą jauną moterišką, ir jis ją sekiodavo 
ir gaudydavo. Liudytė taip mokėjo išven
gti duoti jam suprasti jog nemyli jo kad 
Talksnis jautėsi jai patinkąs.

Kada Vingėla jodavo kur iš pilies, ji 
labiau jį bučiuodavo ir rodydavo didesnio 
susigraužimo; tą matydamas jis raminda
vo ją kad gryš laimingai ir kad jai nėra 
ko sielotis del to. Bet jis jos nesuprato ir 
ji niekaip nedryso apie Talksnį užsiminti, 
kad kartais Vingėla nesupyktų ant jos už 
bereikalingą apkalbėjimą to kurs juos pir
miausia užtarė ir priglaudė.

Išjojant beveik visiems į Daugupius ir 
į Aleksotą, j pavasarinę šventę, Talksnis 
pasisiūlė tėvui likti namie. Tai pirmas pa
vasaris nuo jo suaugimo į vyrus kad šis 
narsus Kalnio sūnūs nejoja į Daugupius į 
rungtynes.

Tėvas sutiko palikti jį namie, o tarp 
daugelio palydovų išjojo ir Vingėla. Išjo
jo veik savaitei laiko.

Verkė Liudytė išleisdama savo vyrą, 
nes žinojo kas jos laukia. Talksnio smai
los akys nepaleisdavo jos niekur, kas ją la
bai, labai kankino. Ji prieš dievų valią pa
milo savo vyrą, bet pasiliko jam ištikima 
ir ryžosi nepasiduoti Talksnio pagundoms, 
kurs ne kam kitam liko namie kaip tik ban
dyti ja pasinaudoti.

Vengdama Talksnio, Liudytė stengėsi 
būti atstu nuo jo, ir žinodama, kad jis ran
dasi-arti, išėjo iš pilies į pievą Nevėžio pa
krantėn, su savim imdama ir savo vaikutį.

Talksnis, persipildęs geismų kupinai, 
nenurimdamas jieškojo moteriškos kurios 
meilės tikėjosi paragauti. Viduje neradęs, 
greit išsiskubino į pievą ir nusekė tuo ta
ku kur ji paprastai mėgdavo vaikščioti. 
Nors ji ten išėjo slėptis, jis samprotavo jog 
išėjo kad būti viena ir jo laukti. Skubėjo 
jis į paupį, ir pamatė krante pievoje sėdint 
tą kurios taip geidė. Moteris pajutus jį at
einant nutirpo ir nubalo. Bėgti nedryso*,

Gegužės 12, 1933

AUKŠTYN, ANKŠTYN!
Tie Clevelando Lietuviai kurie ruo

šiasi važiuoti su “Dirvos” redaktorium į 
pasaulinę parodą Chicagoje, gali būti pa
matys dar vieną mokslininkų bandymą pa
kilti kiek galima aukščiau žemės paviršio. 
Prof. Piccard’ui prigelbstint, daroma toks 
balionas kuris galėtų apimti 600,000 kubiš- 
kų pėdų hidrogeno dujų — visu šimtu tūk
stančių daugiau negu tas kurį naudojo 
pats Prof. Piccard pereitą vasarą Šveica
rijoje pasikėlimui į orą. Norima pakilti į 
orą kokia 5,000 pėdų aukščiau negu • buvo 
pasikėlęs Prof. Piccard, kuris iškilo virš 
54,000 pėdų.

NAUJI ORO SPINDULIAI
Labai žvaigždėtą naktį, kada nėra mė

nulio, dangus ir oras rodosi musų akims 
gana šviesus. Mokslininkai iki šiol manė 
kad tas šviesumas tai sukauptai išsklais
tyti visų dangaus žvaigždžių šviesos spin
duliai. Tačiau žymios Amerikos obzerva- 
torijos (Lowell) vedėjo, Prof. Slipher’io 
darbai duoda pagrindo kitaip manyti. Su 
taip vadinamo spektroskopo ir fotografi
nės kameros pagalba jis yra nutraukęs pa
veikslų daugelio žvaigždėtų naktų. Kai 
kada, jis filmą “dangui traukti” laikydavo 
iki 100 valandų. Išdėliodamas paskui pa
veiksluose spektografuotus spindulius, ra
do kad žvaigždėtų naktų ypatingas šviesu
mas negali būti visų žvaigždžių spinduliai. 
Tas ypatingas šviesumas kyląs iš pačių 
viršutinių musų oro sluogsnių, tų kurie 
nepraleidžia radio brangų bet numuša jas 
atgal į žemę, tokiu budu mums leidžia vėl 
jas pagauti ir klausytis radio programų, 
ar siųsti žinias aplink žemės skritulį. Tuos 
sluogsnius sudaro labai suskystintos du
jos. Kaip ir kodėl jos tą žvaigždėtų nak
tų ypatingą šviesumą pagamina, Prof. 
Slipher dar neištyrė. Tačiau astronomai 
jau pripažysta kad jis įžengė į naują mok
slui sritį, kurią ištyrus gausime daugiau 
žinių apie musų žemę, orą ir jų spindulia
vimą. Vyt. Sirvydas.

NEŽINOMOS ŽEMĖS
Keista bet ištikro taip yra: septynios 

dešimtosios dalys musų žemės skritulio 
yra mums nežinomos ir nuo žmogaus akių 
paslėptos: vienur juros, okeanai, ežerai, 
kitur baisiausi ledynai. Išviso po vande
nimis ir ledynais guli 139,686,000 ketvirtai
nių mylių nežinomų ir nematomų žemių.

Kiek žmonių ten galėtų gyventi jei kas 
galėtų tą dugną iškelti?

nes nežinojo ko ateina, iki arti neprieis.
Priėjo Talksnis prie jos ir .labai mei

liai užkalbino. Ji privertė save gražiai jam 
atsakyti, nenorėdama duoti suprasti savo 
nepasitenkinimo juo. Jis priėjęs dar ar
čiau, klaupė prie jos, bet Liudytė atsistojo 
ir paėmė ant rankų vaikutį.

— Ar negeriau butų mane turėti savo 
glėbyje, prie krutinės prispaudus taip kaip 
jį? — tarė jis.

— Jis yra mano kūdikis, auginant rei
kia paglamonėti, — atsakė ji.

— Mesk jį, gana glamonėti, leisk man 
tave apkabint! — užsidegęs visais giesmais 
lindo prie jos Talksnis.

— Aš turiu savo vyrą, kaip tu gali to 
iš manęs reikalauti?....

— Vyrą? Jo nėra namie, o aš pasili
kau jo vietoje!....

— Ką? Tai tu manai iš manęs bespė- 
kės pasinaudoti, paliktos vienos?!

— Nepyk.... — pratarė švelniai jis, 
lysdamas ją kibinti šian ir ten. — Aš tik 
noriu pamylėti tave.

— Niekados niekas kitas be mano vy
ro manęs nemyluos, taigi palik mane....

— Ką? Pyksti ir šiaušiesi? Nenori 
gražumu tai aš pats pasiimsiu ko man rei
kia !

Ir puolėsi griebti ją į glėbį, per kūdikį 
jos rankose. Liudytė gelbėdamasi nuo jo,

Tie jurų ir okeanų dugnai turi kal
nus, slėnius, lygumas, uolas, purvynus ir 
gelmes. Nuėmimas jurų dugno žemėlapio 
vadinasi “bathymetrija”. Pirmas bathy- 
metrijos žemėlapis buvo išleistas 1854 me
tais.

TAIP SENAI
Išsiilgau žalio kaimo, 
Kloniais virpančių dainų. 
Nešė jis kadai man laimę, 
Daug svajonių valandų.
Taip senai ašen girdėjau 
Žvangant dalgius lankose, 
O tarp pradalgių grėbėjų 
Skęstant juoką dainose.
Auksu lieti žali kloniai, 
Žydinti sodeliai vyšnių — 
Tolumoj likę maloniai 
Sako man: “Kada sugryši?”....
Ir pilki šešėliai širdį
Šydais gedulo užtiesia, 
Žodžius tuos aitrius išgirdę 
Temdančius dienas man šviesias.
Bet negali tas juk būti, 
Kad man lemta toks likimas: 
Be tų klonių turės žūti 
Mano širdies įkvėpimas7.
Dar šventavakariais kaime
Prie žalių rūtų darželio 
Meilės liepsnom austą laimę 
Širdžiai skirt turi mergelė.
Ech, kada man šilogėlės
Ir vosilkos melsvos juoksis?
Kada saldžia liepsna meilės 
Širdį guos man lupos josios?....
Taip senai į žalią kaimą 
Veržiasi mano širdis.
Tenai žydi mano laimė, 
Ten ir meilė man atgis!....

1933.III.12. Vainis Dainoras.

MEILĖ
Per amžius tu esi vis jauna, graži, 
Uždegta ugnimi jaunystės dienų;
Auksinį svajonių vainiką neši, 
Išpintą gėlėmis džiaugsmo ir kančių.
Tu sielos šventovė, tu simbolis meno, 
Tu žadini viską kas kilnu, gražu, 
Tu puoši žmonijos širdis nuo seno, 
Tau žydi ir klesti žiedeliai gėlių.
Ir mane jauną tuji aplankei, 
Suvilgei, apklostei su meilės rasa, 
Ne turtus, ne auksą pamilt įsakei, 
Tik paukščiu skrajoti padengė melsva.

Kidronėlis.

pakišo jam į rankas savo vaikutį ir pati bė- 
go šalin. Talksnis trenkė kūdikį į šalį ir 
leidosi ją vytis. Dabar antru kartu Liudy
tė bėgo nuo vyro: pirmiau kada mylėjo 
Vingėlą ir norėjo kad pagautų, o dabar 
bėgo kaip stirna lyg norėdama išgelbėt sa
vo gyvastį nuo žvėries. Taip ji nenorėjo 
duoti kitam vyrui save paliesti nei mylėti 
kad verčiau ryžosi mirti, o ne dasileisti 
prie to ko šis įšėlęs vyriškis norėjo iš jos 
paimti.

Nebuvo nabagei kur bėgti — bėgo, šo
ko per karklus nuo stataus kranto į Nevė
žį ii- giliame dumburyje pasinėrė....

Tas gi nesuvaldomų jausmų vyras, iš
sigandęs skubėjo bėgti nuo tos vietos kad 
niekas ir nežinotų kad jis ten buvo ir kas 
atsitiko. Jis neturėjo jau gana proto kad 
gelbėt skęstančią moterį, kurią į mirtį nu
stūmė.

* :|: «

Po apeigų Mildos šventinyčioje, Daug- 
lipiuose buvo paprasta metinė narsuolių iš-1 
kilmė.

Tarp naujų narsuolių kautynėse buvo I 
kunigo Bružio sūnūs Vingėla, kurs nors I 
ne visame laimėjo, bet savo narsumu pa-1 
traukė atidą daugybės žmonių. Kalnis ir-1 
gi didžiavosi savo nauju narsuoliu, ir nie-1 
kas nenujautė kas namie prie Nevėžio dė-1 
josi.

(Bus daugiau)
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MIRE KAN. PRAPUOLENIS
Buvo Uolus Lietuvybės Palaikytojas ir Kovotojas 

su Lenkų Slopinimu Musų Tautos

Balandžio 17 d. rytą Pa
langos varpai pranešė liūd
ną žinią — mirė Kan. Kazi
mieras Plapuolenis, didis 
musų tautos veteranas.

Kan. Prapuolenis gimė 1 
d. Kovo, 1858 m., Lauckie- 
myje, Naumiesčio par. Mo
kėsi Marijampolės gimna
zijoje, Varšavos ir Petrapi
lio kunigu seminarijose ir 
Petrapilio dvasinėje akade
mijoje. 1885 m. pabaigė 
akademiją, buvo įšventin
tas kunigu ir tais pačiais 
metais paskirtas arkivysku
po Gintauto kepelionu ir jo 
sekretoriaus padėjėju.

1889 m. buvo paskirtas 
Mogilevo arkivyskupo sek
retorium ir tas pareigas ėjo 
iki 1904 m. Tose atsakin
gose pareigose pasižymėjo 
kaipo labai gabus ir taktin
gas diplomatas. Jis arki
vyskupo sekretorium išbu
vo 25 metus.

