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Hitler Nusilenkė Roosevelto 
Taikos Planui

MIRĖ KAN. J. TUMAS
Didis Lietuvis Patriotas ir Žymus Rašytojas

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gyvenimo reikmenų kai
nų kilimas, daugėjantis dar
bininkų skaičius ir didėjan
čios algos buvo viena pažy
miausių prekybos ir indus
trijos ypatybių pereitą sa- 

■vaitę.
Plieno dirbtuvės Pitts- 

burgo distrikte dirba pla
tesniu saiku negu dirbo per 
visą praeitą metą.

Nekurios blekių dirbtu
vės dirba pilnu saiku, ben
drai gi visoje šalyje ta iš- 
dirbystė pakilo iki 55 nuoš.

Clevelando srityje plieno 
išdirbystė pakilo iki 54 nuo
šimčių, daugiau negu kada 
buvo pasiekus nuo Birželio 
rnėn. 1931 metų.

Plieno produktai brangs
ta po $1 ant tono.

Youngstowno srityj plie
no ir geležies dąrhai pasie
kė 40 nuoš normaliu ir tiki 
dar daugiau kilti.

Automobilių pardavim a s 
per Balandžio mėnesi paki
lo aukščiau pereitų metų 
to paties mėnesio.

Balandžio mėn. išdirbta 
168,700 automobilių ir jų 
pardavėjai sako kad jie ne
perka sau laikyti sandeliuo
se bet tuoj išparduoda.

Daugiau veš j miškų dar
bus. Iš Ohio valstijos pa
skirų miestų bus vėl paim
ta 3,600 vyrų i miškų dar
bų armiją. Iš didesnių cen
trų imama po kelis šimtus 
vyrų. Jie vežami j Fort 
Knox, Ky., lavinimui.

Laukia angliakasių strei
ko. šiose dienose laukiama 
prasidedant streiko Pome
roy ir Hocking Valley, O., 
angliakasių, kadangi darbi
ninkų atstovai ir kasyklų 
operatoriai nesusitaria Imt 
naujų algų. Nieko negel
bėjo ir gubernatoriaus pas
tangos privesti prie susita
rimo.

Bus darbų del 20,000 dar
bininkų. — Kaip tik Sena
tas užtvirtins St. Lawrence 
upės projektą, tuoj atsiras 
darbų del 20,000 darbinin
kų, sako tie kurie darbuoja
si prie to projekto. Viskas 
ko reikia tai tik užtvirtini
mo sutarties su Kanada 
tos upės gilinimo ir priren- 
gimo dideliems jurų lai
vams plaukioti.

Clevelande, White Motor 
Co. gavo iš bravorų užsa
kymų padaryti jiems apie 
100 sunkiųjų trokų alui iš
vežioti.

Pakelė algas. Martinsvil- 
. Va. — The Basset Indus

tries. kurios užlaiko 2000 
darbininku keturiose namų 
baldų dirbtuvėse, pranešė 
savo darbininkams jog pa
kelia algas 10 nuoš.

ROOSEVELT ATSIŠAUKĖ I 54 VALSTYBES 
RAGINDAMAS SUSILAIKYT NUO KARO.

(RAGINA PASKUBĖTI 
ATMEST PROHIBI-

CIJĄ
Washington. — Preziden-o 

tas Roosevelt;, jiėškodamas 
naujų ineigų valstybės iž
dui, ragina valstijas greitu 
laiku perbalsuoti prohibici- 
jos visiško atmetimo klau
simą. Grąžinus svaiginan
čius gėrimus,’ Roosevelt ti
ki. atsiras, daugiau ineigų į 
tuščią valstybės iždą.

Washington, Geg. 16 d.— 
Prez. Roosevelt šiandien iš
leido i 54 viso pasaulio val
stybes, jų valdovų — prezi
dentų ir karalių — vardu 
atsišaukimą susilaikyti nuo 
militariškų žygių ir steng
tis palaikyti politišką ir 
ekonominę taiką.

Savo atsišaukime Roose
velt ragina valstybes užmir
šti mažus savo nesusiprati
mus ir varžytines, stengtis 
nusiginkluoti kiek galima, 
ir dabartiniu laiku, iki ne
bus prieita prie kokių nors 
galutinų susitarimų, laiky
ti savo kariumenes savo la
bose, nesiųsti jas prieš kai
mynus.

Šis Roosevelto atsišauki
mas paleista pačiu svar
biausiu laiku, kuomet gin
klai žvanga Europoje, Pie
tų Amerikoje, ir kanuolės 
baubia Azijoje.

Roosevelto programas vi
suotinos ramybės palaiky
mui maždaug toks:

Visos šalys privalo remti 
MacDonaldo nusiginklavi
mo planą, kuris taikomas 
naikinimui karo Įnagių už
puolimui kaimynų;

Bandyti greitu laiku tuo 
klausimu susitarti;

Kuomet prie to susitari
mo einama, valstybės tegul 
susilaiko nuo didinimo karo 
ginklų ir -lai prisilaiko da
bar esančių sutarčių;

Lai visos šalys padaro 
tarp savęs “nuoširdų ir tik
rą nepuolimo sutartį”.

Roosevelto atsišaukimas Į 
i valdovus taikos reikale 
pasiųsta ir Lietuvai, ir ne
aplenkta sovietų Rusija, 
nors Amerika nėra pripa
žinus sovietų respublikos.

Kadangi ir sovietams tas 
atsišaukimas siųsta, dauge
lis spėja jog tai yra Roose
velto noras pripažinti so
vietų vyriausybę.

Kam labiausia taikyta
Nors Roosevelt atsišaukė 

i visas 54 valstybes prašy
damas palaikyti taiką, bet 
tas atsišaukimas labiausia 
taikyta Į Vokietiją ir Pran
cūziją Europoje ir j Japo
niją Azijoje.

Vokietijos kancleris Hit
ler rengėsi išleisti pasauliui 
savo pareiškimą Gegužės 17 
d., ir kadangi tikėta iš jo 
ko nors šiurkštaus ir pavo
jingo Europos taikai, Roo
sevelt paskubino ir diena 
pirmiau išleido savo prašy
mą visoms tautoms susilai
kyti nuo karingumo, žino
ma ir Vokiečiams.

Japoniją šis atsišaukimas 
labai sunervavo, nes Roose
velt pasakė jog atsakomy
bę už užpuolimą kaimynės 
šalies užpuolikas turės pa
siimti ant savęs.

Japonija kaip tik užpuo

lus ir smaugia Kiniją, todėl 
Roosevelto atsišaukimas jai 
pasirodė labai nemalonus, 
tiesiog dūrimas pirštu Į akį.

HITLER ‘PAGAUTAS’ 
ROOSEVELTO 
ATSIŠAUKIMU

Berlinas, Geg. 17 d. — 
Kancleris Hitler* šiandien 
pareiškė jog Vokietija su- 
sutinka su Roosevelto nu
siginklavimo pasiulymu, sa
vo kalboje Į skubiai sušauk
tą seimą, kurį buvo išvai
kęs ir kuriam porėjo pasa
kyti savo planus taikytus 
keršyti visiems aplink save 
už Vokietijos bėdas.

Hitler gavo Roosevelto 
atsišaukimą tuo laiku kai 
ruošė savo pareiškimą Vo
kietijos seimui. Matomai 
pakeitė visą savo planą ir 
vietoj savo karštos, ugnin
gos kalbos, reikalaujančios 
kad Vokiečiai atsiimti! vis
ką kas yra jų, Hitler tiktai 
davė atsakymą Į Roosevel
to pasiūlymus.

Hitler pareiškė jog- su
tinka eiti prie nusiginklavi
mo sulyg MacDonaldo pla
no, ir toliau pasakė jog su
tinka priimti Suv. Valsti
jas kaipo garantorių visuo
tinos taikos.

Hitlerio kalboj buvo du' 
naudingi pareiškimai:

1. Vokietija sutinka pa
leisti visą savo kariumenę 
jeigu kitos šalys darys tą 
tą pat.

2. Vokietija veiks išvien 
su kitomis šalimis vykdy
mui nusiginklavimo sulyg 
Roosevelto, MacDonaldo ir 
Mussolini planų, jeigu Vo
kietijai bus suteikta lygy
bė.

Hitler pasakė kad naujas 
Europos karas negalės pa
taisyt Europos blogumų, o 
tik pasėtų sėklą dar dides
niam sumišimui, skurdui ir 
vargui.

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

TROCKIS GRYš RUSIJON
Paryžius. — Tarp komu

nistų eina gandai kad bu
vęs sovietų armijų vadas 
Leonas Trockis žada gryžti 
Į Rusiją. Jis dabar gyve
na ištrėmime Turkijoje.

Sakoma kad Trockio at
stovas veda tarybas 'su Sta
linu del jo sugryžimo. Sta
linas norys tik kad Trockis 
padarytų viešą pranešimą 
pateisinanti Staliną ir su
tiksiąs ji įsileisti atgal.

Padegė miesteli — padarė 
$2,000,000 nuostolių. Ells
worth, Me. — Suimtas tū
las 25 m. vyras, kuris prisi-l 
pažino jog pradėjo gaisrą 
kurs padarė $2,000.000 auo-| 
stoliu ir paliko be pastogės| 
100 žmonių Geg. 7 d.

SOVIETAI PRIEŠ VO
KIETIJĄ

Ryga, Latvija. — Sovietų 
Rusija pertraukė su Vokie
tija savo sutartį iš 1922 me
tų už tai kad Hitler perse
kioja ir terorizuoja Vokie
tijos komunistus. Maskvos 
carai dabar mtsistato laiky
tis kad Versalio sutartis 
Vokiečiams butų nepaleista 
iki komunistų revoliucija 
neužvaldys pasaulį.

Tas reiškia kad Versalio 
sutartis, kuri yjja labai sun
ki ir Vokiečius smaugia, 
priverstų Vokįčius sukilti 
po komunistų vėliava.

AUSTRIJA IŠTREMIA 
HITLERISTUS

Vienna. — Austrija pasi
ryžo atsikratyti Hitleristų. 
Valdžia rengiasi deportuoti. 
100 Vokiečių kurie agituoja 
už Hitlerio- poetiką. Taip
gi nori panaikinti Austrijos 
fašistų ženklą kokį nešioja 
Nazi partijos Vokiečiai ir 
išardyti fašistų organizaci- 
ją. Tokiu budu Vokietijos 
fašistai nustoja draugų ir 
pasidaro sau priešus.

14,915,000 ŪKININKŲ PO 
NAUJU ĮSTATYMU

Washington. — Kada ad
ministracijos bilius pradės 
veikti pagerinimui kainų 
septynių reikalingų pragy
venimui ūkio produktų, po 
tuo įstatymu bus 14,915,000 
šios šalies ūkininkų. Visų 
jų gyvenimas priklauso nuo 
sekančių dalykų: kviečių, 
vatos, kukurūzų, kiaulių, 
ryžių, pieno, tabako ir pa
vasarinių javų.

JAPONAI PRIE
TIENTSEN

Tientsin, Kinija. — šios 
srities gyventojai labai su
mišę iš paskutinių nuotikių 
Kinų-Japonų karo eigoje.

Sakoma kad Japonai rei
kalauja Kinų ištraukti sa
vo kariumenę iš Tientsino 
ir Tangku, prie pajūrio 35 
mylios į rytus nuo Tientsin.

Praneša kad Kinai išardė 
gelžkelio tiltą per Lwan li
pę sutrukdymui Japonų žy
giavimo pirmyn.

Japonų kariumenių dalys 
randasi visai arti Kinų sos
tinės Peiping.

Mūšiuose prie Lwan upės 
užmušta apie trys tūkstan
čiai Kinų trijų dienų bėgy
je iki Geg. 15 d.

APINĖS PABRANGO
Apinių augintojai dabar 

dolarius šienauja. Legali
zavus Amerikoje alų, .pra
dėjo apsireikšti apinių tru
kumas ir jų kainos pakilo 
taip smarkiai kad pirmiau 
už svarą mokėta 19c., o da-Į 
bar mokama 51c.

PASIRAŠĖ ŪKININKU 
PAGALBOS BILIU
Washington. — Preziden

tas Roosevelt pasirašė ūkių 
pagalbos ir infliacijos bilių, 
kuris yra. didžiausias pas
kiras ekonomiškas aktas 
kokį kada šios šalies Kon
gresas nutarė .

Šituo patvarkymu, prezi
dentas gavo cariškas teises 
vykdyti pinigų infliaciją ir 
su pagalba agrikultūros se
kretoriaus suvaržyti pama
tinių ūkio produktų augi
nimą, sustiprinimui kainų.

Iki ūkių pagalba pradės 
veikti, prezidentas atsišau
kė į skolininkus kad susi
laikytų nuo atėmimo ūkių 
už neužmokėjimą mokesčių.

RUSIJA KOVOS PRIEŠ 
KVIEČIŲ ŠALIS

Rusija deda pastangas 
vėl pasidaryti viena iš žy
miausių kviečių augintojų.

Kuomet Amerika, Kana
da, Australija ir Argentina 
per savo atstovus Genevoj 
tariasi apie sumažinimą au
ginimo kviečių, sutvarky
mui tarptautinės prekybos 
ir kainų, Rusija deda pas
tangas padidinti ir paskui 
konkuruoti su visais.

Rusijoj šymet užsėta 46,- 
136,000 akrų pavasarinių 
kviečių, kuomet 1931 m. bu
vo užsėta tik 16.793,000 ak- b 3rų.

PRANCŪZIJA RUOŠIA
SI KARUI

Paryžius. — Senatas už
tvirtino karo biudžetą su
moje $56,595,000. “Mes tu
rim būti pasirengę karui, 
nors pasaulis žino kad mes 
esam taikus”, pasakė prem
jeras Daladier.

DANZIGO NAZIS NORI 
UŽVALDYT MIESTĄ 
Danzigas. — Šio miesto 

Nazi vadai (Hitleristai) vi
su smarkumu varosi laimė
ti miesto rinkimus Gegužės 
28 d. Jie tačiau sako kad 
prilaikys visas sutartis ko
kias šis miestas turi su Len
kija. Jie nori valdyt mies
tą savotiškai, bet “darys vi
ską apsaugojimui Lenkiš
kos nuosavybės ir Lenkų pi
liečių Danzige”.

SAKO CARNERA SUMUŠ 
ŠARKĮ BIRŽ. 29

New York. — Damon Ru
nyon, žymus sporto rašy
tojas, tikrina kad Italas 
Primo Camera sumuš Jack 
Šarkį, Lietuvį pasaulinį 
čampioną jų susirėmime 29 
d. Birželio' New Yorke.

ŽYDAI BOIKOTUOS VO
KIEČIŲ PREKAS

Visoje Amerikoje Žydai 
laiko masinius mitingus, į 
juos sukviečia kalbėti net 
katalikų vyskupus, kurie 
kartu smerkia Vokiečius už 
jų persekiojimą Žydų Vo
kietijoje.

Žydai smarkiai organi
zuoja boikotą visko Vokiš
ko ir Vokiškų išdirbinių.

Po Gegužės 14 dienos vi- 
soie Amerikoje Žydai pra
dėjo savo boikotą.

Sudegė 11 mergaičių. Ma
nila, Filipinų Salos. — Ki
lus gaisrui mergaičių mo
kykloje, sudegė 11 mokinių.

Kaune, Balandžio 29 d., 
mirė didis Lietuvos patrio
tas, kovotojas už laisvę, ra
šytojas Kanauninkas Juo
zas Tumas. Kaipo rašyto
jos jis buvo žinomas vardu 
Vaižgantas.

Perankstyva mirtis pa
kirto jį sulaukus 64 metų 
amžiaus.

Mirė nuo plaučių uždegi
mo, tam tikrą laiką sirgi- 
jęs iš žiemos.

Kan. J.'Tumas gimė 1869 
m. Malaišių kaime, Svedasii 
par., Rokiškio ap. Baigęs 
pradžios mokslą, 1881 m. įs
tojo į realinę Dinaburko 
mokyklą. 1888 m. baigė tą 
mokyklą ir įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. 1893 m. 
baigė kunigų seminariją ir 
buvo paskirtas vikaru Min
taujoje.

Padavimas apie jį sako 
kad jis gimęs Rugsėjo 8 d., 
Šv. Panelės šventės dienoje, 
per pačią sumą, ir todėl jo 
motina, religinga moteris, 
pažadėjo jį Dievui. Ir ma
tome kad ir motina savo pa
žadėjimą išpildė išleisdama 
jį į kunigus, if jis motinos 
pažadėjimą šventai išpildė: 
visą savo kunigavimo laiką 
pasižymėjo giliu supratimu 
kunigo pareigų, tyru tikė
jimu ir aukšta dora. Tėvy
nės meilė, religija ir dora 
visą gyvenimą buvo jam 
kelrodžiu.

Jau 1890 m. jis įsteigė 
laikraštėlį “Žemaičių ir Lie
tuvos peržvalga”. 1895 m. 
buvo perkeltas į Mosėdi vi
karu. 1896 m. įsteigė “Tė
vynės Sargą”. 1898 m. per
keltas į Kulius. Tais metais 
pradėjo leisti “Žinyčią”. Po 
to buvo perkeltas į Vadak- 
čius, kur būdamas dalyvavo 
1905 metų sukilime. 1906 
m. perkeltas į Pamintuvio 
Stakius.

Po 1906 m. persikėlė į 
Vilnių, kur be kita ko dirbo 
“Vilniaus Žinių” redakcijo
je ir buvo vienas didžiau
sių “Vilties” organizatorių. 
1911 m. buvo nukeltas į Lai
žuvą vikarauti. Apie tą 
laiką lankėsi Amerikoje, 
studijuodamas Lietuvių gy
venimą. Apie 1914 m. jis 
buvo “Rygos Garso” redak
torium. Per didįjį karą bu
vo Rusijoje, Petrapilyje. 
1917 m. Kijeve dalyvavo 
Tautų Kongrese, vėliau ne
priklausomybės reik a 1 a i s 
lankėsi Stokholme.

Gryžęs iš Rusijos 1920 m. 
redagavo “Tautą” ir orga-: 
nizavo Šaulių Sąjungos or
ganą “Trimitą”. 1921 m. 
švietimo ministerija pavedė 
jam redaguoti “Musų Se
novę.. 1922 m. pradėjo dės
tyti Lietuvos universitete 
literatūrą. 1929 m. univer
siteto pakeltas Lietuvių li
teratūros garbės daktaru.

Per savo gyvenimą Juo
zas Tumas bendradarbiavo 
daugiau kaip 60 įvairių pe
riodinių leidinių ir parašė 

20 suviršum didelių tomų 
raštų.

Vaižgantas kaipo rašyto
jas buvo labai gausus, nes 
išleista jo apie 60 paskirų 
parašytų ar verstų knygų.

Suorganizavo Žurnalistų 
Sąjungą

Vaižgantas buvo vienas 
iš steigėjų pirmutinės Lie
tuvos Rašytojų ir Žurnalis
tų Sąjungos ir dabartinės, 
jau perorganizuotos, L. Ž. 
Sąjungos narys.

Jo mirtis yra nepaprastas 
smūgis laikraštinin k a m s, 
kurie iš jo daug stiprybės 
savo darbams sėmėsi.

Žurnalistų sąjunga daly
vavo laidotuvėse iki vienam 
ir nutarė turėti savaitę ge
dulas.

Iškilmingai palaidotas
Balandžio 29 d. velionį 

aplankė Respublikos Prezi
dentas A. Smetona, visi mi
nisterial, kariumenes vado
vybė, visuomenės veikėjai, 
menininkai, žurnalistai.

Pašarvotą velionį, jo bu
te, Balandžio 30 aplankė di
delės minios žmonių. Visas 
Kaunas nusilenkė didžiam 
vyrui. Per visą naktį ėjo 
minios paskutinį kartą ap
lankyti, nes visi jį karštai 
mylėjo ir visi liūdėjo del 
nelauktos jo mirties.

Prie velionies karsto sto
vėjo kariūnų, šaulių, skau
tų ir Neolithuanų garbės 
sargyba. Jis buvo pirmas 
Neo-Lithuanų garbės na
rys.

Velionį laidojant aktingai 
prisidėjo kariumenė. Ly
dint į bažnyčią buvo kariu
menes špaleriai.

Gegužės 1 d. Vaižganto 
kūnas buvo iš buto atlydė
tas į Vytauto bažnyčią, ku
rioje jis klebonavo. Lydėjo 
ministeris pirmininkas Tū
belis, švietimo ministeris K. 
Šakenis, krašto apsaugos 
ministeris Pulk. B. Giedrai
tis, vidaus reikalų ministe
ris Pul. Rusteika, užsienių 
reikalų ministeris Dr. Zau
nius ir kiti aukšti valdinin
kai, universiteto profeso
riai, valstybės teatro direk
torius ir artistai, rašytojai, 
žurnalistai, karininkai, stu
dentų organizacijos (ne tik 
Lietuvių bet ir) kitataučių 
studentų korporacijos), or
ganizuoti tautininkai, jau
nalietuviai ir skautai su sa
vo vėliavomis.

Laidotuvių eiseną vedė 
Kauno arkivyskupo metro
polito generalinis vikaras 
Pralotas K. S. Šaulys, asis
tuojamas metropolijos ku
nigų seminarijos kunigų ir 
klierikų.

Palaidotas Gegužės 2 d., 
16 vai., Kauno bazilikoje.

Iš Vytauto bažnyčios bu
vo nulydėtas į baziliką, ku
ri buvo išpuošta žaliais vai
nikais ir gedulo kaspinais. 
Bazilikoje mišias laikė ar
kivyskupas metropolitas J.

(Pabaiga ant 6-to pusi.)



KORESPONDENCIJOS KUPIŠKĖNŲ BENDRO KLUBO AMERIKOJE 
NARIŲ ŽINIAI

PADĖKIME UŽBAIGTI VYTAUTO DIDŽIO 
JO MUZEJŲ KAUNE

PITTSBURGH
Nužudė už $8. William 

Suppers, nuo Liverpool gat
vės, mažai dirbdamas, įsi
skolino maistk) krautuvėje 
$8 už maistą. Pastarose 
dienose jis gavo šiek tiek 
padirbėti, ką patyręs krau- 
tuvninkas tuoj nusiskubino 
į jo darbavietę reikalauti 
kad iš Supperš užmokesčio 
butų atmokama krautuv- 
ninko užvilkta skola. Darb
daves atsisakė tą daryti.

Tą patyrė ir Suppers ir 
labai supyko ant krautuv- 
ninko kad tokiu skubiu ir 
netiesioginiu keliu jieško tų 
kelių dolarių, kuomet žmo
gus turi penkis vaikus. ir 
žmoną maitinti. Suppers 
įširdęs nuėjo- pas krautuv- 
ninką pabarti, bet jiedu ma
tomai perdaug susivaidijo, 
ir krautuvninkas griebęs 
peilį savo skolininką nudū
rė. Suppers išbėgęs gatvėn 
nuo žaizdos mirė. Krautuv- 
nikas, David Flischman, 
nuo 2219 Bedford avė., ta
po areštuotas.

Pavogta $19,000 vertės 
gasolino. William H. Zie- 
fel, buvęs apskrities virši
ninko padėjėjas, atrastas 
kaltu išaikvojime $19,000 
vertės Allegheny apskrities 
gasolino laike savo tarny
bos 1929, 1930 ir 1931 me
tais. Jis duodavo ir par
duodavo apskrities supirk
tą gasoliną savo draugams 
ir giminėms ir tokiu budu 
per tris metus išaikvojo į 
50,000 galionų.

TRECIAUS SĄRAŠAS AUKA
VUSIŲ LIETUVIŲ KAM

BARIO FONDAN
(Nuo Sausio 26 iki Balan

džio 7, 1933.)
Iš Hamtramck, Mich.: Bra

zis D.. $1; Gillis A. W., $1; Gil
lis J. $1; Dr. J. Jonikaitis $10; 
Kratavage J. A. 50c; Pickwick 
Geneve $1; Prakevičius M. 25c; 
Smailis B. $5; Smailis V. $1: 
Stanevičiai 50c; Tacelis J. 25c: 
Vaitkus J. P. 25c.; Yančaitis 
K. 25c.

Iš Pittsburgh: Kaulakis Alb. 
$2; Liepienė M. $1; Lietuvai
čių Ratelis $55; Markūnas St 
50c; Šinkūnas K. $1; SLA. 3 
Apsk. $25; A. P. L. A. 1 kp. 
$18.17; Varašius Adomas $1. 
Bukevičienė Jieva, Castle

Shannon, Pa. 50c
Grigaliūnas S., Thompsonville,

Conn. $2.50
Pūkas V., Chicago 1.00
Shurman E. K., Carnegie $2 
SLA. 1 kp., Edwardsville $5 
SLA. 77 kp. Rockford, Ill. $5 
SLA. 122 kp. Chicago $5 
SLA. 168 kp. Stamford, Ct. $5

Viso šiuo atveju $152.67 
Iš pirmiau buvo 552.50 
Viso ižde yra $715.17
Surinkimas suvirs vieno pir

mo tūkstančio dolarių, kaip pir
miau buvo rašyta, reikalinga 
tam kad mums kaipo tautai 
butii, oficialiai pripažinta ir už-

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

hours after you start to take this 
safe yet powerful medicine excess 
uric acid and other circulating 
poisons start to leave your body.

In 48 hours pain, agony and swell
ing are usually gone—The Allenru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn’t do as stated—money 
back. 

tikrinta Kambarys Pittsburgo 
Universitete. Kol tos sumos 
nesudčsime tol dar mes netu
rim tikros privilegijos įrengti 
Lietuvišką kambarį toj didelėj 
mokslo institucijoj. Mes tebe
same tokioj pozicijoj kur grę- 
sia pavojuą netekti prižadėtos 
privilegijos. Kas kita bus kai 
minėta suma bus sudėta. Ta
da Universiteto valdyba matys 
jog mums yra galimybė visą 
reikiamą sumą, $5,000, surink
ti ; tada ta valdyba su mumis, 
Amerikos Lietuvių atstovais— 
L. K. Fondo Komitetu ir su 
Liteuvos Pasiuntinybe jau ofi
cialiai kalbėsis ir duos Kamba
rio planus, ir tt.

Malonu paminėti kad šiame 
sąraše yra Lietuvaičių Ratelis, 
kur apie desėtkas jaunų mer
ginų uždirbo su balium tokią 
gražią sumą. Seniams Lietu- 
ziams geras pavyzdis. Pasi
darbuokime sparčiau!