Šalia sekretoriaus parei
gų jis taip pat daug metų 
buvo kapelionu keliose ber
niukų, mergaičių ir karo 
mokyklose. Buvo veiklus 
visuomenininkas. Daug ge
ro padarė Petrapilio Lietu
vių kolonijai; į kai kurias 
bažnyčias jo pastangomis 
buvo įvesta Lietuviški pa
mokslai ir giesmės.

Kąz. Prapuolenio tautiš
kas veikimas be abejo nepa
tiko Lenkams. Jie savo in
trigomis jį pašalino ir arki
vyskupo sekretoriaus parei
gų-

1904 m. K. Prapuolenis 
sugryžo į Seinus ir čia pra
dėjo gaivinti Lietuvystę. 
Padėjo įsteigti “Šaltinį” ir 
išpradžiu buvo jo redakto
rium. 1909 m. persikėlė į 
Kauną ir pradėjo polemi
zuoti su Lenkais spaudoje. 
Be to jis atsidėjęs tyrė mu
sų tautos praeitį. Parašė 
ir išleido “Polscy Apostolo- 
wie na Litwie”, “Polskie 
Apostolstwo w Litwie”. Pa
galiau Kan. Prapuolenis ku
rį laiką buvo pirmu neofi
cialiu musų tautos atstovu 
prie Vatikano.

Sugryžus į Lietuvą, jam 
musų vyriausybė pavedė su
tvarkyti atskirą tikybų de- 
partmentą. Tačiau del ne
sveikatos jis iš tų pareigų 
pasitraukė ir persikėlė gy
venti į Palangą. Čia šymet 
Kovo 1 d. jau sunkiai sirg
damas atšventė 75 m. am
žiaus sukaktį.

Dar tik Balandžio 9 d. š. 
m. savo susirinkime Lietu
vių tautininkų sąjungos Pa
langos skyrius, kurio pir
mininku velionis visą eilę 
metų yra buvęs, išrinko jį 
savo garbės pirmininku.

“L.A.”

Kartu su mumis kleboni
joje lankėsi poni Vencienė, 
Brooklynietė, poetas Kun. 
Vaitkus. Kan. Prapuolenis 
darė įspūdį labai oraus.žmo
gaus, labai iškalbus, juokų 
pilnas, mokąs pašiepti ne 
tik svietiškius, bet ir kuni
gus ir ypač davatkas, kaip 
kunigai tankiai mėgsta jas 
pašiepti. Labai juokus krė
tė ir iš savo sesutės, kuri 
jam šeimininkavo ir buvo 
visą amželį davatka, kaip 
jis sakė. Bet ji, užtikrino 
mums Kan. Plapuolenis, yra 
geriausia Lietuviško krup
niko dirbėja, nors pati visą 
amželį jo nėra ragavus. ... 
Pavaišino mus ir krupniku 
ir parsivežėm to gėrimo re
ceptą į Ameriką.

Kan. Prapuolenis buvo 
vidutinio sudėjimo vyras, 
bet gyvas, judrus, nors ta
da buvo 70 metų amžiaus. 
Turėjo labai gausius, tirš
tus didelius plaukus, paba- 
lusius-žilus. Veidas jo tu
rėjo komanduojančią išrai
šką, kakta aukšta, akys gi
lios. Vienu žodžiu tai vy
ras kuris atitiko diplomati
jai, ne tiek kunigijai, bet ir 
kunigaudamas daug- pada
rė gero kaipo diplomatas, 
išnaudodamas savo prigim
tą dovaną būti diplomatu, 
rėjo jį iškrapštyti iš popie
žiaus akių.

Palangos bažnyčia tada 
neturėjo laikrodžio, kuriam 
įtaisyti reikėjo daug pini
gų, taigi tada buvo renka
ma aukos tam laikrodžiui, 
ir mes prisidėjome su dola- 
riu-kitu. Sekantį metą tas 
laikrodis buvo įtaisytas ir 
jis atskaitė Kan. Prapuole
nio gyvenimo valandas iki 
paskutinės sekundos....

Miršta musų tautos kė
lėjai, dvasiškiai ir svietiš- 
kiai vienas po kitam. Jau- 
nesnejai gentkartei reiktų 
imti gerus pavyzdžius iš jų 
darbų ir atminti kad pir
miausioj vietoj reikia sta
tyti savo tautos reikalus, o 
ne partijos. Jau tik prieš 
penkis metus partijų var
žytinės ko tik neprapuldė 
anų senų darbuotojų sukur
tą Lietuvą!

Amerikoje duona jau pa
brango iš priežasties grudų 
pabrangimo. Dabartine pa
brangimo kaina javų augin
tojams butų net $300,000,- 
000 daugiau ineigų.

Kinijoje mirė žmogus ku
ris sakoma esąs seniausias 
žmogus pasaulyje — jis sa
ko turėjęs 25- metus amž.

DIRVA VIS DAR GAUSIAI 
PLATINASI

Dar kartą raginame ir 
prašome jus, brangus skai
tytojai, pajudinkit savo ko
loniją, pažadinkit iš miego 
savo brolius ir padarykit 
juos “Dirvos” artojais!

Per Gegužės mėnesį dar 
tęsime vajų, duodami dide
les knygas dovanų kiekvie
nam kas naujai užsirašys 
“Dirvą” visam metui.

Dar vis yra jūsų" draugų 
norinčių įsigyti kokį nors 
laikraštį. Pakalbinkit jį 
užsirašyti “Dirvą”.

Laikas nuo laiko vis ran
dasi naujų skaitytojų, ačiū 
pasidarbavimui musų gerų 
draugų, kurie vieni patys 
prisiunčia jų prenumeratas, 
kiti paragina pačius pasiųs
ti.

Jeigu randasi naujų skai
tytojų kitur, mes esam tik
ri kad randasi ir jūsų tarpe 
tokių kurie galėtci būti 
skaitytojais. Tik prisimin
kit jiems apie “Dirvą”, pa
sakykit kodėl jus ją skaitot 
per eilę metų ir kodėl ne
norėtumėt su ja skirtis.

Jums nieko nekaštuoja 
geras žodis už “Dirvą”, o 
padarysit gero tam savo 
draugui, kuris taip pat bus 
patenkintas savo laikraščiu 
kaip per daug metų esat 
patenkinti jus patys.

Iki Vajaus galo — iki šio 
mėnesio pabaigai — dar tu
rit laiko pasidarbuoti savo 
laikraščio labui.. Taigi dir
bkite, kalbinkite vyrus ir 
moteris tapti “Dirvos” skai
tytojais.

Kurie neišgali išsirašyti 
visam metui lai užsirašo pu
sei metų. Paimkit nuo jų 
$1 ir pasiuskit “Dirvos” ad
ministracijai su aiškiu jų 
antrašu.

Prie to visko, neužmirš
kit ir saviškių Lietuvoje — 
išrašykit jiems “Dirvą” jei 
ne metams tai nors pusei 
metų. Už pusės metų skai
tytoją gausit sau gražią $1 
vertės knygą.

Auginkit “Dirvos” arto
jų eiles, auginkit musų tau
tos rėmėjų ir darbuotojų 
armiją; platinkit musų ap- 
švietos nešėjus. Jums už 
tai priklausys garbė, ne ik- 
tam kam.

Kuris nori gauti knygą 
už savo naują prenumeratą 
lai tik parašo laiške savo 
aiškų antrašą, įdeda pinigus 
arba money orderį, įrašo 
pasirinktos knygos vardą ir 
už kelių dienų gaus knygą, 
o su sekančiu numerius pra
dės gauti . “Dirvą”.

Rašykit “Dirvai” 
šiuo antrašu:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

NAUJI “DIRVOS” SKAI
TYTOJAI

P. J. Kry, J r., iš Pater
son, N. J., prisiuntė du nau
jus skaitytojus: Br. Baub
lį Patersone ir Adomą Bau
blį Lietuvoje.

A. Vitkauskas iš Detroit, 
Mich., užrašė “Dirvą” Pra
nui Vitkauskui Kaune.

K. B. Kraučiunas, Brook
lyn, N. Y., užrašė “Dirvą” 
V. Wolonerui.

J. A. Urbonas iš Dayton, 
O., prisiuntė du nauju skai
tytoju : Paulina Dambrau
skas, A. M-kis.

P. Rajauskienė iš Pitts
burgh, Pa., prisiuntė šiuos 
naujus skaitytojus: Jos. J. 
Gilius, Paul Laukas, Pranas 
Gilius.

J. Krasauskas, Philadel
phia, Pa., užrašė “Dirvą” 
Jonui Kiškiui, Chester, Pa.

A. Pūkas iš Pittsburgh, 
Pa., išrašė “Dirvą” Jurgiui 
Žemaičiui.

F. Račkus iš Detroit, ap
silankęs Clevelande užsira
šė sau “Dirvą”.

Marijona širvaitienė, iš 
Detroit, išrašė “Dirvą” sa
vo seserei Helen Angeles, 
Los Angeles, Calif.

Mrs. V. Cerkas, vietinė, 
išrašė “Dirvą” T. Martui. 
Akron, O.

F. Mudrauskas, vietinis, 
išrašė “Dirvą” į Lietuvą P. 
Šamui.

Vietiniai: Joana Andriu
lis, P. Stosiunas, Jonas Al
kis, Ant. Kaušas.

Iš Chicagos:: D. Char- 
nis, L. Skukas, P. Jodelė, S. 
Bačkienė.

Iš Waterbury, Conn.: P. 
Viskis, Beatrice Kukanskis, 
N. Vaičiulis.

Iš Brooklyn, N. Y.: Mat. 
Repšys, Helen Jonkus, L. 
Darulis.

Kas Daugiau? Kur
Jūsų artojas “Dirvai”?

DAR DAUGIAU MAŽINS 
IŠLAIDAS

Washington. — Nors fe
derates valdžios išlaidos su
mažinta visu bilijonu dola- 
rių, Prez. Roosevelt pasi
ryžęs dar daugiau išlaidas 
kapoti, norėdamas jau šy

met Liepos mėnesį suvesti 
biudžeto galus su galais.

Hoovero valdžia paliko 
Roose veltui virš bilijoną 
dolarių nedatekliaus.

Austrijoje fašistai norė
jo padaryti perversmą, bet

kariumenė jų žygį sulaikė. 
Austrai fašistai veikia iš
vien su Vokietijos Hitleris- 
tais.

Anglija rengiasi atsilai
kyti piniginėje kovoje prieš 
Suv. Valstijas: rengiasi ir
gi padaryti infliacija.

DAR TURIM!

Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami pasižino, bet vienas jau 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. ' Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 

. prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvei), pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.

DAR GALIT GAUTI!
Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 

JONO MORKŪNO parašytą apysaką 
“NEŽINOMO KAREIVIO

KAPAS”
Tai yra Įdomi, didele 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su ’vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIŲ 
GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo Įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”

LIE T U V O S 
ŽEMLAPIAI

30c
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, ’nu
rodanti visus miestus, miestelius ii’ bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapj galėsit puikiai apsipažin- 

'ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šabų, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio.

n)

SKUBĖKIT GAUTI KNYGAS - VAJUS JAU 
BAIGIASI!

DOVANŲ VERTĖS $2 KNYGŲ
Visi NAUJI skaitytojai kurie užsira

šys “Dirvą” PO PASIRODYMO ŠIO PRA
NEŠIMO, gaus dovanų $2 vertes knygų. 
(Pasirinkit knygas iš čia pridėto sąrašo. 
Tų visų skaitytojų kurie išsirašė pirmiau 
šio skelbimo pasirodymo prašome knygų 
nereikalauti, nes jus jau nesiskaitot nauji. 
Jus galit gauti dovanas išrašydami “Dir-

vą” kitiems). Kurie neišgali mokėti $2 
už visus metus, gali siųsti tik $1 ir gaus 
knygų $1 vertės.