L. K. F. Spaudos Kom.

Važiuodamas pernai ap
silankyti į Lietuvą, dauge
lio narių prašomas, apsi
ėmiau patarnauti Kupiškė
nų Bendram Klubui Ameri
koje. surasti tinkamus žmo
nes ar draugijas kuriems 
galima butų p? tikėti darbas 
steigimo Liaudies Namo ir 
kitų kultūringų įstaigų. Iš
važiuodamas iš Amerikos 
pakelyje aplankiau penkias 
Klubo kuopas, tariausi su 
jų valdybomis ir atskirais 
nariais, ir atvažiavęs į Ku
piškį veikiau vaduodamasis 
jų nurodymais.

Iš arčiau prisižiūrėjęs ir 
viską ištyręs priėjau išva
dos kad geriausia yra stei
gti atskira tam reikalui or
ganizacija, į kurią reikia 
įtraukti visokių veikiančių 
Kupiškyje draugijų bei įs
taigų pačius veikliuosius ir 
daugiausia pasitikėjimo tu
rinčius asmenis. Buvo pa
ruošta tokios draugijos įs
tatai, sukviesta keletas pa
sitarimų, susirinkimu, ir įs
teigta Kupiškyje draugija 
vardu Pažangiųjų Kupiškė
nų Sąjunga. Į šią sąjungą 
buvo kviesti ir įsirašė Vals
čiaus savivaldybės darbuo
tojai, Jaunimo Sąjungos, 
Pažangiųjų Moterų, Vals
tiečių Liaudininkų, Social
demokratų ir Laisvamanių 
draugijos nariai.

Šių metų pradžioje įvy
kusiame tos sąjungos visuo
tinam narių susirinkime iš
rinkta valdyba: Pirminin
kas — Jurgis Bukėnas, se
nas visiems Kupiškėnams 
žinomas dar nuo prieškari
nių laikų visuomenės veikė
jas, dabar Kupiškio Smul
kaus Kredito Banko pirmi
ninkas, ir Panevėžio ’ Aps
krities Tarybos pirminin
kas.

Kasininku išrinktas Do
mas Vaitkunas, taip pat se
nas Kupiškėnų visuomenės 
veikėjas, jau dvylika metų 
nepriklausomoje Lietuvoje 
demokratiškai išrenkamas 
Kupiškio valsčiaus viršai
čiu; dirba koperacijoj; Ku
piškio Žemės Ūkio Draugi
jos pirmininkas, Panevėžio 
apskr. savivaldybės kontro
lės komisijos narus.

Sekretorium — mokyto
jas Kazys Augulis.

Vice pirm. — Alb. Mar
cinkevičius.

Valdybos nariu knyginin
ku — Ričardas Petrauskas.

Šie žmonės turi Kupiškė
nuose didžiausio pasitikėji
mo, užima žymias vietas, ir 
jiems kultūros darbas dirb
ti ne naujiena.

Ir aš prašyčiau Kupiškė
nų Bendro Klubo Ameriko
je narius, nežiūrint į visus 
nerimtus kai kurių .Kupiš
kėnų Amerikos spaudoje 
(“Naujienų” nr. 37, š. m.) 
skleidžiamus šmeižtus, pa
sitikėti manimi ir patikėti 
Liaudies Namo steigimu rū
pintis Pažangiųjų Kupiškė
nų Sąjungai.

Pagaliau turiu paaiškinti 
kodėl Laisvamanių Et. Kul
tūros D-jos pirmininkas P. 
Vaitekūnas taip nepaten
kintas ir teikėsi Amerikos 
spaudoje ir privačiais laiš
kais šmeižti ne tik mane bet 
ir pačią Paž. Kup. Sąjungą. 
Man atvažiavus į Kupiškį 
jis tuojau ėmė prašyti kad 
Liaudies Namo steigimas 
butų pavestas laisvamanių 
organizacijai. Aš žinoda
mas Kupiškėnų B. K. Ame
rikoje daugumos kuopų val-

SHAMOKIN, PA.
Važiuoja Lietuvon. Ge

gužės 27 d. su “Dirvos” ir 
SLA. ekskursija vyksta į 
Lietuvą apsilankyti trys šio 
miesto Lietuviai: Aleksan
dras Malakauskas ir Eleo
nora Bagdonienė su dukte
ria Nelle. Visi trys laiva
kortes pirko iš “Dirvos” 
agentūros.

A. Malakauskas važiuoja 
į Liubavo valsčių, Kalvari
jos apsk. Ten gyvena jo 
sesuo. Taipgi turi tris se
seris Vištyčio vai., Paviš- 
taičio kaime.

Bagdonienė su dukteria 
važiuos į Kauną pas savo 
seserį ir ten praleis dau
giausia laiko. Paeina iš 
Šeduvos parapijos, Panevė
žio apsk., kur Bebrujų kai
me gyvena brolis.

Ekskursantams draugai 
ir giminės rengia gražias 
’šle-istuves. Sav.

AMBRIDGE, PA.

Remia du kulturingus da
lykus. Balandžio 2 d. lai
kytame susirinkime S.L.A. 
169 kp. tarp kitų reikalų 
Adomas Urbonas pakėlė 
klausimą reikalingumo pa
remti Clevelando Lietuvių 
Darželį. J. Kinderis pridė
jo kad kartu reikia parem
ti ir Pittsburgo Universite
te Lietuvių Kambarį, ir nu
tarta paremti tuos abu di
delius musų tautos pamink
lus Amerikoje.

Kadangi kuopos pinigai 
uždaryti banke ir negalima 
jų gauti, sutarta parengti 
Balandžio 29 d. šokius ir 
pelną padalinti pusiau Dar
želiui ir Kambariui, o kai 
atgausime iš banko pinigus 
tai paaukauti po $5 ir vie
nam ir kitam reikalui.

Šokui surengime darba
vosi J. Briedis. M. Rauli- 
naitienė, A. Gramba, O. 
E valga ir K. Vasiliauskas, 
šokis davė pelno $3.

Taipgi savo susirinkime 
A. P. L. A. 12 kuopa nuta- 

~ pridėti $3 tam pat tiks
lui, viso pasidarė $6, ir abu 
fondai gaus po $3.

Iš šokių nepadaryta daug 
del to kad čia Lietuvių yra 
tik 19 šeimynų ir daugelis 
nedirba, o kad kurie ir dir
ba tai labai mažai padaro, 
nei maistui gana neuždirba. 
Todėl daug ką negalima ir 
norėt, bet ir maža auka pa
rodo SLA. ir APLA. kuopų 
gerus norus tiem fondam.

B. Gramba. 

į dybų nusistatymą tam ne
pritariau. Dabar turiu sep
tynių kuopų iš Suv. Valsti
jų ir Kanados pritarimą tą 
■darbą pasitikėti ir pavesti 
Pažangiųjų Kupiškėnų Są
jungai. Matyt mano teisin
gai veikta, ir kuomet po vi
sų pastangų, trukdymų, ar
dymų, p. Vaitekūnas pralai
mėjo, dabar supykęs nežino 
ką darąs. Bet tikiu ateis 
laikas ir jis susipras, jei ne
bus vienpusis užsispyrėlis, 
ir pamiršęs savo įžeistą as
meninę ambiciją ir asmeniš
kus užsimojimus, stos į ei
lę Pažangiųjų Kupiškėnų 
Sąjungos ir padės dirbti ki
tiems Kupiškėnams, demo
kratams, savo gimtojo kam
pelio kultūrinimo - švietimo 
darbą, kurio yra taip daug, 
ir darbo užteks visiems.

Kup. Bendro Klubo Am. 
Centro Sekretorius, 

Jonas Juodakis.
Kupiškis, Bal. 2, 1933.

NEWARK, N. J.

Arkiv. Geniomis sužeistas. 
Gegužės 6 d. nakties laiku 
važiuojant namon iš Šv. Jo
no parapijos baliaus, sukan
tis iš Jackson st. i Lafayet
te st., arkivyskupas sėdėda
mas dešinėje pusėje save 
šoferio patėmijo kad kokis 
tai vidutinio ūgio ir apskri
to veido vyras iš jo pusės 
vejasi automobilį ir tuoj 
pribėgęs kuo tai rėžė į šo
ninį automobilio langą; nuc 
to stiklas sutruko ir stikle 
skeveldros perkirto atkivys- 
kupui antakį ir taipgi leng
vai sužeidė tame pat auto
mobilyje buvusia 13 metų 
mergaitę, .Tfcssie Lukas.

Kadangi automobilyj bu
vo ir daugiau žmonių, jie iš
šokę norėjo piktadarį pa
sekti, bet jis jau buvo pa
sprukęs.

Arkivyskupas ir mergai
tė tuoj buvo nuvežti pas 
Dr. Kralikauską, kuris ap
taisė jų žaizdas. Tuoj po 
daktaro apžiūrėjimo buvo 
raportuota policijai.

AI. G. Dorinąs

LONDONAS, Anglija
Londono Lietuvių ekskur

sija į Lietuvą. Didžiosios 
Britanijos kai kurie Lietu
viai pasiryžo šią vasarą ap
lankyti savo tėvynę Lietu
vą. Tam tikslui pradėta 
organizuoti plati ekskursi
ja ir bandoma įtraukti Lie
tuviai iš tolimų Britanijos 
centrų. Ekskursijos vado
vas bus vietinis klebonas, 
Kun. VI. Mažonus.

Kaip girdėti, ekskursija 
išvyks Birželio mėnesį jei 
neatsitiks kliūčių. Ar at
siras tokių Lietuvių kurie 
gryš į Lietuvą apsigyventi 
tuo tarpu nežinia.

Londone atpigo alus 1 
penncu ant puskvortės, ir 
alus dabar ne tik pigesnis 
bet ir skanesnis, geresnis.

Darbai siuvimo įstaigose 
šiuo tarpu pagerėjo, šiaip 
įvairus darbai ne kaip eina, 
ypač ne kaip prie apdirbi
mo žvėrių kailių, odų.

Kainavertis.
NORIU SUSIRAŠINĖTI

Esu jaunas vaikinas, Lietu
vos ir Amerikos laikraščiu ben
dradarbis, noriu sus'pažinti. su
sirašinėti su Amerikiečiais Lie
tuviais, ypač jaunimu.

Antanas Riila
Pagirys Ukmergės aps.

Lithuania.

ALAMEDA, CAL.

Gansonui sekasi. Lietuvis 
imtikas Jack Ganson perei
tą savaitę nugalėjo Graiką 
stipruolį Harry Mamos.

Gansonas čia yra visų 
mylimas imtikas ir turi ge
ras pasekmes šioje tolimo
je Amerikos dalyje. Jisai 
paguldė Graiką dviem at
vejais, nors vieną kartą jo 
priešas jį paguldė, spyrimu 
smarkiai sutrenkdamas.
“Dirva” dabar yra pigiausiai 
darbininko liuosl’.ikio draugas 

Skaitykit “Dirvą”.

BALTIMORE, MD.

Rūpinasi rašėjo varginga 
padėtimi. Prieš kiek laiko 
“Dirvoje” ir “Vienybėje” 
tilpo žinelė apie senesnių 
laikų Amerikos Lietuvių 
rašytojo V. Nagornausko 
vargingą padėtį, kuri pa
skatino jo draugus susirū
pinti jo likimu. Gegužės 12 
d., J. Skorko iniciativa tapo 
sušaukta vietos veikėjų su
sirinkimėlis, į kurį atsilan
kė Skorka, Jaras, Galinai- 
tis, Janulevičius, Račkaus
kienė, Gurkliutė, P. Čėsna, 
Baltrušaitis, T f umpickas.

J. Skorkai trumpai api
budinus gerb. Nagornaus
ko dabartinį vargingą pa
dėjimą, susirinkusieji nuta
rė greituoju sušaukti kitą 
didesnį susirinkimą Gegu
žės 18 d., ir nutarta pakvie
sti katalikų sroves veikėjus. 
Susirinkimas nutarė atsi
kreipti į draugijas prašant 
pagalbos savo tautos dar
buotojui.

Gerb. Nagornausko var
ginga padėtimi turėtų su
sirūpinti ne vien Baltimo- 
riečiai bet ir kitų kolonijų 
Lietuviai, nes jis musų tau
tai daug yra davęs, o iš jos 
nieko sau negavo. Jisai pa
aukavo savo tautai jaunys
tę, talentą ir brangiausią 
savo turtą, sveikatą, kurios 
netekęs šiandien yra visų 
užmirštas, ir pusbadis žiu
ri mirčiai į akis, niekam nei 
neužsimindamas apie kokią 
nors pagalbą.

Kas Amerikoje tarp Lie
tuvių nežino jo veikalų ir 
kur jie nebuvo statyti, kaip 
tai: “Živilė”, “Pilėniečiai”, 
“Revoliucijos Viltis”, “Rut- 
vilė”, “Bijūnėli.-,”, “Dorybės 
Sargas”. Pirmi keturi vei
kalai yra gana dideli, trys 
jų yra iš musų tautos isto
rijos, į juds. autoriaus yra 
sudėta keliolikos metų clar- 
baš, o už tai nėra gavęs iš 
visuomenės nei cento atly
ginimo. Jis buvo idealistas, 
tautai pasiaukavęs ir viską 
skyrė garbei ir naudai mu
sų tautos^ ne savo pelnui. 
Jeigu kurį šio rašinio skai
tytoją sąžinė paragintų iš
tiesti savo mielaširdingą 
ranką tam m isų rašėjui ir 
kultūrintoj ui musų tautos, 
jį pasiekti gali šiuo antra
šu: V. Nagornauskas, 1823 
W. Alulbary St., Baltimore, 
Md. P. P. Jaras.

Pavykę architektūros pa
statai dažnai geriau repre
zentuoja kraštą negu bent 
kokia. propaganda. Taip 
pav. Eifelio bokštas Pary
žiuje puikiai atstovauja vi
sai Prancūzijai; Parliamen- 
to Rūmai Londone — visai 
Anglijai; Jurgio Washing
ton© paminklas — visai A- 
merikai; Šv. Petro Bazilika 
— Romai) ir tt. Vytauto 
Muzejui Kaune yra lemta 
tokią pat rolę vaidinti re
prezentuojant Lietuvą. Tas 
didingas pastatas Kaune, 
vykdomas išimtinai Lietu
vių visuomenės aukomis, y- 
ra taipgi Lietuvių tautos 
pastangų ir vienybės sim 
bolis. Užbaigtas Vytaute 
Muzejus nepaprastai pa
puoš Kauną, o sykiu ir vi
są Lietuvą.

Muzejus pradėtas statyti 
1930 metais, t. y. Vytauto 
Didžiojo metais. Muzejus 
dar nebaigta:; statyti, bet 
jau visai netoli galo. Lietu
vos žmonės deda visas pa
stangas kad bent šiais me
tais darbą užbaigus. Bet 
ar pasiseks? Tai prigulės 
nuo to kiek ten Lietuvoje 
ir kiek mes čia Amerikoje 
sumesime tam tikslui centų. 
Aukotojų vardai bus Mu- 
zejuje įamžinti ar tai ant 
marmuro lentos, ar aukso 
knygoje. Jau ne vienas A- 
merikos Lietuvis yra ten 
savo vardą įrašęs. Butų y- 
patingai gražu, ir svarbu, 
kad Vytauto Muzejuje Kau
ne žibėtų amžiais Amerikos 
Lietuvių stipresnių bent or
ganizacijų: Susivienijimų 
draugijų, klubų vardai.

Šiais metais, Gegužės 28 
d., visa Lietuva rengia ne
paprastą Vytauto Muzejui 
baigt rinkliavą-šventę: jau
nimo organizacijos eina j 
talką statybos komitetui ir 
yra manoma kad neliks nei 
vieno asmens Lietuvoje kas 
nebūtų prisidėję sulyg sa
vo išgalės prie tautos pa
minklo — Vytauto Muze
jaus pastatymo. Todėl ir 
aš pavelijau sau kreiptis į 
brolius Amerikiečius su 
šiuo kvietimu: teikitės atei
ti į talką, kad bendromis 
pastangomis galėtume šį 
melą visiškai užbaigti sta
tyti Vytauto Muzejų Kau
ne.

Organizacijų ir pavienių 
asmenų nors ir mažiausias 
aukas Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorkė 
mielai priims ir persiųs į 
Kauną. Mano patarimas 
butų toks: draugijos tegul

MES PRIIMĄS 1933 
M. BONŲ KUPONUS

“Dirva” priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba už Knygas.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Clcvelan 1. 

SUERZINTI 
NERVAI•

Kada labai nervuojlitčs . ■ . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
rodvs vertu gyventi.

Nekentčkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalba. Nusipirkit bonkų iš 
3avo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

SAUGIAUSIĄ Bankas priima

vietą Jūsų sunkiai

sutaupytiems

pinigams

rasit

r. einamas s-tas,

aukštus procentus.

indelius, atidaro

ras kitas bank nes operacijas.

pigia tįsia part rauk

neapsisunkina savo iždo 
tam tikslui, bet. tegul geriau 
paruošia kokią pramogą 
(pikniką ar card party) Vy
tauto Muzejaus statybos 
užbaigimo tikslui; gautos iš 
pramogos pajamos galėtų 
būti paskaitytos kaipo dr- 
jos auka ir draugijos var
das tokiu budu patektų į 
Vytauto Muzejaus - garbės 
sąrašus.

P. Žadcikis, 
Liet. Generalinis Konsulas.

APIE MUSU LAKŪ
NUS, KURIE GATA

VI KELIONĖN
(Pabaiga iš pereito r.ttm.)

STASYS GIRĖNAS
Gryžęs iš Amerikos kariume- 

nės, su keliais tautiečiais 1921 
m. Chicagoje suorganizavo Lie
tuvių taksi bendrovę, kuri gy
vavo iki 1929 metų. Girėnas 
buvo tos bendrovės kasininku.

Bet noras skraidyti padangė
mis buvo perdaug stiprus. Tat 
Girėnas ' Chicagoje pirmas iš 
Lietuviu įsigijo lėktuvą: 1923 
m. jis nusipirko trijų sėdynių 
tėktuvą. Tais pačia s metais1 
užbaigė lakūnų mokyklą ir nuo 
1924 metų yra profesiniu lakū
nu.

S. Girėnas savo lėktuvu ve- . 
bodavo keleivius norinčius pa
sivažinėti ore. Jis galėdavo 
zežti po du pasažieriu prie sa
vęs. Tie pasivažinėjimai vis 
būdavo laimingi. Tuo budu. 
lėktuvu S. Girėnas yra vežio
jęs apie 5000 žmonių.

Be to dar jis .mokė kitus, 
skraidyti lėktuvu: jis išmokė 
net 52 žmones skraidyti. Iš 
tų jo mokinių lakūnų du yra 
musų tautiečiai: Klimas ir ris- 
tikas Vidžius.

S. Girėnas ne tiktai graž ai 
skraido bet ir puikiai daro su 
ėktuvu įvairias figūras ore: 
Amerikos Lietuviai jo gabumus 
ore matė per' Lietuvių Aviaci
jos šventę įva’riose didesnės? 
kolonijose.

Amerikos' Legiono 'Ghicafros 
lakūnų postas (aviation post) 
1931 metais surengė aviacijos 
šventę. Lakūnas S. Girėnas 
per tą šventę laimėjo gražiu 
dovaną (lėktuvą ant žemės ru
tulio) už tai kad, lėktuvo mo
torą sustabdęs, iš JOGO pūdų 
aukščio nusileido į nurodytą 
(pažymėtą) vietą.

Lakūnas St. Girėnas taip p.-t 
yra patriotas Lietuvis, g ra' 
įgudęs lakumas ir aviacijos me- 
kanikas. Kaipo žmogus sąži
ningas ir patikimas. Jis yra 
ramaus budo, bet savo darbo 
atkaklus ir drąsus. Norėdamas 
sute’kti musų tautai d dėlės 
garbės nauju Lietuvių laimčii- 
mu aviacijos srityje, susidėjo 
su lakūnu Kapt. S. Darium ir 
abudu savo pinigais įsigijo lėk
tuvą “Bellanca”, kurs dabar pa
krikštytas LITUANICA.

Susipažinę su šių musų lakū
nų praeitimi, matome kad abu 
jie yra padorus vyrai, ir kaipo 
žmonės turi gerą vardą. Kai
po Lietuviai žinomi savo patrio
tiškumu.

Jie pasirengę išskristi iš New 
Yorko j Kauna bent kurią die
ną po Gegužės 20.

Jiems nuskridus į New Yor- 
ką, Amerikos teatrų filmų fo
tografai skubiai juos nufoto
grafavo ir kurie ansilaitko te t- 
ruose mato juos filmoše ir gir
di abu juos aiškinant anie sovo 
lėktuvą ir savo kelionė tikslo. 
Jų atvaizdai tilpo daugybėje 
Amerikos laikraščių su pažv- • 
mėjimu kad jiedu yra pirmuti
niai šią vasalą pasiryžę per
skristi Atlantika.

LAIMINGOS ‘JIEM KELIO
NĖS! .
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LIAUDIES TRIBŪNA
VISA CHICAGA, SYKIU SU AMERIKOS LIETUVIAIS, LINKI S. 

DARIUI IR S. GIRĖNUI LAIMINGAI PASIEKTI KAUNĄ!

AR LIETUVIAI GALI GYVENT BE PARTIJŲ?
Kiek yra . žinoma, visos 

tautos turėjo partijas-gru- 
pes įvairiais laikais, ir po 
šiai dienai tos partijos yra 
ir vargu kada nors jos iš
nyks. Kodėl neišnyks? Pir
moj vietoj reikia pasakyti 
kad partija ar grupė žmo
nių vienodų minčių yra ne 
kas kitas kaip tam tikra 
sukoncentruota jiega. O ta 
jiega pasireiškia tik tada, 
kada susidaro vienokia ar 
kitokia reakcija, arba ge
riau pasakius aplinkybės 
priverčia jiegos koncentra- 
vimąsi prieš tai kas sudaro 
ką nors priešingo žmonių 
gyvenime. Tas galima pa
stebėti ir gamtoje, ir visa
me yra jiegos susikoncen
travimas. Jeigu ir gamta 
be to negali apsieiti tai 
žmonės, kurie yra ne kas 
kita kaip gamtos produk
tas, vargu kada galės vie
naip mąstyti-protauti. O 
kada protavime yra skir
tingumas tai grupavimąsi 
yra neišvengtinas dalykas.

Palyginimų butų galima 
padaryti labai daug, bet 
kas liečia Lietuvius palygi
nimais nepatenkinsi. Todėl 
prisieis sutrumpinti visą iš
vedžiojimą ir eiti tik prie 
to punkto, būtent ar Lietu
viai gali gyventi be partijų?

Pirmiau buvo pasakyta 
kad išvengimas partijų-gru- 
pių negalimas, kad skirtin
gumas minčių grupuoja į

grupes mases žmonių. Pats 
aukščiausias žmogaus tur
tas kurį jis gali įsigyti yra 
mokslas, o mokslas progre
suoja ir dalina, žmones į 
grupes-partijas-sektas ir tt. 
Tą faktą liudija istorija.

Dabar, kadangi skirtin
gumas minčių ir partijų- 
grupių gyvenime yra neiš
vengtinas, kas daryt ir kaip 
subendrint žmonių gyveni
mą? Atsakymas: visa žmo
nija subendrina savo jiegas 
TAUTOS RIBOSE. O tie 
kurie nesugebėjo to pada
ryti jie liko nušluoti nuo 
žemės paviršio. Tos tau
tos kurios mokėjo gyventi 
savo tautinėse ribose sunai
kino tuos kurie nesugebėjo! 
Taip sakant, “kas nemoka 
prisitaikyti prie gyvenimo 
tas miršta”. O prie gyve
nimo tik tas gali prisitai
kyti kas turi jiega; ta tau
ta yra galinga ir kultūrin
ga kuri turi užtektinai tau
tinės sąmonės.

Amerikos Lietuviai turi 
daug gerų norų ir energi
jos. Turi ir įvairių parti
jų. Bet diduma tų partijų 
susidaro 
kuriems yra stoka tautinės 
sąmonės, kaip tai buvę so
cialistai, dabar komunistai, 
ir klerikalai. Prie tokių ap
linkybių Amerikos Lietu
vių gyvenimas labai pana
šus į Kiniečių armiją.

Tiesa, Kinų tauta yra di-

MIRĖ KAN. JUOZAS 
TUMAS

Kaune, Balandžio 29 d., pa
simirė Kan. Tumas-Vaižgantas. 
Lietuviui pasaulis neteko įyž- 
maus tautos veikėjo, drąsaus 
Lietuvio, kurio ištvermė buvo 
pavyzdis Lietuvių tautai, o jo 
raštai ir pastangos pasiliks il
gam atminimui.

Jo kūnas palaidotas Gegužės 
su didelėmis iškilmėmis.

Lai buna lengva jam ilsėtis 
amžinai savo gimtoje šalyje, 
kurios atgaivinimui tiek daug 
dirbo.

Bronius F. Simons-Simokaitis, 
“L. Tr.” Red.

2 d.

iš tokių žmonių

Lietuvių Spaudos Sąjungos

DIDELE EKSKURSIJA
(Per Southampton^)

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio— JUNE 29 anksti ryte
(Keleiviai sės į laivą vakare, Birželio 28) 

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu 

BEBENGARIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis.

— Šią Ekskursiją Užgyrė — 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortės parsiduoda pas visus agentus.

CUNARD LINE
I 022 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 parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali but nieko lengvesnio ir patogesnio.

Kiti Išplaukimai New Yorko: 
United States... June 24(United States 
Frederik VIII.... July 8lFrederik VIII

Aug. 5
Sept. 2

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.

Bet 500 Japonų su- 
milijoną Kinų. Ko- 
Todel kad Japonai 
išvien tautos reika-

dėlė, 
muša 
del? 
veikia 
le, o Kinai pasidalinę į gru
pes ir po vadovyste visokių 
pelnagrobių puola kaip mu
sės. Taip ir atrodo kad Ki
nų karžygystė ir Amerikos 
Lietuvių kultūrinės įstai
gos stovi vienodoj katego
rijoj.

Nors ir Japonijoje yra 
partijos-grupės bet jie mo
ka atskirti partijų reikalus 
nuo visos tautos reikalų.

Tautinės sąmonės truku
mas pas Amerikos Lietu
vius sudaro liūdną padėti. 
Amerikos Lietuviams nebū
tų reikalo bijoti skirtingu
mo minčių bei partijų gin
čų jeigu jie mokėtų atskir
ti tuos kurie juos mulkina, 
išnaudoja) nuo tų kurie dir
ba nuoširdžiai visos tautos 
labui.