KAIP SIŲSTI PINIGUS
Prenumeratos pinigus galima siųsti 

pašto money orderiais arba ir tiesiog pa
prastais popieriniais pinigais. Įdėkit laiš
ke dolarį arba du ir mes visada gausime.

KAN. PRAPUOLENĮ 
■ PRISIMINUS

(“Dirvos” Redaktoriaus 
Žodis)

1928 m. vasarą viešėdami 
Lietuvoje, su savo žmona, 
būdami virš porą savaičių 
Palangoje, apsilankėme sve
čiuose pas Palangos klebo
ną Kan. Prapuolenį. Pir- 
Pasakojo apie savo patyri
mus Romoje esant prie Va
tikano, kai]) Lenkai ten no- 
mu kartu teko pažinti tą 
musų žymų tautos vyrą, 
kuris per 70 metų savo gy
venimo daug padarė Lietu
vybei gero. Amerikoje yra 
išleista vienas iš jo Lenkiš
kai parašytų viršuje sumi
nėtų veikalų, “Lenkų Apaš
talavimas Lietuvoje” (V. K. 
Račkausko vertimas). Iš 
to jo veikalo labiausia ir 
įdomavausi Kan. Prapuole
niu.

E T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORKAS O<7Q 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE I I J .
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžkc- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland _____

7 dienomis į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland __į

SS

)'Štoi'ij’a Vytautas Didysis 
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. . w

Juros Merga
_ __ Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų

lyk / I <Į _ Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300
Į *11 71 Į yk/ I (jf pusi. Parašė K.'S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia

(ĮĮJr |įĮ| |į JrLv V 1 II iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno-
y vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi 

apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina $1.00.

Klajūnas
gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš 
muose kraštuose, Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui užiwti Kijevą, gauna jo 
tuvą, pagelbėt Keistučiu! kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, 
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų,

Pastaba: ‘Klajūnas’, ‘Juros Merga’ ir ‘Vytautas Didysis’ duodasi tik viena, viso už $1 
Visų kitų knygų duodame $2 vertes už NAUJĄ METINĮ SKAITYTOJĄ. Įsitčmykit!

štai Įdomi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų — Algirdo 
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutos vyras, Vytauto tėvas; 
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį, 
Didį Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris 

savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli- 
pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie- 
už tai ir Keistutis, jį pamyli ir po laimėjimo gryžta 
Totorių ir kitų tolimų kraštų žmonių.

PRIIMAM LIETUVOS BONU KUPONUS 1933 METŲ UŽ PILNĄ VERTĘ

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- 1f J
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio
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DIRVA
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Gegužės 12, 1933

SKAUDVILE
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

DARIUS IR GIRĖNAS 
IŠSKRENDA

Miestelis kuris stovi vietoje 
dvaro, kurio savininką 

perkūnas nutrenkė.
Tauragės apskrityje yra 

miestas ir valsčius Skaud
vilė. Iš Skaudvilės išeina 
keturi keliai. Į pietus 12 
kilometrų randasi Eržvil
kas; per Eržvilką iki Jur
barko 23 kilometrai. Į žie
mius 8 kilometrai yra Ne
makščiai. Į rytus 6 kilo
metrai Viduklė ir iki Rasei
nių 12 kilometrų plentas. 
Į vakarus Batakiai 4 kilo
metrai ir iki Tauragės 14 
kilometrų plentas.

Skaudvilės srityje nėra 
jokio vandens nei upės, tik
tai didelis kalnas, ir mies
tas stovi ant to kalno.

Apie Skaudvilę yra toks 
padavimas. Kitados, seno
vės laikais, gyveno toks Vo
kietis ponas vardu Vilius ir 
ant to kalno buvo jo dva
ras. Ponas buvo toks žiau
rus kad už mažiausi prasi
kaltimą mušdavo žmones 
labai skaudžiai tai visi ir 
sakydavo “Skaudus Vilius”. 
Nuo to ir ta vieta gavo sau 
Skaudvilės vardą.

Ponas būdavo žiemos lai
ke liepdavo vaikui nuogam 
Įlipti Į medi ir kukuoti, o 
ponas, sakydamas kad da
bar ne laikas kukuoti, pasi
ėmęs šautuvą vaiką nušau
davo, paskui Įsakydavo mo
tinai lavoną atimti, nes at
siduos (dvoks). Tėvai tu
rėdavo pasilaidoti vaiką ir 
viskas. Toks žiaurus jis 
būdavo kad žmones tiesiog 
kankindavo, kardavo ir nu
šaudavo.

Vieną kartą tas ponas Vi
lius važiavo namon. Užėjo 
smarki perkūnija ir lietus. 
Ponas, liepė vežikams sku
bėti namon kiek tik arkliai 
neša, norėjo išbėgti nuo lie
taus ir perkūnijos. Bet ne
spėjo: netoli dvaro kur da
bar yra miestas, trenkė Į 
vežimą perkūnas ir ponas 
su vežiku ir arkliais buvo 
nutrenkti. Antrytojaus ra
do visus negyvus.

Žmonės nuo to laiko pra
džiugo patyrę kad tas žiau
rus ponas mirė. Vėliau bu
vo tas dvaras išnaikintas, 
pradėjo statyti daugiau tro

bų ir taip Įsikūrė miestas.
Dabar miestas yra gana 

didelis, turi apie 1,000 gy
ventojų. Yra valsčius, po
licija, paštas, ir puiki mūri
nė bažnyčia. Miestas nu- 
brukuotas ir yra sudėti ša
ligatviai.

Turgai čia buna kas an
tradienis.

Mieste yra apie 20 krau
tuvių, bet daugiausia žydų 
rankose.

Nuo karo miestas nėra 
nukentėjęs.

MAŽAS PILIAKALNIS
Eržvilko valsčiaus, Tau

ragės apsk., Balnių kaime 
yra mažas piliakalnis, ant 
kurio pirmiau buvo kapi
nės, bet labai apleistos. Sa
koma kad Vytauto laikais 
čia buvo laidojama Lietu
viai kariauninkai.

Yra padavimas kad čio
nai keturi broliai ir viena 
sesuo susidegino ant laužo. 
Jie buvo našlaičiai, neturė
jo tėvų. Broliai kartą gavo 
gandą kad reikės eiti Į ka
rą su Vokiečiais, bet sesuo 
labai nenorėjo kad jie eitų. 
Tada jie susikrovė dideli 
laužą, ant kurio visi penki 
užlipę susikabinę ir sudegė. 
Laužą pakūrė pati sesuo.

Dabar toje vietoje stovi 
iš vieno kelmo išaugę ketu
rios pušys, o viduryje pu
šies šermukšnis. Tai reiš
kia ten žuvo keturi broliai 
ir viena sesuo. Tą stebuklą 
ėjo žiūrėti visi žmonės — 
ir tą matė Keistutis, Biruta 
ir Vytautas. Taip išaugę 
medžiai išbuvo iki musų die
nų. šermukšnio medis bu
vo nukirstas, bet dabar vėl 
išaugo tų keturių pušų vi
duryje, kurių yra tik vienas 
kelmas.

Nuo senovės laikų tasai 
mažas piliakalnis vadina
mas Tautos Šilas ir jis po 
šiai dienai tajp vadinamas. 
Dabar ten yra Balnių kai
mo ganyklos ir gyvuliai ten 
bastosi. Apie Tautos Šilą 
yra miškas apie 20 hektarų 
didumo.

K. Laurinaitis.
‘Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtąs Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

PIRKIT DAŽUS TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS
DETROIT PAINT & COLOR CO.

Visada sutaupysit 33l/j iki 40% pas mus
NAMAMS DAŽAI Fiat Aliejiniai Dažai
Balti ir spalvose pirmutinė eilė $J

85c gal. Visų spalvų gal.

Grindim ir Aplankam
VARNIŠIŲS 90c

Galionas

PURE LEAD — Visokių Rūšių — ŽEMIAUSIOS KAINOS
4 vai. EN A MĖLI AI
1 eilės maliavojimui 

Baltas ir spalvų ^.85

VIRTUVEI DAŽAI 
Kvorta 25c.

Screen Enamel
Kvorta 25c

ASBESTOS STOGŲ 
TEPALAS 5 gal. can 
Reg. $3, Special J.25

Enamel, Maliavos, Lakeriai, Varnišius, šelakifts, Kopėčios
Viskas pas mus už pigiausias kainas

Atdara vakarais 5911 EUCLID AVE.

GEORGE BOYMER 
praneša jog karpetų išdirbinio Įstaigą dabar turi kitoj 

naujoj vietoj — 6700 Madison Ave. 
išdirba puikiausius kiekvieniems namams reikalingus

R A G RUGS
ŠĮ biznį Įsteigė 52 metai atgal mano tėvas Peter Boy- 
mer; užkviečiu jo senus rėmėjus ir visus kitus atsilan
kyti pas mus užsisakyti sau gražių skudurinių patiesa
lų už pigiausias kainas. (19)
6700 MADISON AVE. EVergreen 0785‘R.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
butų atskridę iš Lietuvos, 
tuviai gerbia juos už drąsumą 
ir laiko juos didvyriais, kurie 
suteiks garbės laurus Lietuvių 
tautai.

Lie

mu- 
šiuo 
vy- 
dar 
yra

NESMAGIOJI PUSĖ
Bet deja! kaip parpastai 

su gyvenime buna, taip ir 
atveju, šie musų tautos 
rai,, nieko nenuskriaudė ir 
neskridę į Lietuvą, jau
įvairiai apkalbami. Man teko 
nuo pat pradžios per spaudą ir 
per radio vesti propaganda jų 
skridimo reikalu. Jau daug esu 
tais reikalais rašęs. Tačiau ne
žiūrint to kad visuomenė sudė
jo aukų skridimui kiek reikėjo, 
dar ir šiandien tenka nugirsti 
abejonių: ar tikrai Darius ir 
Girėnas skris į Lietuvą? Jau 
daugelis žmonių pašnabždomis 
klausė manęs kaipo reklamavu
sį skridimą: ar tikrai jie skris? 
ar jie kartais nesumanė tik pa
sipinigauti, prisidengę gražiu ir 
kilniu tikslu? Pats kapitonas 
S. Darius girdėjo tokį abejingą 
ir pašiepiantį išsitarimą net iš 
vieno skridimo rėmėjų....

Toki ir panašus priekaištai 
yra labai reikšmingi: jie rodo 
kad yra nemaža musų tautiečių 
kurie tiesiog netiki skridimu ir 
tuo budu žemina musų lakūnų 
gerą vardą. Nors dabar jau 
turint lėktuvą ir nebūtų laikas 
kalbėti tokiu klausimu, bet yra 
aiškus reikalas tokį dalyką iš
aiškinti, kad visuomenėje nebū
tų panašių abejonių, nes tokios 
abejonės blogai veikia pačių la
kūnų nuotaiką ir klaidina nuo
širdžius skridimo rėmėjus, ku
rie gali pradėt gailėtis savo au
kų.

Tat, gerbiamieji, atvirai pa
sikalbėkim ir arčiau pažinkim 
abu lakūnus: kas jie per vieni, 
kokia yra jų praeitis ir kokio 
tipo žmonės jie yra. Po to ga
lėsime spręsti ar jiedu gali ap
gauti musų tautą, ar tik 
pakelti jos garbę.

KAPT. S. DARIUS
Steponas Darius gimė

m. Sausio 9 d., Kubiškės kaime, 
Kvėdarnos v., Tauragės apsk., 
iš tėvų Jono Romualdo Dariaus 
ir motinos Augustinos Vaišvi
laitės. Tėvas mirė 1905 m. Po 
to Steponas su motina, patėviu 
ir seserimis 1907 m. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Newark 
mieste New Jersey valst. 1908 
m. su tėvais persikėlė į Eliza- 
bethport, N. J., ir ten pradėjo 
eiti mokslą ir kartu kovoti su 
Airiukais. . 1909 m. drauge su 
tėvais persikėlė Į West Pullman, 
Ill., kur toliau tęsė mokslą.

1912 m. Steponas įstojo į W. 
Pullman pradžios mokyklos bo- 
lių komandą ir labai pamėgo 
sportą. Tais pat metais baigė 
tą mokyklą ir rudenį įstojo į 
Curtiss High School. Mokėsi 
architektūros ir žaidė beisbolą 
šios mokyklos komandoje.