Bendrai sakant, Ameri
kos Lietuvių gyvenime gali 
būti partijos, skirtingumas 
minčių. Bet žmonės turė
tų vengti tokių partijų ku
rios yra tik lyderių naudai, 
o ne visiems Lietuviams. 
Tie kurie mano kad priau
gantis jaunimas bus “ne- 
partiviškas jie tik sapnuoja 
ir patys nežino ką. Ameri
kos Lietuvių jaunimas bus 
ant tiek Lietuviškas kiek 
jiems bus įkvėpta Lietuvy
bės, tautinės sąmonės, tau
tinės nuovokos.

Amerikoje yra reikalin
ga tautinės dvasios partija, 
kuri sudarytų tinkamą jie- 
gą ir užkariautų tas parti
jas kurios yra tiesioginiai 
kenksmingos Amerikos Lie
tuviams. Kada užkariaus 
visokius humbukierius ta
da Amerikos Lietuviuose 
prasidės kultūrinis darbas.

Tie kurie mano kad ne
organizuotas kūnas gali at
likti didelius darbus, kultu- 
rinius darbus, klysta.

Kultūros darbus galima 
dirbti tik dviem budais: su 
dideliu kapitalu (kurio pas 
Lietuvius nėra), arba orga
nizuotu kunu. Kadangi ne
turime kapitalistų filantro
pų kurie galėtų paskirti 
reikalingas sumas pinigų 
tada lieka tik vienas kelias 
—organizuotas kūnas (tau
tinė organizacija).

Tokia organizacija kaip 
ji nebūtų užvardyta ji vis- 
vien yra partija. Kada tau
tinė partija bus ganėtinai 
stipri tai ir kitos partijos 
bus priverstos būti prielan
kios Lietuvių reikalams.

Tegul buna partijos, skir
tingos mintys, bet tautinė 
sąmonė turi būti virš visų 
partijų.

LIKE EVERYBODY ELSE
What a curious world we live in!
Nor was the insight to me given, 
To see it as it really is.
When for some goal I’ve madly: striven, 
Reached what seems to me like Heaven, 
I am in a state of bliss.
Rudely then my dreams are scattered, 
Air castles like bubbles shattered— 
I fall into despair.
But despite the hopes thus battered,
I decide it hasn’t mattered
And again Į build on air.’

Christina Staneslow.

ARTISTO Juozo Babravičiaus 
koncertas pereitą sekmadienį 
atsibuvo su neblogu pasiseki
mu. Nėra abejonės kad butų 
geriau pasisekęs jei butų ren
gėjai buvę geresni. Artistui 
butų davę daugiau finansinės 
naudos.

Babravičius sudainavo visą 
eilę gražių dainų įvairių kom
pozitorių, ir publika buvo pa
tenkinta jo gražiu dainavimu.

CHICAGO.! pastaru laiku nu
siskundžia kad gimimai labai 
sumažėjo. Mat, ir ant gimimų 
užėjo depresija. Tiesa, dabar
tiniais laikais mažai kas tuo
kiasi, iš kur čia bus gimimų.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright, 

CHICAGOS PASAU
LINĖS PARODOS

REIKALE
Chicagos Pasaulinės Parodos 

Lietuvių Sekcija pakvietė de
šimts Chicagos Lietuvių j Lie
tuvių Dienos Karalaitės kon
kursą, kurį sekcija paskelbė 
Kovo mėnesio pabaigoje.

Asmenys pakviesti į teisėjus 
yra šie: A. Kalvaitienė, Leona 
Gaižaitė, Nora Gugienė, M. J. 
Kirienė, R. Hanskat, Dr. S. 
Biežis, Kl. Jurgelionis, M. J. 
Šileikis, Dr. M. T. Strikol, M. 
Biekša.

Teisėjai išrinks iš Lietuvai
čių dalyvaujančių Lietuvių Die
nos Karalaitės konkurse tipin- 
giausią ir gražiausią Lietuvai
tę kaipo “karalaitę” ir 12-kos 
mergaičių svitą, iškilmėms ku
rias Lietuviai rengia Chicagos 
Pasaulinei Parodai Liepos 16 
dieną.

Į konkursą gali įstoti Lietu
vaitės nuo 16 iki 26 m. amž. 
Vienintelė būtina kvalifikacija 
yra Lietuvių kilmė.

Lietuvių Dieną sudarys tur
tingas muzikalis, šokių, kalbų 
ir sporto programas, kuris su 
protarpiais nusitęs nuo 2 vai. 
po pietų iki 9 vai. vakaro. Mu- 
zikalio programo dalį išpildys 
jungtinis Chicagos ir apielin- 
kės choras, eilė žymių Lietu
vių vokalių solistų ir Lietuvių 
orkestrai.

Į kalbėtojus sekcija kvies 
Lietuvos ir Amerikos valdžios 
atstovus ir žymius Amerikos 
Lietuvių veikėjus.

Lietuvių sekcija dalyvaus iš
kilmingame Chicagos Pasauli
nės Parodos atidaryme Gegu
žės 27 d. Atidaryme dalyvaus 
ir Amerikos Prezidentas F. D. 
Roosevelt.

Susinešimams antrašas
Visi asmenys, Lietuvių drau

gijos, klubai, chorai ir kitos or

ganizacijos pageidaują infor
macijų apie Lietuvių iškilmes 
Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
prašomi kreiptis j Parodos Lie
tuvių sekcijos sekretorių: 

Antanas Vaivada
Lithuanian Section, Committee 

on Nationalities 
A Century of Progress

1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

ĮVAIRIOS žinios
—Sakoma kad nuo Gegužės 

15 d. gelžkelių bilietų kainos 
bus žymiai nupigintos, o ypa
tingai važiuojant j vakarines 
valstijas.

—'Pietinėj Iowa valstijos da
lyje farmeriai turi didžiausį 
pasaulyje beną (muzikantų bū
rį) — jis susideda iš 800 mu
zikantų. Turbįut buna garsi 
muzika kada jie užtraukia.

—Seattle, Wash.—Vienas au
tomobilių mekanikas parašė at
virutę, ant kurios sutilpo 2,440 
žodžių. Tai manoma kad ma
žiausias raštas koki galima pa
rašyti ir išskaityti.

—Washington, D. C.—Prezi
dento Roosevelto darbuotėj at
sirado naujas trustas, taip va
dinamas “smegenų trustas”. 
Net' septyni profesoriai dirba 
išsijuosę prie įvairių visuome
nės klausimų, su tikslu page
rinti šios šalies -būvį. Tie pro
fesoriai yna autoritetai įvairių 
specialybių, kaip tai industri
jos, ūkės, transportacijos, tt.

Tai bene pirmas S. V. Pre
zidentas kuris tokiais keliais 
nori pagerinti šalies ekonomiją. 
Pirmiau būdavo prezidentą ap
spitę politikieriai, kurie jieško- 
davo būdų prisilupti daugiau
sia naudos sau.

—Washington, D. C. — Už 
prohil icijos nusikaltimus areš
tai s imažėjo net 46 nuošim
čiais nuo to laiko kaip alus ta
po legalizuotas.

AGOTOS OŽELIENĖS kon
certas. Sekmadienį, Gegužės 14 
d., St. Agnes auditorijoj įvyko 
žinomos dainininkės p. Oželie- 
nės koncertas. Publikos buvo 
vidutiniai. Nėra abejonės kad 
šiltas oras nemažai pakenkė.

“MARGUTIS” rengia pikni
ką. Gegužės 28 d., sekmadieni, 
The Oaks darže įvyks “Mar
gučio” pirmas šios vasaros pik
nikas. Tame piknike bus ima
ma judami ir kalbami paveiks- 
lai-filmos. Todėl reikia tikėtis 
kad bus įdomus piknikas.

NAUDOJASI pagalba, bet 
vis neužtenka. Iki Gegužės 1 
d. Chicagos miestas ir Cook ap
skritis gavo iš F. R. C. valdiš
kos pagalbos $46,800,000 šelpi
mui bedarbių. Rodos tos su
mos turėtų užtekti padengti 
įvairius reikalus, bet tokia su
ma lyg nei ženklo nepadarė.

RŪBŲ SIUVYKLOS subruz
do. Chicagoje smarkiai pradė
jo dirbti rūbų siuvyklos. Ne
kurtos nespėja išpildyti užsaky
mus taip jų gauna daug. Sako 
tam priežastis esanti kad žmo
nės tikisi pabrangimo rūbų iš 
priežasties infliacijos, todėl da
bar stengiasi apsipirkti.

KELIA' algas. Chicagoj vie
tomis darbininkams pakeliama 
algos, kuomet pradėjo veikti 
infliacijos obalsis. Kai kurie 
maisto produktai čia pabrango 
ir eina brangyn.

NORTHSIDĖ
Įdomus Januškevičiaus paveik

slai iš Lietuvos
Geg. 13 d. reporteriui teko 

matyti Januškevičiaus Vita- 
phone paveikslus iš Lietuvos, j 
kuriuose parodoma daugiausia 
iš Suvalkijos ir gana įdomių 
vaizdų. Taipgi teko pamatyti 
gana įdomių vaizdų iš Vilniaus, 
musų pavergtos sostinės. Vil
nius visgi gražus miestas ir 
daro malonų įspūdį. Paveiks
lai labai aiškus, vitaphone kal
ba irgi aiški. Rep.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias pysiąs ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios i 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudami! atvirų žai
zdų. Nebus* trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

CHICAGOS federalis oro biu
ras sako kad nuo 1906 metų 
tiek lietaus Chicagoje nėra bu
vę kaip šį pavasarį. Lietus Ji- 
jo net per devynias dienas, iš
skiriant Gegužės 4 d. Per tą 
laiką lietaus buvo net 3.7 co
liai, taigi apie .16 colio virš 
normalumo. Michigan Ežere 
vanduo pakilo net 18 colių.

------------- 1____________ ___

PIENAS pabrango. Nuo Ge
gužės 15 d. Chicagoj pienas pa
brango 1c ant kvortos.

Gegužės 14 d. kilo didelis su
sirėmimas tarp ūkininkų kurie 
pristato pieną Chicagon. Ne
toli Troy, Wis., užpuolime ant 
pieno vežėjų buvo išlieta apie 
20,000 svarų pieno. Mat, kai 
kurie ūkininkai streikuoja del 
pieno kainų, o kiti nežiūrėda
mi kiek gauna, veža pieną Chi
cagon.

Tame pieno ūkininkų susirė
mime policija naudojo dujų 
bombas žmonių išvaikymui.

Streikeriai kaip matyt laimė
jo 30 centų ant 100 svarų pie
no. To delei Chicagoj pienas 
pabrango centu ant kvortos.

PASAULINĖ PARODA pra
sidės Gegužės 27 d. Atidary
me dalyvaus Prez. Roosevelt.

Dabar jau skaitlingai lanko
si žmonės apžiūrėti Parodos 
baigiamus įrengimus, kurie ne
tiki galės vasaros metu į Chi- 
cagą atvažiuoti. Gegužės 14 d. 
Parodos vietą aplankę virš 30,- 
000 žmonių.

CHICAGOS ir Cook apskri
ties teisėjai nori panaikinti 
lengvus areštus (Probation) 
prieš automobilių vagilius. Iki 
šiol yra taip: jei vagiliai nutei
siami kelioms savaitėms kalė
jimo, j id vėliau būdavo palei
džiami ir pastatomi tam tikram 
laikui policijos priežiūroje. Ta 
sistema, kaip pasirodo, nevei
kia. Norima patvarkyti kad au
tomobilių vagys sėdėtų pilną 
laiką kaip nuteisiama.

DEMOKRATAI Prez idento 
Roosevelto rėmėjai kurie tiki
si gaut politiškas vietas bei dar
bus dar turės palaukti kelis 
mėnesius. Dar labai mažai po
litiškų darbų užpildyta ir ne
siskubinama.

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 svarų iki panaudojau 
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv. 
Taipgi turiu daugiau energijos ir 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmones turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svorį kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit llonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti
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TEVYNES sunaiMIRŠTA TIKRIEJI

Lietuvos ministeris pir
mininkas Tūbelis prie miru
sio Kan. Tumo-Vaižganto 
karsto pasakė: (

“Vieną po kito lydime j 
amžino poilsio vietą musų 
Tautai ii- valstybei nusipel
niusius vyrus. Trumpu lai
ku netekom Basanavičiaus, 
Jablonskio, Maironio, Pra
puolenio . .. Šiandien, giliai 
nubudę, stovime prieš nau
ją negailestingos mirties 
auką — Dr. kan. Juozą Tu
mą-Vaižgantą — vieną di
džiausių musų [Tautos ram
sčių ir vieną karščiausių tė
vynės mylėtojų....”

Taip, nors 'kunigas, Tu
mas-Vaižgantas pirmoj vie
toj buvo Tėvynės Sūnūs, o 
paskui dvasiškis. Dabarti
nėje atgimusioje Lietuvoje 
jis buvo garbingiausias ku- 
nigas-tėvynainis, kurio są
žinė nei darbai nebuvo su
tepti siaura partijine kuni
gų politika. Jis galima sa
kyt su kitais kunigais nesi
skaitė ir neklausė jų parti
jos vadų. Jis tik dirbo tau-

ra beveik kur savo minties 
pasireikšti, bet gal but nei 
nėra reikalo laikraštyje pa
sakotis kad va aš esu lais
vamanis ir noriu kad kiti 
apie tai žinotų. Laisvama
nių užduotis turi būti kito
kia: mokyti žmones, duoti 
jiems šviesą, kaip pasakė 
garsus 13-to šimtmečio Ita
las poetas Dante, o žmonės 
susiras patys sau kelią.

Rimčiau einant prie tos 
idėjos, nereikėjo laikraščiui 
tas vardas duoti, bet koks 
nors rimtesnis, pasakantis 
kad skaitytojas tame laik
raštyje ras sau šviesos, o 
ne pašiepimo, paneigimo ki
tų minčių. Jau tuomi esi 
laisvamanis kad nesiduodi 
kitam nustatyti tau mintis. 
Bet reikia būti gana suma
niam kad nusistatyti pats 
sau geras, doras mintis.

Laisvamanio pareiga yra 
kovoti ne tik prieš religinį

“Laisvamanis”
Kaune pradėjo eiti dvisa

vaitinis laikraštis “Laisva
manis”, kurio leidėjas yra 
Lietuvos Laisvamanių Eti
nės Kultūros Dr-jos Kauno 
skyrius. Laikraštis yra ne
didelio formato, 8 puslapių.

Nežinia ar tokiam laik
raščiui bus dirva Lietuvoje 
gyvuoti, nors laisvamanių 
ten netrūksta. Bet kad ne
trūksta ir laikraščių tai ir
gi tiesa. Kaip kurie sako 
kad Lietuvoje laikraščių net 
perdaug ir retas kuris nau
jai pradedančių eiti netru
kus nesustoja. Tik nekurie 
laikraščiai išdygo reikalui 
šaukiant, o kiti atsiranda 
vis tik del to kad yra žmo
nių kurie nori laikraštį lei
sti.

Tiesa, laisvamaniams nė

M
 JUODOe r u n a s ts0

Istorinė Apysaka Rašo K. S. Karpius
tai reikalingą darbą.

Užtai jis taip aukštai at
sistojo visos Tautos akyse, 
užtai jis buvo Visų tikrų tė
vynainių idealas, visų va
das.

Jam, gyvam būnant, bu
vo visada vieta tarp tautos 
garbingiausių vyrų, ir mi
rusiam jam nusilenkė visa 
tauta, nuo Valstybės Prezi
dento iki paprastų piliečių.

Tokios garbės privalo 
siekti kiekvienas prakilnus 
žmogus — bet siekti tokiais 
darbais kokiais siekė Basa
navičius, Tumas ir kiti.

Prasmegs partijos, pasi
keis laikai ir reikalai, bet 
tikri, rimti tautos gerovei 
darbai pasiliks visados!

Geras Darbas
Lietuvos laikraštininkai 

įvedė tradiciją kad mirus 
jų sąjungos nariui, vietoje 
vainiko ir užuojautų laik
raščiuose butų skiriama ati
tinkama suma labdarin
giems tikslams. Tą prak
tikuoja ir kiti, skirdami su
mas pinigų apšvietos ir kul
tūros reikalams, kuomet nu
miršta koks įžymus asmuo.

Poetas Tysliava 
prie “Vienybės”

Brooklyn© tautinis laik
raštis “Vienybė” praneša 
kad įveda Anglišką jauni
mo skyrių, kurį redaguos 
p. Baltramaitis. Toliau sa
ko:

“Be to, ‘Vienybei’, seniau
siam Lietuvių laikraščiui 
remti, sudaromas specialis 
artimiausių bendrada r b i ii 
štabas iš keliolikos asmenų, 
kurių priešakyje atsistoja 
p. Tysliava, poetas, Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos na
rys. Taip pat ‘Vienybei” 
dirbti sukviesta visa eilė 
rašytojų iš Lietuvos.”

“Vienybė” išeina tris sy
kius per savaitę, 6 puslakš- 
čių didumo laikraštis. Raš
tais įvairus, turiningas. Da
bar “Vienybe” turi skaity
tojų vajų ir laikraštį gali
ma išsirašyti papiginta kai
nas. (Antrašas: 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.)

Vaidilutės Meile

(Tęsinys iš pereito num.)
Čia laike puotos po rungtynių, vaidyla 

Geluonis padainavo svečiams naują atsiti
kimą — apie vaidilutę kuri pamilo jauni
kaitį ir kuriuos žmonės norėjo sudeginti, 
let dievai jų meile buvo patenkinti ir pa
ėmė juos pas save, nes jų niekur niekas 
daugiau nematė....

Vingėla, tai girdėdamas, pats sau vie
nas apmąstinėjo savo laimingą pabėgimą 
iš mirties, o kadangi jis visą laiką vengė 
su Geluonių susitikti, tas jį, mažai pažino
damas, visai ir nepatėmijo tarp daugybės 
kitų vyrų.

Gal but kitą metą musų Geluonis dai
nuos apie jauną motiną kurios kūdikis bu
žo rastas pievoje verkiantis, o jos pačios 
žymės nušokimo nuo skardo į Nevėžį bu
žo rastos, po ko jos niekas daugiau nema- 
:e. ... Ko ji dingo, ko nusiskandino, nie
kas nežinos, nes kūdikis buvo perjaunas 
ką pasakyti ir perjaunas suprasti tą bai
gią nelaimę kokia patiko jo motiną, palik
dama jį našlaičiu, o tas kurs žino pasiryžo 
viską užtylėti.

Gryžo visi linksmi iš Daugupių, gryžo 
ir Vingėla, pasiilgęs savo jaunos žmonelės, 
savo kūdikio, bet patyręs kas atsitiko bai
siai susigraužė. Prispaudęs savo vaikutį 
sau prie krutinės Vingėla karčiai verkė sa
vo meilutės, jo motinėlės, negalėdamas iš- 
prasti kodėl ji pasirinko mirti Nevėžio glėr 
byje....

Jos lavoną smarkus pavasario vande
nys nešė tolyn ir tolyn, nunešė į Nemuną, 
ir pranešė pro jos gimtinį kampelį, kur ji 
augdama dainavo, kur pažino pirmą meilę 
ir iš kur upelis nuo jos tėvo dvaro atiteka 
pildamas daugiau vandenio į tą gilų upių 
tėvą, Nemuną.

Vingėla ilgai Kalnių pilyje būti nega
lėjo — į kelintą dieną išjojo, paėmęs sūne
lį su savim, o kur jis iškeliavo niekas — 
nei jis pats — nežinojo.

Neužilgo iš pilies dingo ir Talksnis, 
tas blogas vyras, kurį sąžinė kankino ir 
jis negalėjo panešti susitikimų su savo do
ru, karžygišku tėvu, kuris jį mokino tik do
ros ir gero.

I  /

“Baltas Karžygis”

Kur Vilija susibėga su Vilnele, dabar
tinio Vilniaus srityje, ant kalno buvo pu
sėtinai stipri pilaitė, kurioje gyveno ir val
dė senas kunigas Rastys. Toje pilaitėje 
radosi galingas vyras, bet dar jaunas, ne
senai suaugęs į narsuolį, užtai apie jį pla
čiau kur nebuvo girdima, bet aplinkiniai 
jau jį gerai žinojo ir net bijojo.

Apie šį jauną galiūną gandus į Daug
upius atnešė ne tik jau musų žinomas vai

DIRVA

bet ir prieš radikalinį fana
tizmą. Ne visa laisvamanio 
idėja pasisakymas kad jis 
“netiki j Dievą”.

Amerikoje kitados ėjo la
bai rimtas laisvamanių žur
nalas “Laisvoji Mintis”. Ar 
Kauno “Laisvamanis” pri
lygs jai nors kiek?

Sudegino 20,000 Knygų
Pereitą savaitę, Gegužės 

11 d., Berlino studentai iš
kilmingai dainuodami pat
riotiškas dainas, Operos ai
kštėje sukrovė ant laužo ir 
sudegino apie 20,000 kny
gų, kurios karštagalvių Vo
kiečių nuomone buvo kenk
smingos Vokiečių idealams.

“Vokiečių mokslas buvo 
užterštas purvu ir neteisin
gumu”, pasakė studentų va
das.

Studentams deginant ‘ne
geistinas’ knygas, fašistų 
policija užbaigė visišką su
varžymą Vokietijos Mark
sistų.

Žmogaus garbe yra mylė
ti daugiau negu mus myli ir 
niekad meile nenusileisti ki
tam. Nicše.

dyla Geluonis, bet ir kitas vaidyla, vardu 
Viliušis, kurs labai retai į Daugupius už
sukdavo, bet šį kartą buvo užsukęs ir apie 
tą narsuolį su pamėgimu pasakojo. Jis 
buvo pramintas “Baltas Karžygis”.

Geluonis apie šį karžygį buvo girdėjęs 
iš kitų žmonių, znes pats nebuvo buvęs Ras- 
čio pilyje, kuri jam buvo pertoli. Bet jis 
buvo apsilankęs pas mums jau žinomą To- 
leikį prie Vilijos ir ten girdėjo net gąsdi
nančius gandus apie tą galiūną. Pats To- 
leikis vos gyvas iš jo išbėgo, ir jis paguldė 
daug užpuolėlių kada supykęs išėjo iš pi
lies Toleikį atmušti, — tokius apsakymus 
apie jį Geluonis girdėjo.

Buvo šitaip: Toleikis, kiek laiko prieš 
Geluonie atsilankymą, buvo surengęs už
puolimą Rasčio pilies, bet buvo smarkiai 
sumuštas, ir ne keno kito kaip to nežinomo 
galiūno, kad daugiau nesirengė Rastį už
kabinti.

Vaidyla Viliušis su ypatingu pagyri
am apie “baltą karžygį” kalbėjo, apsaky
damas kaip jis vienas išžudė desėtkus už
puolikų ir kaip nuo to laiko Rasžio pilis ta
po baisi ir aplenktina nenuoramoms kai
mynams.

Viliušis sakė kad tame užpuolime, ka
da priešai laužė pilies vartus, ir išrodė kad 
Rastys jau viską pralaimėjo, “baltas kar
žygis” nelaukdamas daugiau, pats atidarė 
vartus ir savo sunkia buože, galingom ran
kom ir stipriu kunu pradėjo skinti užpuo
likus taip kad neužilgo pasijuto esąs ap
linkui apgultas lavonų savo išmuštų prie
šų, o visomis pusėmis tik aidėjo garsai su
žeistų; kiti nuo jo bėgdami sukrito į upę ir 
prigėrė. Jis pats buvo kruvinas, apdaužy
tas, iš burnos kruvinos putos tekėjo — taip 
jis sunkiai dirbo, bet po to daugiau niekas 
į Rasčip pilį nei pažvelgti nedryso.

Daugupių vyrai, girdėdami apie tokį 
narsuolį, labai norėjo jį matyti. Iki to jie 
manė kad tik Daugupiuose randasi patys 
narsiausi. Ardys, kuris buvo žinomas kai
po “juodas karžygis”, labai norėjo pažinti 
tą savo priešginybę ir priimti jį savo pilin, 
jeigu tik jis norės su jais apsibūti.

Viliušis tikrino kad “baltas karžygis” 
tikrai į Daugupius atsilankys, kas juos vi
sus pradžiugino.* * *

Praėjo metas laiko, atėjo kitas pava
saris, ir kaip Viliušis tikrino, “baltas kar
žygis” pribuvo į Daugupius. Jis pribuvo 
į garsias Daugupių kautynes, kurios kas
met buna po Mildos šventės apeigų.

Kaipo išgarsintas narsuolis, ir į tokį 
išrodąs, svetys buvo gražiai priimtas. Pats 
Ardys, jo sūnūs Gaižys, kuris irgi jau buvo 
suaugęs, ir visi mums žinomi Daugupių 
vyrai rodė jaunam svečiui didelę pagarbą. 
Atjojo ant balto žirgo ir visus savo rubus 
dėvėjo baltus, taip kad jam tas pavadini
mas gerai pritiko.

Gegužės 19, 1933

BALTŲ ŽMONIŲ ŽIAURUMAS
Musų žemės tam tikrose dalyse tam 

tikrais laikotarpiais, jau prieš tūkstančius 
metų buvo išsivysčiusios civilizacijos ir tų 
šalių žmonės buvo ypatingai pakilę, paskui 
vėl, kitų nugalėti, nuslopinti, nuskurdo, o 
kiti visai išnyko.

Turim žinių apie tam tikrų laukinių 
barbarų užpuldinėjimą ir išnaikinimą ne
kuriu kraštų. Žinias apie barbarų žiau
rius' darbus ištyrinėjo, surinko, surašė bal
tieji mokslininkai, ir mes su pasibjaurėji
mu skaitome apie barbarų sunaikintus ci
vilizacijos paminklus.

Bet ne vien laukiniai barbarai pasi
žymėjo civilizuotų šalių išnaikinime. Bal
tieji žmonės, ir net aukštai kultūroje paki
lę, tokiu darbu užsiimdinėjo.

Vieni iš paskutiniausių didžiausią se
novės civilizaciją iš pamatų išgriovę buvo 
Ispanai kurie šešioliktame šimtmetyje be 
jokios atodairos ir pasigailėjimo, kaip di
džiausi barbarai, naikino, griovė Amerikos 
Indijonų civilizaciją, jų kultūros pėdsakus 
sunaikino, pačius žmones išžudė.