1913 m. perėjo Į Englewood 
High School. 1916 m. (per 3% 
metų) baigė Harrison Technical 
High keturių metų kursą. Bū
damas mokykloje, jis dalyvavo 
įvairiose sporto komandose.

Tais pat metais įstojo į Lone 
Junior College inžinerijos sky
rių. Dalyvavo kolegijos futbo
lo komandoje ir buvo basket
ball komandos kapitonu.

1919 m., šešioms dienoms 
praėjus po to kai Amerika pa
skelbė Vokietijai karą, Balan
džio 12 d. Steponas Darius įs
toja į Amerikos kariumenę il
su 149-tu lengvosios lauko ar
tilerijos pulku (52-ros divizijos 
sudtėyje) Rugsėjo mėnesį pa-

nor i

1897

siekia Prancūziją.
i Ten, karo lauke 1918 m. Lie
pos 14 d. buvo lengvai apnuo- 
dintas nuodingomis dujomis, 
o Rugpjūčio mėnesį kautynėse 
ties Paryžium buvo sužeistas. 
Kiek vėliau įsakyme 149-tam 
lauko artilerijos pulkui buvo 
pagirtas už narsumą.

Paskelbus karo paliaubas, su 
minėtu pulku įžengė į Vokieti
ją, į Reino kraštą, ir ten oku
pacinės kariumenės sudėtyje 
išbuvo tris mėnesius. 1919 m. 
Gegužės 10 d. išėjo iš kariu
menės.

Išvažiuoja Lietuvon
1919 m. rudenį S. Darius pri

sideda prie Amerikos Lietuvių 
savanorių organizavimo. Drau
ge su jais 1920 metais nuvyko 
į Tėvynę ir įstojo į jauną Lie
tuvos kariumenę. 1921 metais 
baigęs karo mokyklos 4-tą lai
dą, buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį irs pats pasiprašęs, bu
vo paskirtas į karo aviaciją. 
1922 m. jau pradėjo savaran
kiškai skraidyti lėktuvu. Lie
tuvos karo aviacijoje buvo lai
komas vienu iš geriausių lakū
nų; taip pats girdėjau iš dau
gelio Lietuvos karo lakūnų.

S. Darius tris metus vadova
vo Lietuvos Fizinio Lavinimo 
Sąjungai, būdamas jos pirmi
ninku. Anais laikais jis buvo 
vienas iš nedaugelio sporto ži
novų ir mokė karius ir civilius 
įvairių šakų sporto.

Suorganizavus Lietuvos Fut
bolo Lygą, jis buvo išrinktas 
pirmu tos Lygos pirmininku. 
Vadovaudamas įvairioms sporto 
šakoms, pats žaidė valstybinėje 
Lietuvos futbolo komandoje, 
kuri žaisdavo su kitų valstybių 
futbolininkais. Dalyvavo ka
riumenės sporto draugijoje ir 
Lietuvos Sporto Lygos centro 
komitete.

šis įžymus Lietuvos sporti
ninkas ir sporto vadovas taip 
pat daug prisidėjo prie Klaipė
dos sukilimo organizavimo, iš- 
pradžios bendradarbiaudamas 
Vyriausiam Klaipėdos Gelbėji
mo Komitetui. Sukilimui pra
sidėjus, jis buvo. 3-čios sukilė
lių grupės vado padėjėju. Su
kilusiems Klaipėdos krašto Lie
tuviams užėmus Šilutę, S. Da
rius siunčiamas 3-čios grupės 
paspirties ešelono priešakyje j 
kitą kovos lauką — Klaipėdos 
miestą vaduoti. Drąsiems su
kilėliams sutriuškinus Prancū
zų kariumenės ir Vokiečių žan- 
darijos pasipriešinimą, Darius 
su savo buriu Liepų gatve įžen
gė į atvaduotą Klaipėdos mies
tą. Prasidėjus deryboms tarp 
sukilėlių vadovybės ir okupa
cinės Prancūzų kariumenės va
dovybės, jis buvo perkeltas į 
sukilėlių štabą. Paskiau vado
vavo 8-tai sukilėlių kuopai. Už 
uolų pasidarbavimą ir narsu
mą S. Darius buvo Klaipėdos 
Krašto Gelbėjimo Komiteto ap
dovanotas aukščiausio laipsnio 
garbės medaliu. Gyvenantieji 
Amerikoje Adv. Kastas ir Dr. 
Julius Jurgėlos gali paliudyti 
apie S. Dariaus narsumą Klai
pėdos atvadavimo metu ir jo 
nuopelnus Lietuvos sportui.

B. A. BRAZIS
Popieriuotojas ir Maliavotojas 

Grindų Lygintojas
Duokit darbą atlikti dabar— 
pristatėm materiolą už tiek 
kiek kaštuoja, darbas visai 
prieinama kaina. Kreipkitės 
šį mėnesį. (21)

HEnderson 2136
5905 WHITE AVE.

1927 m. Kapt. S. Darius gry- 
žo į Ameriką ir čia be to dar 
išlaikė tam tikrus egzaminus 
profesinio lakūno laispniui gau
ti. Tais pačiais metais jis da
lyvavo įvairiose lėktuvų grei
tumo lektynių skridime nuo 
Atlantiko iki Ramiojo vandeny
no. 1929—1931 metų laikotar
pyje buvo nuolatinėje Chicago 
Daily News Air Express lakū
no tarnyboje. Nors jis yra ge
rai patyręs lakūnas, betgi prieš 
skridimą į Lietuvą dabar mo
kėsi dar astronominės naviga- 
cijos, kad galėtų geriau orien
tuotis nakties metu viršum 
vandenyno.

Iš to matome kad Steponas 
Darius yra didelis patriotas 
Lietuvis, su ginklu tarnavęs 
Tėvynei Lietuvai ir gerai įpra
tinęs Lietuvos jaunimą sportu 
stiprinti savo jiegas tautos ir 
savo asmens gerovei. Ameri
kos garbei kovojo Prancūzijos 
laukuose ir po to nesidrovėjo 
vykti į tolimą savo Tėvynę, pa
sirengęs jauną gyvybę paauko
ti jos laisvei.

STASYS GIRĖNAS
Stasys Girėnas gimė 1895 m. 

Vytogalos kaime, Kaltinėnų v., 
Raseinių apsk. Amerikon at
vyko 1910 metais.

Eilę metų ėjo mokslus, -dir
bo spaustuvėje.

Prasidėjo didysis karas. Lie
tuvos krašto nelaimė, atsidūrus 
tarp dviejų kariaujančių pusių, 
ir pagaliau žiaurios Vokiečių 
okupacijos sunkumai erzino 
Lietuvių dirksnius. Tai visa 
kėlė Lietuvių neapikantą Vo
kiečiams, kurie negirdėtu žiau
rumu ėmė persekioti pagrobtų 
svetimų kraštų gyventojus.

Stasys Girėnas taip pat buvo 
jautrios širdies Lietuvis, bjau
rėjosi Vokiečių elgesiu ir troš
ko kad Vokiečiai butų kaip 
nors sudrausti. Tat savanoriu 
įstojo 1917 m. Spalių 17 d. į 
Amerikos kariumenę. Buvo pa
skirtas į 136-tą mokomąją es
kadrilę. kurioje užbaigė karo 
aviacijos mechanikų kursus. 
Jau tais laikais Stasys Girėnas 
domėjosi aviacija ir svajojo 
padangėmis skrajoti. Bet pa
sauliniam karui pasibaigus ir 
demobilizavus Amerikos kariu
menę, jis išėjo iš kariumenės 
1919 m. Birželio mėnesį. Vėl 
gryžo į Chicagą. (Bus.)

APSAUGOKI!
KAILINIUS

nuo alkanų Kandžių 
PA VESKIT MUMS 
šaltose moderniškose šė
pose, po nuolatine apsau
ga, gnrantuota nuo ug
nies, pavogimo ir KAN
DŽIŲ. Paliuosuokit sa
ve nuo rūpesčio ir bukit 
tikri apsauga. Liberty 
Fur Storage yra saugus, 
ekonomiškas ir patogus. 
Kaštuoja visai mažai — 
tiktai ............. 2%

TELEF. CEdar 2402

LIBERTY
FURS

įsteigta 16 metų.
10305 SUPERIOR AVE.

Ofiso 
M A in

Telefonai Namu .. 
1773 KEnmore 4740W--

J. KERŠIS ::
Standard Bank BIdg, !■

I
* 1414

Baigęs teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens 

Kurzenberger

Su visais teisių reikalais 
viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

ir

Lietu- 
Rusai

1 o ROSEDALE $ 
Dry Cleaning Co.:

C. F. PETRAITIS, Prop, i 
6702 Superior Ave.,* <

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

Žmonių Bankas
pRIEš daugelj metų, Įsteigėjai šios in- 
1 stitucijos norėjo kad ji butų “žmo
nių banku”. Ji tuo tikslu išgyvavo iki 
šių dienų.
Beveik literatiniai ir teisinga kad tarp 
musų kostumerių yra žmonės visų tau
tų, visų profesijų, visų amatų, visų biz
nių, visų gyvenimo laipsnių.
šiame mieste yra 58 Cleveland Trust 
bankiniai ofisai kurie suteikia patarna
vimą reikalingą iš žmonių banko. Kiek- 
patogiai Įrengtas ir ekonomiškai veda
mas; kiekvienas prisideda prie Kompa
nijos uždarbių; kiekvienas turi visų stip
rumą už savęs.

Cleveland Crust
3% Mokama už Padėtus Taupymui Pinigus

Member Federal Reserve System

Katalikų Labdarybės 
Vajus

Jl£J<.t/.k£BLOW

QUlGkE.'/

Vyskupas Schrembs, Garbės Pir
mininkas Katalikų Labdarybės Va
jaus kuris bus bėgyje savaitės Ge
gužės 28 d., paskyrė sekančius as
menis vajaus vedimui: Mr. Eugene 
Quigley, Generalis Vajaus Pirminin
kas; Kun. C. H. LeBlond, Diecezijos 
Labdarybės Direktorium; Msgr. Gil
bert P. Jennings, LL.D., V.F., Cle- 
velando; Msgr. Ferdinand A. Schrei
ber, V.F., Akrono, Vysk. Wm. J. Ga
lena, D.D., V.F., Painesville, Kun 
John Johnston, V.F., lorain, ir kitus.

Kampanija rinkimui aukų ir nau
jų rėmėjų Katalių Labdarybės Kor
poracijai bus varoma per 220 šios 
Diecezijos parapijų. Tais pinigais 
palaikoma labdarybės darbai tarp 
katalikų.

AKRON, OHIO

Lankysis kunig-as. Akro- 
ne, Šv. Petro bažnyčioj, ku
ri randasi 1414 Ėast avė., 
Gegužės 11 d. vakare apie 
7 vai. ir Gegužės 12 d. ryte 
ir vakare svečias Lietuvis 
kunigas. Jis klausys išpa
žinties. Kurie Lietuviai ka
talikai norite apsirūpinti 
dvasaniais reikalais galite 
pasinaudoti šia proga.

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

Kapams akmenys nuo $15 aukštyn. 
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

TAUPYKIT
MALIAVODAMI

Gatava Maišyta Maliava 
reikalingų spalvų 75c gal.

Enamel visų Spalvų 1.25 gal. 
Shellac ................... 1.25 gal.
Varnish .................... 89c gal.
Stogui Popiera.........45c rol.
Stogui Tepalas 5 gal. už 95c 
Varnish Remover .. 95c gal. 
Screen Enamel.........25c kv.
Automobilių Lakeris

visokių spalvų . .. 75c gal. 
Juodas Lakeris .... 1.65 gal. 
Fiat Sienoms Maliava $1 gal.
Gaukit mus kainas Aliejui, 

Terputinui ir švinui.

SUPERIOR PAINT 
& COLOR CO.

6535 Euclid 9913 St. Clair
HEnderson 1521

Atdara vakarais (22)
“Dirva” dabar yra pigiausias
darbininko liuoslaikio draugas.