Vieni iš aukščiausia civilizacijoje pa
kibusių Amerikos kontinente buvo Maja In- 
dijonai, Yukatane. Dabar atrandami jų 
civilizacijos paminklai, per šimtmečius že
mėmis užslėgti, liudija kaip aukštai Majai 
buvo pakilę. Jų budavonės gražumu ir 
technišku atžvilgiu lyginasi ar net viršija 
senovės Romos garsių dienų budavonės.

Nors Indijonus mes suprantame tik 
kaipo laukinius žmones, ir Šiaurinėj ir Pie
tų Amerikose yra ir dabar tokių, -bet dalis 
jų, gyvenus Centralinėj Amerikoj, kur tu
rėjo patogų klimatą, išsivystė, pakilo patys 
savo supratimu, savo protu, be jokio pasi- 
mokinimo iš baltųjų, nes su jais nesusisie
kė. Kada susisiekė su baltaisiais — kada 
Ispanai atėjo į Ameriką — jie radę tur
tingus, aukštai išsivysčiusius žmones, pra
dėjo juos užpuldinėti, naikinti, piešti, pa
likdami griuvėsius jų puikių budavonių 
žemėms užpilti.

Šių dienų žmonės, skaitydami apie ar
cheologų atradimus tokių brangių liekanų, 
tiesiog piktinasi darbais tų baltų barbarų.

Bet ir šiais laikais ne kitaip daro tie 
patys kurie piktinasi: kada iškyla karas, 
jie eina, griauna, naikina kitų žmonių il
gų metų sukrautą, pabudavotą dalyką ir 
palieka tik griuvėsius. Tas buvo laike pa
saulinio karo, ir tas bus kituose karuose 
kokie nutiks ateityje. Tiktai vėlesnės ei
lės žmonių, gyvendami po musų, rasdami 
knygose kokie puikus buvo musų laikų bu- 
dinkai, su pasipiktinimu apmąstinės musų 
dienų žmonių barbariškus darbus.

Savęs pažinimas
Išlavintas tas kurs pažysta žmones, 

bet tikrai šviesus tas kurs pats save pa
žysta.

Būdamas Ardžio pilyje, svetys labai 
atidžiai apsidairinėjo, lyg apžiūrinėdamas 
visus vyrus, kurie į jį irgi atidžiai žiurėjo 
ir patylomis tarp savęs kuždėjosi, norėda
mi žinoti kas jis per vienas. Išskyrus savo 
palydovų, “baltas karžygis” čia buvo vie
nas, visiems svetimas.

Klausiamas kuo vardu, jis pasisakė 
taip kaip Viliušis jį vadino — Borkus, ir 
to Daugupėnams užteko. Iš kur jis paei
na‘jie jau žinojo.

Nors kai kuriems jis išrodė pažysta
mas, lyg kur matytas, bet kur ir kada, nie
kas neprisiminė ir vaikė tas mintis sau iš 
galvų, kaipo klaidingas.

Prasidėjus kautynėms, svečias lengvai 
ėmė viršų ant daugelio, vienus imtynėse 
nugalėdamas, kitus plaukime pralenkda
mas, kitus lengvai nuo arklių nuversda
mas. Tik Gaižys ii- Zubrys .prieš jį geriau
sia laikėsi. Pats'Ardys, kaip žinantieji sa
kė, prisimindami jo jaunystės dienas, galė
tų jį nuveikti — arba butų galėjęs nuveik
ti kada buvo pačioje smarkiausioje jaunys
tėje ir kada jo niekas nerupino. Jis ta
čiau į kautynes daugiau nestojo, tik žiūrė
davo tvarkos, kautynes palikdamas tiems i

PIRMĄ KARTĄ
Kaip pirmą kartą į akis
Nedrąsiai pažiurėjau, ■
Jau nuo to karto aš tave • /
Taip karštai pamylėjau

Ir nuo to karto aš tave
Tik vieną tesvajojau
Ir lygiai žydinčiom gėlėm
Takelius barsčiau, klojau....

Ir nemiegojau daug naktų,
Svajojau ir kentėjau,
Ir vienas tarp juodų skausmų 
Beliusdamas sėdėjau...'.

Nes pamylėjau taip karštai,
Kaip nieks mylėt negali, 
Ir pamylėjęs taip šventai 
Aš keikiu savo dalį.

Aš keikiu žiaurųjį likimą
Ir savo liūdną dalį,
Kad mano apvilta žirdis
Tave užmiršt negali.

Ir taip blaškaus, blaškaus kaip lapas 
Pagautas rudenio audros, 
Ir kolei plaks širdis krūtinėj 
Aš taip kentėsiu nuolatos....

Bet atsimink, graži mergyte,
Kad kenčiu vis tai del tavęs,
Ir kad tos kančios, baisios kančios 
Mane į kapą greit nuves....

Jonas Morkūnas.

VAKARAS
Saulutė jau leidos už girių žalių, 
Paraudęs jos veidas šypsojos liūdnai. 
Žiebėsi žvaigždelės, sutemų pilkų 
šešėliai klaidžiojo po laukus ilgai.
Kaip pasakų fėja iš melsvo erdvyno 
Sapnais pasipuošus atėjo naktis. 
Jos kelią tik aušros raudonos težino, 
Nes meiliai ją lydi kol diena prašvis. 
Baltutė ir švelni kaip angelo veidas 
Pakilo iš klonių šilkinė migla.
Erdvėj paskrajojus perlais nusileido 
Ir lankas ir girią suvilgė rasa.
Taip ilgu buvo. Sėdėjau prie lango, 
Kur skleidė pražydę jazminai kvapus. 
Viliojo jų žiedai ir mėlynas dangus, 
Viliojo, svaigino ir pynė sapnus....

Kidronėlis.

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 susipažinsi! su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytu ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

kurie norėdavo ir galėdavo pasistatyti 
prieš kitus.

- Tiek tik buvo visiems įdomu kad “bal
tas karžygis” su vienais Daugupėnais la
biau norėjo kautis, o su kitais visai ne, lyg 
nelaikydamas jų vertais ir ne sau lygiais, 
ar jis turėjo kitokias kokias mintis.

Po kautynių, kada visi svetimieji išsi
skirstė ir Daugupjai - liko tušti, namiškiai 
ilgai ir gyvai,kalbėjo apie tą jauną narsuo
lį, kurs nors ypatingu niekuo neatsižymo- 
jo prieš jau mums žinomus narsuolius, bet 
visgi susilygino su Daugupių pačiais ge
riausiais ir smarkiausiais.

Gaižys ypač su pasigerėjimu kalbėjo 
apie svetį, nes Borkus su juo kaudamasis 
ant arklių, sudarė įdomiausią kautynę ko
kios Daugupiai buvo nematę per kelioliką 
metų. Jų kautynė baigėsi Gaižio arklio 
sužeidimu, ir jeigu ne tas, kažin kaip butų 
ta kova ošėjus.

Ką manė ir kaip jautėsi tas svetys, 
niekas nežinojo, ir nežinojo ar dar kada 
su juo susitiks.

Ar teks su juo susitikti kada — patir
sime kiek vėliau.

Seka: “Borkus”
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$2 Vertės Knygų Dovanai PER TV.OL’A
PASIDAIRIUS

SKUBĖKIT GAUTI KNYGAS - VAJUS JAU BAIGIASI!
AR PATYS SAU IŠSIRAŠYSIT “DIRVĄ” AR UŽRAŠYSIT SAVO DRAUGAMS ČIA AME

RIKOJE AR LIETUVOJE AR KUR KITUR GYVENANTIEMS, GAUSIT DOVANŲ 
PUIKIAS KNYGAS, IŠ KURIU BUSIT LABAI PATENKINTI! TĖMYKIT!

KNYGOS DUOSIS TIK UŽ NAUJUS SKAITYTOJUS IR TIKTAI IKI GEGUŽĖS 31 D.

ŽMONIJOS ISTORIJA KANDIDAS — PASAULIO KELIAUNINKAS

Istorinė apysaka iš Keistučio-Algirdo laiku, apie jauną nar
suolį/kuris pasipriešinęs tiem dviem kunigaikščiam, gelbėdamas 
jų broli Jaunuti, pats netenka teisių gyventi savo krašte, ir iš
ėjęs iš Lietuvos patiria Įvairių nuotikių tolimose žemėse, tarp 
kitko Totorių ir Rusų tarpe. Pagaliau gryžta i Lietuvą pagel
bėt Keistučiu! apsiginti nuo kryžeivių — ir gauna jo atleidimą. 
(Ši knyga duodasi tik viena prie metinės prenumeratos.)

Tai yra lengvai, populiariai išversta darbininkui žmogui Pa
saulio Istorija, kurią skaitydamas kiekvienas lengvai susipažins 
su žemės žmonių svarbiausiais nuotikiais, ,kurie nustatė istori
ją, kurie nustatė žmonijos gyvenimo kelius.. Viršuje esantis pa
daras yra galvų kirtimo prietaisas laike Prancūzų revoliucijos. 
Knyga gausiai paveiksluota, didelė. (Jos kaina $2.00.)

KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ F AŠAKŲ

šioje knygoje nuodugniai aprašoma įvairių amžių ir visokių 
rasių žmonių padavimai apie gamtos nuotikius — žemės drebė
jimus, ugniakalnius, tvanus ii- kitus dalykus ir kaip žmonės tai 
visa priskirdavo dievams. Paduodama legendos apie garsų vi
suotiną tvaną. Pasirodo kad apie’tai žinojo ir turi padavimų 
įvairios tautos, ir visos priskiria tai savo dievams. Labai įdomi 
knyga, lengvai parašyta, su daug paveiksiu. (Jos kaina $1.00. 
Prie jos pasirinkit kitas knygas sudarymui $2.00 vertės.)

Prancūzo filosofo Voltaire labai gražus aprašymas apie jau
nikaitį Kandidą, kurs po pasaulį keliaudamas jieškoti gero, vi
sur užėjo tik blogą. Apsako savo patyrimus tarp valdovų, dva
siškių ir paprastų žmonių, (šios knygos kaina $1.00. Prie jos 
galit pasirinkti kitų knygų sudarymui $2.00 vertės.) 

■r »--------------------- < k v .

ŽEMĖS KAIMYNAI DAUSOSE
Šioje didelėje knygoje aprašoma labai įdomus pasakiški pa

lavintai žmonių mintyse susitvėrę apie dangaus žvaigždes — 
:as žvaigždžių grupes kurias jus naktis iš nakties matote metas 
)o meto. Labai įdomi skaityti, apsako kaip senovės žmonės 
virėjo gausias vaizduotes sutverdami žvaigždėse žmones ii- gy- 

zulius ir kokias gražias pasakas išgalvojo apie jas. (šios kny
gos kaina $2.00 ir ji duodasi viena prie naujos prenumeratos!)

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų Mirties 'Batalijono Vedėja. Labai sujudi- 

lantis aprašymas Didžiojo Karo dienose atsitikimo, kuris kiek
vienam bus įdomus pasiskaityti, (šios knygos kaina $1.00, pa
sirinkit kitas prie jos sudarymui $2.00 vertės.)

VYTAUTAS DIDYSIS
Norinčiam susipažinti greitai su Lietuvos istorija, ši kny- 

ja bus geriausia priemonė. Parašyta labai lengva kalba ir api
ma svarbiausius musų tautos gyvavimo nuotikius. Plačiau ap
rašo apie Vytautą ir apie jo šeimos narius — Birutą, Keistutį ir 
eitus. (Ši knyga duodasi, tik viena už metinę prenumeratą.)

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo,, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi......................................................................... 1.00

Meile ir Daile
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
ga turėti kiekvienam. 206 pusi............................................................ $1.00

Sidabrinis Kryželis
Arba Dailydė iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
kinimo. Kiekvienam patiks. 169 pusi................................................... 75c

Vienuolyno Slaptybes
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.

Labai įdomus skaitymas. 154 pus.......................................................50c

Labai graži legendarė pasaka iš tolimos Lietuvių senovės— 
iš pradinių laikų Vikingų puldinėjimo ant Lietuvių. Dalykas 
einasi apie jauną Lietuvį karžygį nuo Dubysos ir Nemuno, kurs 
nueina į Baltijos kraštą ir ten susitinka su Vikingų vadove, Ju
ros Merga, ir vietoj su ja kariauti, ją pamyli. Paveiksluota, 
(ši knyga duodasi tik viena prie metinės prenumeratos.)

Žinynas — visokių įdomybių Knyga
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis 
patarimų apie sveikatų ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus 
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė 
knyga, 392 pusi..................................... ......................................................$2.00

Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspčjimais likimo ir laimes vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi...................................................................... $2.00

Pinigus su užsakymu siųskit tuojau — prisiųskit aiškų adresą savo ir nurodykit kam laikraštis ir 
kam knyga turi būti siunčiama. Tokių dovanų jokis kitas laikraštis neduoda! Naudokitės proga!

Geografija arba Žemes Aprašymas
Geografija arba žemes aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar ..................................$2.00

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
Namų Daktaras

Nandinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma 
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti.......................$2.00

.KAINUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų. 