Skaitykit “Dirvą”.
tn:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I VIELŲ TINKLAI
(Fly Screen Wire)

2c ketvirtainė pėda Galvanizuotų vielų 
2y2 ketvirtainė pėda varinių vielų 5c.

GLENNELLJOBBING CO
1 0008 St. Clair Ave. (20)

ELYRIA AUTO REPAIR
68TH ST. ir SUPERIOR AVE.

Reikale šaukit HE 7783 visais laikais
Musų įstaiga atdara 24 valandas kasdien.

Mes parvežame sugedusius ir sutaisome batarejas
Mes parduodam Exide ir National Batarejas 

Mes dažome viršus ir sparnus Duco maliavomis
Sudedame Brakes ant visokių mašinų ir čia gausite pa

tarnavimą kuriam neprilygsta kiti.
Musų kainos yra pritaikytos šių laikų aplinkybėms.

DARBAS GARANTUOTAS
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| VYRAMS IR VAIKINAMS |
Grynos Vilnos SIUTAI ir PLOŠČIAI z

= Stiliai ir Modeliai Jų vertė
kurie patenkins K I buvo po

E jaunus ir senus $18.50 ir $20

= Naujos Pavasarinės Skrybėlės $1.95 ir x$2:45 |
Ę Šilkiniai Kaklaraikščiai 25c
| THE KRAMER & REICH CO.
■= E
E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E

F.mininiininmiiiniiiinniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinii"iiiiiiiinih.x 
£1|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIH^ 

| MRS. A. JAKUBS 1

(A. JAKUBAUSKIENĖ)
I Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. E
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- S

Ę tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- : 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- z

E gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos' $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikalo telefonuokit.

E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
^llllllilIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIJlUIlliOiiiiiiiiiiiiiiiiiiliHŠ
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® IŠ LIETUVOS ®
DIRVA 7

NUŽUDĖ SAVO ŽMONOS 
MEILUŽĮ

Kaunas. — Balandžio 24 
d. Aleksote įvyko šiurpi šei
mos tragedija. Apie 19 vai. 
Kazys Alubauskas parėjęs 
iš darbo rado savo žmoną 
begir tau jaučią su savo mei
lužiu, Kaziu Bernotavičium. 
Visi trys gyveno Minkaus- 
kio gatvėj ir yra paprasti 

. darbininkai.
Alubauskas pradėjo savo 

žmoną barti kad ji prage
rianti jo sunkiai uždirbtus 
pinigus, nežiūrinti vaikų. 
Bernotavičius pradėjo ją 
užtarti. Alubauskas supy
ko, griebė peilį ir per susi
rėmimą perpjovė Bernotą- 
vičiui dešinės rankos, gys
las. Po kiek laiko buvo 
šaukiama greitoji pagalba, 
bet jos automobilis buvo iš
vykęs į Šančius. Kraujas 
iš rankos bėvo smarkiai ir 
iki pribuvo pagalba Berno
tavičius del kraujo nu.bėgi- 
mo buvo miręs. Alubaus
kas suimtas. “L.A.”

IŠ LIETUVOS ŪKININ
KŲ GYVENIMO

“TRYLIKOS KLUBAS” 
KAUNE

Pagal užsienio pavyzdį, 
Lietuvoje nori organizuo
tis neprietaringieji žmonės. 
Juk žinomas didelis kai ku
rių žmonių prietaringumas. 
Londono gatvėse namų nu
meris 13-tas paprastai ven
giamas, jo vietoje žymima 
12i/2.. ..

Amerikoje yra klubas ko
vai su prietaringumu. Stei
giamas susirinkimas buvo 
tryliktą dieną mėnesio, try
liktą valandą ir tryliktą mi
nutę tryliktoje gatvėje ir 
trylikto numerio name, try
liktame kambaryje, iš try
likos steigėjų, su trylika 
dienotvarkės punktų.

Lietuvoje manoma daryti 
tą patį — kovoti su prieta
ringumu. Klubas turės try
likos punktų įstatymus, ga
lės būti stengiami visur 
skyriai, nes viename sky
riuje galės būti tik trylika 
narių.

Pas mus iki šio laiko 
skaitlinės trylika reikšmė 
tebediskusuojama. Pavyz
džiui, Miškų gatvės 13-tas 
numeris kai kuriems esąs 
nelaimingas (kaip savo lai
ku peoviakams), o kai ku
riems laimingas: kas iš to 
gyvena.......

Dr. Rerum Plunxnae.

Krizio laike iš visų luomų 
ir gyvenimo šakų blogiau
sia gyvena ūkininkai. Sun
ki ūkininkų būklė privertė 
ūkininkus būti blaivesniais. 
Traktieriai ir monopoliai 
jau nebesidžiaugia aukso 
laikais, o vieni po kitų užsi
darinėja.

Iš 100 ūkininkų 80 sulin
dę j skolas, ir iš kožnų 80, 
20 ūkininkų vargiai begalės 
iškopti iš skolų. Ūkininkai 
kad padengus nors procen
tus išveža visas kiaules ir 
paskutinį lašą pieno.

“Nuodėmė ras savo lai
ką”, sako Lietuviška patar
lė.

Bet Lietuvoje dar nėra 
taip bloga kaip Lenkijoje, 
Rusijoje, Latvijoje ir kito
se didesnėse valstybėse. Jei 
Lietuvos ūkininkai pajuto 
pilną krizį tai tą apturėjo 
už praeities nuodėmes. At
gal trejetas, ketvertas me
tų už 6 pūdų kiaulę ūkinin
kams mokėjo 200 litų; ark
liui vidutiniam 400 lt.; kar
vei vidutinei 400 litų; vištos 
buvo po 5—10 litų; 7 kiau
šiniai litas; linų pūdas 80 
litų; rugių pūras 20 litų; 
sėmenų centneris 18—24 lt.

Bet tame geriausiame lai
ke ūkininkai lindo į skolas, 
girtuokliavo, puotas kėlė.

Vien Rokiškio mieste ge
rai gyvavo 28 girtuoklystės 
įstaigos. Dabar viena beli
ko ir ta jau merdi.

Ūkininkai ėmė skolas ne
va gerinimui savo ūkio, o iš 
jų tik penktas nuošimtis sa
vo gerus norus pasiekė ii' 
išpildė, kurie ir dabar nela
bai dejuoja, o kiti visi ėmė 
skolas tikėdami dar geres
niais laikais jas grąžinti. 
Daug buvo ir tokių kurie 
ėmė skolas laukdami buntų 
ir karo kad visas skolas nu
neštų.

dabar reikia grąžinti, kas 
ūkininką ir gerai pakamuo- 
ja. .

Lietuvos ūkininkų sun
kus gyvenimas sprendžia
ma iš prasiskolinimų ir blo
go maisto. Bet kas čia kal
tas? Nors krizio laikas, 
bet ūkininkai ir ūkininkės 
būtinai vejasi miesčionis. 
Ūkininkai perkasi lineikas, 
kurios be naudos stovi viš
tų tupyklomis; nešioja ge
lumbines drapanas, dzimės 
batukus ir nuo 6 iki 24 li
tų vertės kaklaraikščiais.

Ūkininkės ir ūkininkai
tės vejasi Paryžiaus moder
niškas moteris; nešioja šil
ko suknias ir net įvairius 
blizgučius ir brangius ba
tukus. Dabar ūkininkaitės 
negali atskirti nuo turtin
gos aristokratės.

Del maisto, tai čia prisi
deda musų Lietuvaičių ne
mokėjimas, negabumas.

Lietuvės ūkininkės dar
žas derlingas, bet jame ma
tosi tik gyvuliniai burokai, 
nematysi pamidorų, šabal- 
bonų, braškių; jei morkų 
yra tai jos vistiek šeriamos 
karvėms, nes šeimininkės 
nežino kas iš jų nagaminti. 
Sodnai pilni vaisių ir uogų, 
bet ūkininkai tol juos valgo 
iki ant medžių kabo. Tan
kiai pasitaiko kad 30 ha. 
turtingo ūkininko šeima 
pusalkaniai gyvena, o aruo
das pripuvęs kviečiu, ant 
aukšto mėsa kirmyja.

10—80 ha šeimininkė kai 
kada savo šeimyną ir svečią 
neblogiau pavaišina kaip 
koks pasiturintis dvarpo
nis, o sakosi kad tas viskas 
jos pagaminta, nieko nekai
nuoją.

Svarbiausia Lietuvai rei
kėtų ne gimnazijų bet ruo
šos ir ūkio mokyklų.

Tai taip išrodo ūkininko 
gyvenimas, nors gal kai kas 
Amerikiečiams iį kitai]) pie
šia. P. Kriukelis.

KANADOS
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Kada dabar už tą pačią 
kiaulę mokama 60 litų, ar
kliui 40 1., karvei 30—60 1., 
vištai 1 1., kalakutui 3 1., ru
gių pūrui 6 1., ir tą mažai 
kas perka. Be to dar da
bar įvairus mokesčiai yra 
15 nuoš. aukštesni.

Skolas ar nors

PRIEŠ-ŽYDIŠKAS LAIK
RAŠTIS KAUNE

Prieš Velykas Kaune pa
sirodė nedidelis laikraštu
kas, “Tautos Žodis”, kuris 
pasisakė kovosiąs su Žy
dais. Visas laikraštukas bu
vo užpildytas griežtais Žy
dams priešingais straips
niais. Tačiau greitai karo iĮ 
komendanto įsakymu fas < 
laikraštukas buvo konfis- < 
knotas. Daugiau tas laik-

KOKI GALINGI JAUČIA
SI MUSŲ RAUDONUKAI

Negalėdami sutraukti į 
save daugiau rėmėjų, mu
sų komunistėliai dažnai su
rengia koncertus be įžan
gos, tik prie durų renka 
mezlevą, kas kiek išgali. Po 
tam pasitinka su “Worke- 
riu”, siūlydami pirkti “dar
bininkišką laikraštį”, nuo 
to nusisukus užklumpi ant 
kito, kurs siūlo pirkti ko
kio ten Tim Buick abrozė- 
lius. Na o kaipo program o 
dalis buna koks nors vaidi
nimas, kuriame perstatoma 
visa raudonųjų galybė, o ki
ti prieš juos tik silpni kir
miai.

Visus jų veikalus suminė
ti neverta, tik paviršutinai 
paminėsiu kad tai yra tik 
išjuokimas tikybos, bažny
čios, apeigų ir visko religiš
ko, išniekinami kas tautiš
ka, purvinama Lietuvystė, 
šmeižiama organizacijos ir 
asmenys kurie tik nesiklo- 
nioja Maskvos bernams.

Jeigu jiems visi toki prie
šai tai ko jie lenda ir ima 
pašalpas iš katalikiškos or
ganizacijos ant Boon st.?

Prie to dar garsus rau
donukas Raila pradeda pa
mokslą drožti, bet jau ne
liesdamas kitų pakraipų 
žmonių, daugiau pataikau
damas visiems. Aiškina ko
kiu budu pramonė perėjo į 
kapitalistų rankas ir del ko 
įvyko depresija, kuri nepa
sibaigsianti be komunizmo, 
ir kvietė visus stoti į ben
drą frontą, nežiūrint ar tu 
katalikas, ar kitoks, tiktai, 
žinoma, turi pasiduoti po 
komunistų vadovyste.

Po to dar išbėga vienas 
užsikarščiavęs komisą r a s. 
Kevėža, ir atsistojęs prieš 
publiką rodo socialistų at
sišaukimą, kurie rengia pa

minėjimą pirmos Gegužės. 
Jiems gerai kliuvo pipirų 
kam be jų pavelijimo ren
gia, ir įgrąsino visiems ki
tiems kad neitų į socialis- 
tiškų grupių parengimą, o 
ateiti pas juos pasižiūrėt, 
paimti pavyzdį. Tai tau ir 
ninas yra pasakęs jog iš 
galvelės tų raudonukų: vi
sus išbara, iškolioja ir nori 
kad rimtesni darbininkai su 
jais dėtųsi. Tokiais sun
kiais laikais vienybė darbi
ninkams labai reikalinga, 
bet kuomet tie raudonukai 
bando visur vadovaut, kitų 
pažiūrų darbininkai visai 
nenori su jais dėtis žinoda
mi kad su raudonųjų takti
ka nieko nelaimės: tuos ap- 
sišaukusius “darbininkų a- 
paštalais” visi gerai žino ir 
žino ne tik jų organizaci
nius darbus bet ir jų asme
nišką gyvenimą.

Kažin ar musų komunis
tėliai žino kad jų tėvas Le- 
šimto komunistų vienas y- 
ra idealistas, 29 piktada
riai, o 70 kvailių. Jeigu jis 
butų matęs Kanados Lietu
vius komunistus tikrai bu
tų pasakęs kad-iš šimto ko
munistų visi yra tokie kaip 
tie 70 nuošimčių....

Musų raudonukai giriasi 
kad į tokius jų koncertus 
sueina daug publikos žiū
rėti. Mano supratimu nė
ra ko didžiuotis, nes žmo
nės laiko turėdami nueina į 
parką kur aptvertos bež
džionės raitosi ir daugelis 
ten apstoję žiuri.

Juočepio Posūnis.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčii 
1310 Russell Road
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HEnd. 8442

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS 
6040 Superior Ave.

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.
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MONTREAL
Iš LIETUVIŲ VYTAUTO 

KLUBO GYVENIMO
Čia jau nuo 1905 metų 

gyvuoja Vytauto Klubas. 
Jo nariais gali būti .kiek
vienas Lietuvis neskiriant 
pažiūrų, bi tik vartoja Lie
tuvių kalbą ir prisilaiko ne
partinio tautinio principo.

Prie klubo priklauso ne
mažai narių, kurie turi pir
kę akcijas ir tuomi įsigijo 
nuosavą namą. Nors na
mas dar neišmokėtas, bet 
laikui bėgant išsimokės.

Klubas turi prie savęs ir 
pašalpijię draugiją, moka 
į ją mokesčius ir ištikus ne
laimei nariai gauna pašal
pą.

Klubo nariais yra dau
giausia seni Kanados gy
ventojai Lietuviai, kurie čia 
atvažiavo prieš daugelį me
tų; pažiūromis nariai yra 
maišyti: katalikiškų ir lai
svų minčių. Bet visi pasi
ryžę klubą palaikyti nepar
tiniu, nepolitikuojančiu.

Savu laiku buvo į klubą 
bandę su savo kromeliu lys
ti komunistai, bet klubie- 
čiai juos greitai pažino ir 
nedavė įsivyrauti, ir tuomi 
klubas pasiliko nepriklau- 
ma įstaiga.

Klubo name yra salė, nors 
nedidelė, bet šokiams, susi
rinkimams pakankama. Be 
to užlaiko arbatinę, parda
vinėja alų, iš ko padaro pa
jamų.

Balandžio 22 d. klubo sa
lėjo buvo šokiai, į kuriuos, 
kaip klubo paprasta, nebū
na jokios įžangos, kas labai 
gerai ypač šiais sunkiais 
laikais. Vieni atsilanko tik 
sau pasišokti, o kiti ir pa
daro klubui pelno besivai- 
šindami. Tvarka klube ge
ra: kas nori gali šokti, nie
kas neprieštarauja, o gerti

alutis kiekvieno liuosa va
lia ir kišeniaus išgalė, nie
kas neverčiamas ir neragi
namas.

Štai dar kuomi Vytauto 
Klubas gali pasigirti: turi 

(gana smagų, gerą Lietuviš
ką orkestrą, ir kaip muzi
kantai užtraukia smagią 
Lietuvišką polkutę ar val- 
ciuką tai visi kimba į poras 
ir sukasi kad net kojos že
mės nesiekia. Šis orkes
tras tik ir palaiko Lietuvių 
šokius šiame mieste, kitos 
gi musų organizacijos reng
damos šokius ima svetimus 
muzikantus ir svetimus šo
kius palaiko.

Vietos Lietuviai katali
kai niekad su klubu nedaro 
konkurencijos, bet Maskvi- 
niai žydberniai visada ban
do už akių lysti, kai]) dare 
ir Balandžio 22 d., sureng
dami savo šokius.

Butų geistina kad į klu
bą pareitų geri Lietuviški 
laikraščiai kaip “Dirva” ar 
“Vienybė” ir vienas-kitas 
katalikiškas laikraštis, kad 
užėję Lietuviai galėtų ne 
tik išsigerti bet ir po laik
raščius pasiknisti, pažiūrė
ti kas pasaulyje dedasi. Tas 
dar labiau patrauktų Lietu
vius, o klubui priduotų kul- 
turiškumo ir tautiškumo.

Čia klubiečiai jums rim
tas patarimas: palaikydami 
ne tik pasišokimo ir išsigė- 
rimo įstaigą, bet ir litera- 
turos-laikraščių, padarysite 
savo klubą Lietuviams ma
lonesne užeiga.

Garbė Montrealo Lietu
viams kad moka palaikyti 
vietos Lietuviuose Lietuviš
ką nepartinę dvasią.

Jūreivis.
“DIRVA” yra pigiausias dar

bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

procentą rastis nepasirodysiąs.

BOIKOTUOJA ELEK
TROS STOTĮ

Kauno gyventojai pradė
jo boikotuoti elektros stotį, 
t. y. nuo Balandžio 23 die
nos pasiryžo nevartoti elek
tros energijos tol kol stotis 
neatpigins elektros. Boiko
to metu gyventojai naudo
sis žibalo ir žvakių šviesa.

“L. U.’

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

SVEIKATOS JIEŠKANTIEMS :į:
KARŠTŲ SVEIKATOS VANDENŲ VIETA

Daugumas žmonig atvažiuoja čia gydytis nuo Rheti- 
matizmo, Nervų ir kitų ligų ir atgauna sveikatą, čia X

pragyvenimas yra pigus, kambaris už $3 j savaitę. į
LIETUVIŠKAS MOTELIS

Rašykit man, o gausit atsakymą tuojau.
ADAM TOLOCKA *

128 Chapel St. Mot Springs, Ark. ?

| NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas) Ę

E . =
f Licensed Funeral Director
E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
= dernišką laidotuvių vietą E

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
žš Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok Ę 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems £ 
S lygus, be tsižvelgimo į kaštus. —
S Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
z derniškas. j-
= HEnderson 9292 E

LIŪDNAS VAIDŲ 
GALAS

Liepiškiai, Liškiavos v.— 
šio kaimo piliečiai P. ir M. 
S. nuvažiavo į mišką malkų 
parsivežti. To pat kaimo 
pilietis B. A. nusekė paskui. 
Miške susivaidijo. A. B. 
šovė ir pataikė M. S. į šo
ną. Parvežtas namuose S. 
mirė. A. B. areštuotas ir 
patalpintas kalėjime.

Vaidų priežastis — ilgas 
bylinėjimąsi už ta patį miš
ką. “L.U.”

“GRIPSHOLM” — “Baltoji Gulbė”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Iš New Yorko GEGUŽĖS 27 d., 11 v. ryto
Priplaukia Klaipėdą Birželio 8 <1.

Motorlaivis ‘Gripsholm’ yra didžiausias laivas iš plaukiančių tie
siog į Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.

— Iš NEW YORKO I KLAIPĖDĄ —
Trečia Klase — $92.00. Ten ir atgal — $153.50.
Turistine Klase — $115.00 Ten ir atgal — $192.00

Suv. Valst. Revenue ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Jūsų vietinio 

laivakorčių agento arba
"DIRVOS” AGENTŪROJE

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

yAVAW.V.VAVAV/AVAWA'AY.T.W.’.W.V.'.'.'.W.W.'. 

| MOTHERS LAUNDRY į 
į 4510-12 CLARK AVE. į
£ PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS S 

j Wet Wash 'Vs"" I 
£ • šaukite J

£ MElrose 1060
£ ir musų vežikas pribus paimti iš namų. £
£ Pabandymui musų darbo, iškirpkit šį skelbimą ir paduo- £ 
£ kit vežėjui, gausit 25c pigiau. (22) £
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MES PRIST ATOM ALŲ
S Kiek tiktai jums reikalinga tiesiog j namus. = 

Parašykit arba telefonuokit ENdicott 4823
= Taipgi užlaikom pilniausj sandėlį geležinių reikmenų, E 
= ir maliavų viduje ir išlauko. Pristatome į namus visus = 
E užsakymus iš musų krautuvės. Ę
1 SPECIALĖ KAINA VIELŲ TINKLAMS (SCREEN)

MALIAVOS — 29c. puskvortė, 39c kvorta.

Į ALBERT A. MARKS | 
E 4520 Superior Avenue (22) =
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GREAT WORLD'S FA3K 
ACENTURY-PROGRESS

This magnificent exposition 
— surpassing all previous 
world’s fairs in originality of 
conception, and in the many 
unique and marvelous fea
tures of interest, is an event 
no one can afford to miss. Go to 
Chicago this year by all means, 
but best of all visit the great fair 
on the great ship SEEANDBEE, 
■which will be your floating hotelo.....

6 DAY ALL EXPENSE
LAKE CfiU/fE

Starting firomBuffalo orCIeveland 
these special all-expense cruises 
on the SEEANDBEE, the largest 
and finest passenger ship on the 
great lakes, give you happy, care
free, restful days, with music, 
dancing, entertainment, games 
and sports. The scenic beauties of 
the Detroit River, the St. Clair 
Flats, and a four hour stop at 
Historic Mackinac Island -will 
help make the trip

Važiuosit Lietuvon?
Būtinai kreipkitės j sava — sena patikėtiną Lietuvišką — ištaigą.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vak.

memorable.

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY
East 9th Street Pier Cleveland, Ohio

GentlemenSend me folder giving rates, schedules and full 
information about your ALL-EXPENSE World’s Fair Cruises 
on the great ship SEEANDBEE —
Name______________ ,
Address_______________ ._________________________ _
Everything included — transportation, state- £ 
rooms, meals, entertainment, side trips, use of £5^ ■JR3U 
the ship as a hotel while in Chicago and ad- ~ j| — 
mission to the Fair—from Cleveland as low as &
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| KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE |
= “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais š 
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ATSIMINIMAI IŠ CLEVELANDO PRAEITIES

AUTOMOBILIS UŽMU
ŠĖ JUST. PEČKAITĮ 
Trečiadienio vakare, Ge- j 

gūžės 10 d., apie 10 v., ties! 
Lietuvių sale automobilis 
ant vietos užmušė seną vie
tos gerai žinomą Lietuvį, 
Justiną Pečkaitį, 56 m. am
žiaus, nuo 6028 Superior 
avė. Velionis tuo laiku no
rėjo pereiti per gatvę ir pa
teko po automobiliu kuris 
lėkė visu smarkumu.

Paliko dideliame nusimi
nime žmoną Oną, dvi dukte
ris: Eleną ir Adelę, ir sūnų 
Joną. Pašarvotas savo na
muose. Bus laidojamas pir
madienį, Geg. 15 d., iš Šv. 
Jurgio bažnyčios, Kalvari
jos kapinėse.

(Kitame num. bus para
šyta daugiau )

VAŽIUOSIT LIETUVON?
Jau visai pavasaris, ir prasi

deda važiavimas į Lietuvą. Ku
rie manot važiuoti rengkitės 
dabar.

“Dirvos” šios vasaros eks
kursija bus Gegužes 27 d. lai
vu “Gripsholm”. Kurie esate 
Amerikos piliečiais galit spėti 
išsirengti su ta ekskursija.

Su šia ekskursija važiuoja:
Poni Bagdonienė su dukteria,
A. Malakauskas (visi trys iš 

Shamokin, Pa.)
Taipgi “Dirvos” agentūra 

parduoda laivakortes visomis 
kitorpis linijomis ir Įvairiais 
laikais. Galit išsirengti kada 
kam patogiausia.

APIPLĖŠĖ Kramer & Reich 
krautuvę. Ketvirtadienio rytą 
apie 9 vai. du plėšikai inėjo Į 
žinomą didelę vyriškų reikme
nų krautuvę Kramer & Reich 
Co., ant Superior kampas Gid
dings, ir suvarydami į skiepą 
krautuvės vedėjus iškraustė vi
sus pinigus. Tuo tarpu krautu- 
vėn buvo tik ką inėjęs Povilas 
Vasiliauskas paimti “Dirvai” 
tos krautuvės skelbimą, ir jam 
prisiėjo pildyti plėšikų Įsaky
mus, kurie su revolveriais ko
mandavo kaip jiems patinka.

Pats Kramer dar norėjo bėg
ti pro duris, už tai jam vienas 
plėšikas smogė įnagiu per gal
vą ir jis pargriuvo. Vėliau at
sipeikėjo.

Plėšikai greit pabėgo ir tuoj 
buvo duota žinia policijai.

LYROS Choras rengia kon
certą šį sekmadienį Lietuvių 
salėje, nuo 5 vai. vakare. Da
lyvaus chora's ir solistai. Cho
rą vadovauja Mr. Altschuler iš 
WYAJ stoties. Po koncerto šo
kiai. Programo vedėjas Bal
trušaitis.

VINCAS GREIČIUS, sūnūs, 
Bal. 23 d. dalyvavo Warren, O., 
Diana Muzikos Instituto Sym- 
fonijos orkestre kaipo svečias 
smuikininkas solistas. Bal. 28 
d. griežė Euclid Central Audi
torijoj Music Festival progra- 
me, atlikdamas vieną žymiausių 
pasaulinių smuikos veikalų, pir
mą dalį F. Mendelssohno Con
certo, atmintinai, kas užėmė 20 
minutų. Buvo apie pusantro 
tūkstančio publikos, kuri smui
kininkui aplaudavo be pertrau
kos, bet jis antru kartu negro
jo. Gegužės 4 d., 2:15 vai. po 
pietų jis griežė Bruch Concer
to ir Godardo “Berceuse” ra
dio stotyje WGAR 15 miniitų 
laiko. Jam akompanuoja Re
gina Greičiūte. Rep.

KAS RENGIAMA
—Gegužės 28 d. Andersono 

farmoj Liet. Demokratų Klubo 
piknikas.

-—Birželio 4 d. Slapnicko far
moj Lietuvių Kultūrinio Darže
lio piknikas.

—Birželio 11 d. Lietuvių Dar
želio atidarymas Rockefeller 
parke.

—Birželio 18 d. Dr. V. Ku
dirkos Draugijos piknikas An
dersono darže.

—Birželio 25 d. Šv. Jurgio 
parapijos piknikas.

Kurios organizacijos nori pa
skelbti savo piknikų ar išva
žiavimų dienas gali priduoti ir 
jos bus skelbiamos šiame sky
riuje.

DAR APIE “DIRVOS” KON
CERTĄ BALANDŽIO 30 D.

Noriu išreikšti dar keletą sa
vo minčių apie “Dirvos” Pava
sarinį koncertą, kuris buvo su
rengtas užpereitą sekmadienį 
užbaigimui žieminio sezono, ka
dangi jau užeina šiltas oras ir 
prasidės pasilinksminimai atvi- 
lame ore, laukuose, miškuose. 
Taigi šiose užbaigtuvėse ir da
lyvavo didelis skaičius publi
kos. Oras tą dieną buvo labai 
šiltas ir tiko daugiau piknikui 
o ne koncertui, tačiau publika 
neapleido tą turiningą koncer
tą kokių netankiai tenka pama
tyti. Clevelandiečiai žino kad 
“Dirvos” parengimai buna tu
riningi dainomis, muzika ir vi
sokiais pamarginimais, dėlto 
kad “Dirva” randa galimybes 
duoti publikai ką kiti neįsten
gia duoti.

Iš (o vakaro pasiliko gilus 
įspūdžiai iš musų čia augusio 
janimo. Aš turėjau progą to 
koncerto programą vesti ir no
riu pasakyti kad iš keturių de- 
sėtkų scenos dalyvių tik du 
buvo gimę senoje tėvynėje, čia 
užauginti, o kiti visi buvo čia 
gimęs jaunimas. Koks malonu
mas matyti tokį būrį jaunimo 
užimant musų ateivių vietas 
kultūros lauke! Galime tik pa
sidžiaugti kad musų jaunimas 
Amerikoje taip užjaučia savo 
tautos kultūrai ir su tokiu at
sidavimu dirba. Ko ne visi jie 
gražiai kalba Lietuviškai, dai
nuoja musų liaudies daineles, 
deklamuoja eiles, ir groja mu
ziką artimą Lietuvio širdžiai, 
kuo mažai pasižymi musų atei
viai artistai, kuriuos tankiausia 
išgirsti rėkiant kokią Itališką ar 
dar kitokią jiems patiems nesu
prantamą ir publikai nuobodžią 
dainą.

Netoli nuo Clevelando randa
si miestas Akron. Tenai gyve
na neperdaugiausia Lietuvių, 
tarp savęs susiskaldžiusių, bet 
čia augęs jaunimas susiorgani
zavo j Draugišką Klubą ir dar
buojasi kulturiškoie dirvoje sa
vo tėvų prigimtoje kalboje ir 
Lietuviškoje dvasioje. Akrono 
Jaunimo Draugiško Klubo Cho
ras iš 26 asmenų, vadovaujamas 
Igno Holišiaus, išpildė dalį pro
gramo, ir tie kurie dalyvavo 
šiame koncerte sako kad ge
riau ir negalima tikėtis.

Kitas būrelis dalyvavo iš ki
to kaimyniško miesto Pittsbur- 
go. Turime atiduoti daug kre
dito Zenai ir Julei Rajauskai- 
tčrns, nes jos nors dar jaunos 
mergaitės, scenoje elgiasi kaip 
gana senos, groja keletą instru
mentų labai gabiai, gražiai pa
dainuoja ir tikros artistės de
klamavime. Kita Pittsburgietė 
buvo Milda Virbickaitė, gerai 
žinomo veikėjo Virbicko duktė. 
•Ji yra tikrai talentinga pianis
tė. Ketvirta Pittsburgietė bu
vo Stefanija Zelenauskaitė ku
ri turi žavėjantį balsą ir Cleve
landiečiai ją pamėgo.

. Na o vietinių Clevelandiečių 
irgi turime gabių scenos dar
buotojų. Adelaide Mįliauskiu- 
tė yra žymi dainininkė, turi ge
rai išlavintą balsą; ji ne tik dai
nuoja bet yra ir gabi pianistė 
ir šiaip dalyvauja vietos Lietu
vių judėjime. Alvina ir Domi
cėlė Salasevičiutės, dar jaunos 
panelės, bet spėjo pasižymėti ir 
jas publika labai mėgsta; jodvi 
dainuoja ir pianu skambina. 
Petras ir Juozas Luizai taip pat 
maloniai padainuoja ir patys 
skambina pianą. Dalyvavo ge
rai žinomi akordionistai, Zuza1- 
na Garbenčiutė, Jonas Drasutis 
ir Al Mikėnas, kurie visi gerai 
itsižymėjd savo instrumentais. 
Marcelė ir Frances Martin, jau
nos Lietuvaitės, viena pianistė, 
antra smuikininkė. Jodvi pir
miau dalyvavo daugiau tarp 
svętimtaučių, bet dabar prade
da pasirodyti tarp Lietuvių.

Po koncerto buvo šokiai, ku
riems grojo Luizos orkestras.

F. J. ŽURIŲ namus aplankė 
garnys ir paliko gražią duk
terį. Poni Lucija žurienė ran
dasi Huron Rd. ligoninėje, abi 
su dukteria jaučiasi gerai.

LANKĖSI svečiai iš Detroi
to: Adv. J. P. Uvick su žmo
na, poni Steponavičienė ir Dr. 
J. Jonikaitis. šeštadienio va
kare atsilankė Moterų Ratelio 
vakarėlyje, paskiau vakarojo 
ir nakvojo pas Dr. Vitkų, gry- 
žo sekmadienį, apsilankydami 
pakeliui pas P. J. žurį.

Broliai Luizai yra išauklėti tik
roje Lietuviškoje dvasioje, my
li savo tautą ir dirba jaunimo 
tarpe.

Už to viso jaunimo tokį iš
auklėjimą kreditas priklauso jų 
tėvams, kurie rūpinosi kad jų 
sunai ar dukterys ko nors iš
moktų ir kad užaugę tai panau
dotų savo tėvų tautos vardo 
pakėlimui.

šis koncertas buvo aprašytas 
vietos Angliškuose laikraščiuo- 
se.

Publikos buvo iš keleto aplin
kinių miestų. . Jonas Jarus.

IŠMOKĖS $50,000,000 BIRŽE
LIO PRADŽIOJ

National City Bankas paėmė 
į savo globą dviejų nusilpusių 
bankų — Guardian ir Union — 
turtą ir apie Birželio 5 dieną 
National City Bankas pradės 
išmokėti tų dviejų bankų depo- 
zitoriams pirmą didelę sumą pi
nigų — net penkiasdešimts mi
lijonų dolarių.

Daugybės ir Lietuvių pinigų 
tuose bankuose buvo sulaikyta, 
taigi ir Lietuviai gaus kelis de- 
sėtkus tūkstančių iš tos sumos.

Naujas bankas, First Natio
nal, nebus organizuojamas, ka
da National City Bankas suti
ko paimti į savo globą tų dvie
jų bankų turtą.

Vėliau bus mokama daugiau, 
kaip tik spės gauti pinigus už 
palengva likviduojamą turtą.

Union ir Guardian Trust ban
kai negavo leidimų atsidaryti 
pilnoms operacijoms kada Pre
zidentas Roosevelt paėmė ban
kus į savo kontrolę ir pavelijo 
tvirtiems atsidaryti, o silp
niems ’įsakė persitvarkyt arba 
visai likviduotis.

Kiekvienas skaitytojas gali 
suprasti kad tie bankai kurie 
gavo teisę atsidaryti yra pilnai 
tvirti ii; užtikrinti, nes šitų po
ros didžiausių Clevelando bankų 
vadovų nei įtekmė nei politika 
nieko negelbėjo ir jiems nebu
vo pavelyta pradėti veikti kar
tu su kitais bankais.

Gaila kad pirmesnė valdžia, 
nepasirūpino bankų sužiūrėji
mu, nebūtų užkliuvę žmonių pi
nigai, kurių dalis gal visai ne
bus išmokėta.

MUSU JAUNIMO 
JUDĖJIMAS

Man teko dalyvauti keletoje 
programų kuriuos suruošė įvai
rios musų grupės. Vieną sek
madienį buvo Vyčių Talento 
Vakaras, o kitą sekmadienį di
delis “Dirvos” koncertas.

Talento Vakaras kuris įvyko 
Bal. 23 d., tikrai parodė visiems 
kad Clevelando Lietuviškas jau
nimas nemiega ir net gyviau 
pasirodo scenoje negu prieš ke
letą metų atgal pasirodydavo 
atvykusieji iš Lietuvos.

Po šio buvo didelis “Dirvos” 
koncertas, už kurio suruošimą 
garbė priklauso “Dirvos” re
daktoriui Karpavičiui.

Visi kurie dalyvavo Bal. 30 
d. koncerte vėl pamatė kad šia
me programe vėl jaunimas kuo- 
puikiausia pasirodė ir kad šio 
koncerto rengėjas po svetainę 
nebėgiojo parodymui kad tik 
jis galėjo taip padaryti, bet vi
siems programo dalyviams gar
bę atidavė, užmiršdamas pats 
save. Tai tikras Lietuvis kuris 
nežiūri tik sau garbėj, bet dau
giausia rūpinasi apie savo tau
tą.

Labai gaila kad musų atei
viai veikėjai ne visi yra tokie 
ir kad nesupranta jog reikia 
leisti jaunimui savarankiai dir
bti, vystyti savo gabumus sce
noje. Ypač tokių trukdytojų 
yra tarp katalikiško jaunimas. 
Ne visi ateiviai veikėjai yra to
kie trukdytojai, jie dirba savo 
darbą ir jaunimo tarpe nesi- 
maišo. Bet vienas-kitas tokių 
trukdytojų labai daug blogo pa
daro, nors jiems visai nereikė
tų prie jaunimo kištis. Nesi
nori aprašyti visų mažmožių 
kokie dedasi, bet labai butų gei
stina kad jaunimui butų palikta 
dirbti sulyg savo išgalių ir kad 
jų geri norai, jų pastangos bu
tų nuoširdžiai paremiamos.

Blogiausias dalykas yra ypa- 
tiškumai ir nekuriu asmenų už
sispyrimas kad dalykai eitų pa
gal jų patvarkymo, nors jų pa
tvarkymas jaunimui jau netin
ka. Politikierius.

NAMAI brangsta. Clevelan- 
de jau pradėjo brangti namų 
ir žemės kainos. Prasideda di
desnis pirkimas.

Skaitykit “Dirvą”, per visą vasarą turėsim aprašymu 
pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.

L. P. BALTRUKONIS. 
apie 45 metai Clevelande.

Esu gimęs 1866 metais, Spa
lių 19 d., Balsupių kaime, Ke
turvalakių parapijos, Mariam- 
polės apsk., Suvalkijoj. Aplei
dau Lietuvą Gruodžio 21 d., 
1887 metais. Važiavau neno
rėdamas eiti tarnauti Rusų ka- 
riumenėje, nes Lapkričio 1 d. 
tą metą buvau ištraukęs savo 
“liosą” ir viskas kas buvo tai 
tik rengtis eiti tarnauti. Vie
ton to, išsirengiau slapta už
sienin, kaip darydavo kiti tais 
laikais ir kaip daugybė jūsų da
rėt po mano išvažiavimo, beveik 
iki pat pasaulinio karo pradžios. 
Kitokio išėjimo ir nebuvo vi
siems tiems kurie nenorėjo ca
rui tarnauti ir kurie tik išgalė
jo arba gavo pagalbos iš Lietu
vos išbėgti.

Rubežių perėjau po Kibei- 
kiais, kur gyveno mano dėdė ir 
man nebuvo vargo pereiti ru- 
bežius. Dienos laike perėjau 
ir nuėjau pas Vokietį gyvenusį 
netoli rubežiaus ir tai]) buvau 
jau už Rusų pasiekimo ribų.

Pasiekus vėliau Stalupėnus, 
iš čia prasidėjo mano tikra ke
lionė. Išvažiavau į Berliną, iš 
Berlino į Antverpeną, o iš ten 
į Angliją. Laivas mus atvežė
į Liverpool).

Anglijoj išgyvenau nuo Gruo
džio 24, 1887, iki apie Velykas 
sekantį 1888 metą, arti pusme
tį laivo. Gyvenau Winsfordo 
mieste, kur buvo daugiau Lie
tuvių. Ten buvo druskos ap
dirbimo fabrikai. Verbų dieną 
prieš Velykas nuvykau į Glen- 
garney, Škotijoje. Radau ten 
Lietuvių, Aleksandrą Avietą ir 
kitus. Mes nuvažiavom ten trys 
Lietuviai. Tenai dirbau gele
žinėj dirbtuvėj.

Ten gyvendamas girdėjau 
plačiau kalbant apie Ameriką 
ir pradėjau manyti važiuoti.

Clevelande tada gyveno Juo
zas Avietas, kuris rašė mums 
škotijon kad Amerikoje nors ir 

I blogi laikai, bet vis galima gaut 
darbą. Pradėjau rengtis Ame-

IšVAžIAVO. Katarina Mi
liauskienė, nuo 603 E. 97 St., 
išvažiavo j svečius ir žada pra
leisti po keletą dienų Buffalo 
ir Niagara Falls, N. Y., ir pa
viešėti Scrantone, Pa.

SLA. 136 KUOPA per iždi
ninką J. Levanavičių paaukavo 
$5 Lietuvių Kultūriniam Darbe
liui.

ĮIEŠKO ŽMOGŽUDŽIO POLI
CIJOS TARPE! Gruodžio 30 
d. Clevelando užmiestėje buvo 
rasta nužudyta aklųjų įstaigos 
tarnautoja, Ruth Steese. Ilgi 
tyrinėjimai neprivedė prie su
sekimo žmogžudžio, šiose die
nose policijos vyriausybei bu
vo patiekta mintis kad ją galė
jo nužudyti kuris nors iš poli- 
cijantų. Tai moteriai laikas 
nuo laiko vežant aklųjų įstai
gos pinigus į banką,* ją tankiai 
palydėdavo policijantai. Spėja
ma kad gal jų kuris pasigodėjo 
pinigų ir išsivežęs ją į užmies
tį automobilyj nužudė. Tuo lai
ku pro šalį važiavo vieno ūki
ninko vyras, kuris matė prie to 
automobilio stovintį aukštą vy
rą, pravažiuodamas klausė o ar 
gal reikia kokios pagalbos, nes 
automobilis buvo ant minkšto 
šalikėlio. Prie automobilio bu
vęs vyras mojo anam važiuoti 
sau šalin. .Tas pavažiavęs kiek 
vėl atsisuko pažiūrėti, o šis vėl 
jam mojo šalintis. Bernas sa
ko pažintų tą vyrų kurį prie 
automobilio matė, jeigu vėl jį 
matytų, nes į jį gerai įsižiūrė
jo. Jam jau buvo parodyta ke
li jo apsakytos išvaizdos polici
jantai, bet jis kol kas dar ne
įtaria nei vieno.

MIRĖ MARĖ SIDABRIENĖ
Gegužes 10 d. St. Alexis ligoni

nėje mirė Marė Sidabrienė, 60 m. 
amžiaus. Bus laidojama šeštadienio 
rytą iš šv. Jurgio bažnyčios Kalva
rijos kapinėse. Paliko nubudime 
vyrą Andrių ir suaugusius vaikus: 
Elzę, Oną, Jurgį ir Frances. Laido
tuvių reikalais rūpinasi graborius 
Nikodemas Wilkelis. 

rikon. Sėdau į laivą Glasgowe 
Birželio 10 dieną, laivu plaukiau 
12 dienų, ir išlipęs iš laivo pa
traukiau tiesiog į Clevelandą, 
ir taip nuo Birželio 24 d. 1888 
metų esu Clevelando gyvento
jas.

Apsigyvenau pas Juozą A- 
vietą, kurs jau čia buvo kiek 
anksčiau atžaviavęs ir buvo ve
dęs; jis gyveno J. Kulikausko 
namuose, ant Ray st., senoje 
miesto dalyje. Pradėjau susi
pažinti su kitais Lietuviais, ku
rių tada jau buvo būrelis, kaip: 
Vincas Andriušis, Jonas Vit
kauskas, Jonas Martišius, F. 
Kulikauskas, broliai židžiunai, 
Nikodemas Martišauskas. F. 
Kulikauskas ant Mervin st. tu
rėjo karčiamą. Reiškia tada 
jau buvo Lietuvių ir biznierių. 
Pažinau taipgi ir Vilkutaitį, 
dabartinio Lietuvių klebono tė
vą; pats dabartinis klebonas ta
da buvo vaikas, trijų metų am
žiaus atvežtas iš Lietuvos.

Lietuviai tada daugiausia 
gyveno ant Haymarket, Eel ir 
Ray gatvių.

Toliau suėjau ir daugiau Lie
tuvių, ir vieną iš pirmutiniųjų 
šio miesto Lietuvos ateivį, R. 
Friedmana. kuris dar tik prieš 
kelis mėnesius mirė.

Lietuvių merginų išsyk čia 

Lietuviu Diena Sekmad. Liepos 16 ii. 
‘Dirvos’Ekskursija į Pasaulinę Parodą Chicagoj
Štai smagi ir pamokinanti Ekskursija kuri liks jūsų atmintyje visą amžį!

Ekskursija važiuos šiuo puikiu autobusu, tik vienų Lietuvių. Tėvai, leis
kit savo vaikus, nes kelionė labai pigi. Studentams puikiausia proga pama
tyti Pasaulinę Parodą ir garsią Chicagą, ir visiems aplankyti draugus.
Parodoje LIETUVIŲ DIENA bus sekmadieni, LIEPOS-JULY 16, taigi tą dieną Į 
Chicagą bus suvažiavę tūkstančiai Lietuvių; bus Įvairios Lietuviškos apeigos; be 
abejo bus ir svečių iš Lietuvos, taip kad ta diena bus didelės svarbos Lietuviams ir 
todėl Clevelandiečiai ir iš aplinkinių miestų Lietuviai kuria norėtų apsilankyti Chi- 
cagoje, gali prisidėti Į šią linksmą, pamokinančią “Dirvos” Ekskursiją, kurią vado
vaus pats “Dirvos” redaktorius Karpavičius.
Norintieji važiuoti pataikykit laikyti savo atostogas apie Liepos 15 dieną.

Informacijų apie šią smagią Ekskursiją kreipkitės į “Dirvos” Redakciją.

beveik nebuvo, nes jos dar bu
vo neįsidrąsinusios j Ameriką 
važiuoti. Pirmutinė mergina 
buvo Marijona Kuncaitytė, da
bartinė Savickienė-Juškienė, ir 
neužilgo atvažiavo Petuškiutė, 
M. Kulikauskiutė ir jos sese
rys, ir taip vis ši Lietuvių ko
lonija augo didyn.

Po Kulikausko antras biznie
rius buvo Račiūnas.

Romanas Friedmanas irgi tu
rėjo karčiamą. Jis pradėjo or
ganizuot šv. Jurgio draugiją, 
kuri buvo pirmutinė pašalpos 
Lietuviška organizacija. Pir
mutinis tos draugijos pirminin
kas buvo Vilkutaitis.

Darbai tuo laiku ėjo prastai. 
Amerikos prezidentu man at
važiavus buvo Grover Cleve
land.

Miestas tada buvo į rytus 
apgyventas tik prie St. Clair 
avė. paęžeriu iki dabartinės E. 
40-tos gatvės. Ant Superior 
avė. toliau "nuo skvero vietomis 
kaip kas gyveno, o nuo E. 17- 
tos gatvės i rytus nebuvo nie
ko.

'tramvajai buvo arklais ve
žami. Tramvajų pastogė buvo 
ant E. 40 gatvės.

Miestas skaitėsi tik iki da
bartinės E. 9-tos gatvės, o pas
kui buvo retos rezidencijos. 
Kur dabar eina puiki Euclid 
avė. tada buvo farmos-laukai.

Ant Superior avė., kur dabar

stovi Lietuvių bažnyčia, Lietu
vių bankas, “Dirva”. Lietuvių 
salė, čia mes tada ateidavom 
grybauti. Buvo vienos farmos 
ir medžiuotos vietos.

Kiek vėliau buvo įtaisyti ki- 
! toki tramvajai — vielų virvė- i mis (kabeliais) traukiami; ka
beliai buvo įtaisyti gatvės apa
čioje.

Majoras Tom L. Johnson vė
liau įvedė tramvajus varomus 
elektros batarejomis. Taip tai 
miesto transportacija progre
savo.

Elektros varomi » tramvajai, 
su elektros vielomis ore, pir
miausia pradėjo vaikščioti ant 
Scovill avė.

Už Cuyahoga upės, vakarinė 
miesto dalis irgi buvo maža. 
Apie dabartinę W. 25 gatvę ir 
Franklin avė. gyveno tų dienų 
Clevelando buržuazija. Paeže- 
ryje kur dabar gyvena turtin
goji klasė buvo farmos.

(Bus daugiau)

PARSIDUODA CONFECTIONERY 
KRAUTUVĖS RAKANDAI

Galit pirkti labai pigiai kas nori 
eiti j tą biznį. Arba butų geistina 
gauti pusininkas ,į tą biznį. Kreip
kitės kurie tuo interesuojatės.
19.35 ST. CLAIR AVE. (3 aukštas)

IŠSINUOMOJA DAKTARUI AR
BA DENTISTUI OFISAS- 

su kambariais gyvenimui arba be.
Prie viešos gatves, 7805 Superior 
avė. Prieinama kaina. Kreipkitės 
tuojau. (21)

8406 PULASKI AVE.