J .Pusei metų — Pusė kainos

. AMERIKOJE - - ■ $2.00 <1 
KANADOJE ■ ■ ■ $2.50 
LIETI TVOJĘ ir kitur • $3.00 J

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai? Šioje knygoje 
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais. 184 pusi................ $1.00

Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Mėgstantiems gražiųjų literatūrų, apysakas iš gyvenimo, ši knyga 
bus tikras malonumas. 160 pusi................ ..........................................$1.00

Baltam Name kai Sėdėsiu
Balto Namo gaspadorium 
Kai piliečiai man’ išrinks, 
Visas piktas ir blogumas 
Kai purvas nuslinks.
Nereiks mokesčių mokėti, / 
Visos skolos sumažės, 
O didieji raketieriai
Už grotų visi sėdės.
Baltam Name kai sėdėsiu, 
Alų, vyną leisiu;
Ir depresijai per šoną 
Gerai kailį persiu.
Aš Senatą panaikinsiu 
Ir Atstovų minus,
O visi kurie tik vagią 
Turės bėgt i krumus.

V.

Tai. bracia! “Dirva” kai 
surengia balių ar pikniką, 
žmonėms dalina metines 
laikraščio prenumeratas.

O cicilikų “Naujienos” 
viliodamos žmones į savo 
pikniką žada duoti po kau
šą alaus!

Nieko sau “progresistai” 
tie cicilikai!

Šy met bus antra S.L.A. 
ekskursija į Lietuvą, kurią 
Vitaitis ir Zosė vadovaus— 
žinoma, jeigu SLA. valdy
ba paskirs iš iždo $3,000 jų 
kelionei. ..;

HITLER ‘PAGAUTAS’
(Tęsinys nuo 1-nio p.)

Vietoj atakuoti Versalio 
sutarti, kuri paspaudė Vo
kietiją po karo, Hitler tik
tai kritikavo ją pasakyda
mas kad “Versalio sutartis 
nėra išgelbėjimas dabarti
nės blogos padėties. Bet gi 
Vokietija nesistengs tos su
tarties sulaužyti savu noru, 
iki nebus paruošta geresnė 
sutartis tos vieton.”

“Mes neturim noro Vo
kieti n t kitus, bet ginsimės 
prieš kitų pastangas mus 
ištautinti.”

Hitler pagaliau pareiškė 
pageidavimą kad valstybės 
rastų koki nors tikrą kelią 
prie susipratimo paremto 
lygybe.”

Kode! Hitler sušaukė 
seimą

Pereitą savaitę Hitleris- 
tai Danzige užpuolė darbi
ninkų unijų Įstaigas pana
šiai kaip padarė Vokietijo
je. Danzigo gyventojai yra 
Vokiečiai, bet miestas yra 
nepriklausomas. Tam už
protestavo aliantai ir Pran
cūzija tuoj ėmė ruoštis ka
rui. Anglija irgi sakė kad 
jai vėl reiks siųsti kariume- 
nę prieš Vokiečius.

Hitler pasiryžo sušaukti 
išvaikytą Vokietijos seimą 
ir seimui paduoti savo pla
nus užtvirtinti. Jis butų 
ugnimi spjaudės prieš visus 
ir gavęs užtvirtinimą savo 
sumanymų, butų rėkęs pa
sauliui kad tokia yra “Vo
kietijos žmonių valia”.

Bet Roosevelt paskubino 
savo atsišaukimą siūlyda
mas taikytis, ir Hitleriui li
ko tik paremti ši pasiūlymą 
ir pareikšti savo pageidavi
mus duoti ir Vokiečiams ly
gią teisę gyventi.

Hitler nepadarė jokio už
metimo Rooseveltui, tik pa
reiškė jog sutinka priimti 
Ameriką kaipo taikos už
tarėją ir užtikrinto ją.
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narkunai
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

r- >4 I

Apie Ragelių parapiją, jos 
buvusį kleboną, a. a. Kun.

Stakelę, ir Narkunų 
apielinkes.

Narkunų kaimas yra Ra
gelių parapijoje. Nuo Ra
gelių iki Rokiškio, apskri
ties miesto, 10 kilometrų.

Pradėjus kalbėti reikia 
neužmiršti musų parapijos 
Ragelių. Ragelių parapija 
(Rokiškio filija) susidaro 
iš 100 valakų, į kuri ineina 
Ragelių bažnytkaimis, Nar
kunų kaimas, Meldučių k., 
Kurkliečių k., Didėja, Aud
ra, Kuosia, Radišiai ir dve
ji! Beičiai, ir viensėdžiai: 
Audrupis, Pakalnis, Gavė- 
niškis ir k.

Ragelių parapija rube- 
žiuojasi su Rokiškio, Kama
jų, Jūžintų ir Kriaunų pa
rapijomis.

Rageliečiuos yra daug 
gražių gamtos vietų. Nors 
didelių upių ir ežerų nėra, 
bet vienas-kitas piliakalnis 
ir k.

Tarp didelių, senų beržų 
ir klevų matyti sena medi
nė bažnyčia. Netoli bažny
čios stūkso medinė aukšta 
varpinyčia, kurioj kabo di
delis varpas laimingai išsi- 
kavojęs nuo Vokiečių Nar
kunų krūmuose vienoj kur 
linus merkia sodželkoj. Šio 
varpo vakarinei maldai 
gaudesys girdėti net kito
se parapijose.

Rageliai stovi prie vieš
kelio Rokiškis-Lašai-Južin- 
tai. Nuo Ragelių iki Ro
kiškio 11 klm., iki Kriaunų 
10 klm., iki Jūžintų 14 klm., 
iki Kamajų 9 klm., iki Obe? 
lių 15 klm., iki Aleksandra
vėlės virš 20 klm., iki Zara
su apie 60 km., iki Dusetų 
20 klm.

Į vakarus nuo Ragelių 
už 3 klm. teka Audros upė, 
kuri įteka į Sartų didelį 
ežerą. Nuo Ragelių iki to 
ežero 8 klm. Sartų ežeras 
turi apie 10 klm. ilgio.

Iš Ragelių parapijos yra 
daug įžymių žmonių: visuo
menininkų, mokytojų ir k.

Rageliai matė daug viso
kių klebonų. Įžymesnis kle
bonas buvo nesenai miręs, 
kur tai altarijoj, Kun. Sta- 
kelė. Kada, buvo renkamas 
seimas tai ir Kun. Stakelė 
turėjo savo numerį (balsą) 
ir tik-tik nepateko į seimą.

Kun. Stakelė vilkėdavo 
didele miline sermėga, rau
dona juosta sujuosta. Avė
davo medinėmis (iš vieno 
medžio) klumpėmis, kurios 
buvo užpakalyje misingine 
bleke sukaltos — mat buvo 
įskilę. Vėliau šiom klum
pėm suplyšus, įsitaisė trum
pais plačiais aulais blogus 
beveik be užkulnių batus. 
Jam parapijos reikalai ne- 
perdaug rūpėjo. Jis mėgo 
vest visokias bylas teismuo
se. Išlošdavo ir tokias by
las kurios buvo neišlošia- 
mos.

Atsimenu, kada aš ėjau 
su draugais, Vokiečių oku
pacijos metu, iš Ragelių pr. 
mokyklos, Stakelė mus už
vijo su prasta pelės plauko 
kumelaite įkinkyta į medi
nes girgždančiais ratais ve- 
žėtes. Važiuoja vienas. Ve
žėčių priekyje guli nedide
lis baltas ožiukas. Jis va
žiavo iš Ragelių atgal į Im
bradą, Dusetų filiją, kur jis 
prieš Rageliuos atvykstant 
buvo. Oras gražus. Kun. 
Stakelė važiuoja pamaži, 
nes blogas arklys ir bėgti 
negali. Buvo pavasaris. Mes 
einam kartu. Jis mus klau
sinėja ar mes jį pažystam, 
juk jis seniau buvęs musų 
klebonas. Aš atsiliepiau kad 
pažystam. Tuomet jis pra
šo mus padainuoti. Mes nei 
vienas nedrystam.

— Padainuokit dainelių 
apie musų kraštą, vargus.

Mes vistiek nedrystam. 
Aš jau buvau prašąs kitus 
kad dainuotume kokią tai 
mokykloje išmoktą dainelę, 
bet nėra kam pradėti.

— Tai aš padainuosiu,— 
sako Kun. Stakelė. Ir ėmė 
dainuot graudingu ką tai 
primenančiu balsu: “Žiuriu

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas 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

MUCH CHEAPER BY BOAT

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end round trips

? ra

Upper berths are now as low as $1.00; lower 
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
lors, with and without bath, are proportionately 
lower. Excellent meals are offered at attractive 
prices. Ask your local tourist or ticket agent 
for C&B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper 
to ship your car than to drive it, and you save a day.

bUR5mans mr us sshesi 
CLEVELAND 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY 

CANADA 

CEDAR POINT 
PUT-lb -BAYEW 1

INE

These include return trips from Cleve
land to London, Ontario: to Buffalo; to 
Niagara Falls; to Alexandria Bay.Tbou- 
sandlslands: up the Saguenay River: and 
Chicago’s World’s Fair cruises; tare, 
staterooms, meals and sight-seeing trips 
included. Write for special folders on these tours 
as well as regular trips to following points— 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E. 9th Street Pier Cleveland, Ohio

toli.... matau savo šalį”... džių, po lauką nubarstytų. 
Atsimenu tik šiuos dainos 
žodžius. Dainuojant, jam vairus: daug kalvų, griovių, 
per skruostą, senatvės iš
vagotą, nuriedėjo kelios 
ašaros.

Kun. Stakelė buvo labai 
storas ir stiprus vyras. Sy
kį sužinojo kad kur tai Kuo- 
siuos (jo parapijoj) yra 
jaunimo susirinkimas; nu
vyko ten ir statiniu išvaikė 
visą susirinkimą. Vėl vie
ną šeštadienio naktį prieš 
Velykas, vaikai ant švento
riaus (tą naktį prieš Vely
kas bažnyčioj žmonės mel
džiasi per naktį prie Gra
bo) ėmė šaudyti iš pugačių. 
Nuo to pasibaidė jo kume
liokas. Stakelė tai sužino
jęs, išvąikė visus žmones iš 
bažnyčios ir užrakino duris. 
Jau aušo. Iš tolimų kaimų 
rinkosi žmonės ant Prisikė
limo pamaldų. Bažnyčia už
rakinta. Tik vos ne vos ge
riems žmonėms pavyko ku
nigą atsiprašyti kad leistų 
bažnyčion.

Kartą, rinkimų į seimą 
laikais, Kun. Stakelė atsi
sėdęs ant šventoriaus muro 
agitavo žmones balsuoti už 
krikšč. demokratus. Vie
nas dailininkas (gal Ant, 
Šukys) pradėjo jį piešti ir 
nupiešęs ėmė rodyti žmo
nėms kaip kunigas apsipu
tojęs agituoja. Kun. Sta
kelė pamatęs suriko: “Eik 
tu nupiešk mano ožį, o ne 
mane!” (jis kiek švepluo
damas bardavo).

Kartą jis ir mano tėvelį 
. tik su akmeniu neprimušė.
Mat, mano tėvelis buvo 
Narkunų mokyklos komite
te, o mokyklos suolai buvo 
Rageliuos pas jį. Tėvas nu
vyko atsivežti tų suolų. Ku
nigas išvaikė ir nedavė suo
lų. Buvo su tėveliu susi
ima, bet tėvelis atsitraukė, 
pabijojo, nors ir jis turėjo 
jiegų. Po to pamatė kaip 
Stakelė numetė iš rankovės 
akmenį.

Apie Kun. Stakelę yra 
daug visokių nuotikių, tik 
nėra reikalo jų čia minėti.

Kaipo bažnyčios tarnas 
jis buvo geras. Neturtin
gus ir veltui suvinčiavoda- 
vo ir palaidodavo ir tt. Sta
kelė buvo žymus visuome
nės darbuotojas. Daug kam 
gera padarė. Steigė mo
kyklas ir net pats mokė.

Tik Rageliečiai į senatvę 
su juo ne kaip pasielgė. Jis 
į senatvę liko labai nervuo- 
tas. Jis nenorėjo iš Rage
lių išeiti. Atvykus kitam 
klebonui, jis neleido to Į 
kleboniją, tai vieni iš Rage
lių kaimo net smarkiai Sta
kelę primušė. Nuo to Kun. 
Stakelė vaikščiojo kiek lai
ko aprišta galva.

Išvykus iš Ragelių jis va
žiavo per Sartų ežerą ir 
ten jam paraližiavo dešinį 
šoną, nuo ko jau nesikėlęs 
iš lovos per kelis metus, ir 
mirė. Bet ir sirgdamas dir
bo. Daug kam patarimus 
visokius davė ir mokė. To
kių žmonių reta. Daug kas 
jo gaili.

NARKUNAI yra paly
ginti su apielinkes kaimais 
labai didelis kaimas. Jame 
yra 25 valakai (valakas po 
30 ha) žemės sų 72 ūkinin
kais. Sodžius įsikūręs prieš 
baudžiavą ar senesniais lai
kais. Jame gyvena apie 600 
gyventojų. Narkunų var
das yra užsilikęs gal but 
nuo Sielių laikų, mat, čia ■ 
Sielių gyvento (Sieliai — 
Lietuvių giminė). ;

Kaimas jau 1910 m. išda- i 
lintas viensėdžiais: dabar ■ 
susidaro iš įvairių viensė-

Narkunų laukai labai į-

Kas- 
kau-

šiau-

Baltakiškių kaimų 
iš vakarų Puriuškių 
ir Pakalniškio vien- 
laukai.

akmenynų ir tt. Ūkininko 
Uldukio laukuose yra užsi
likusių net žilos senovės pa
laikų: sukrautų aplink ra
tu akmenų, tai gal senovės 
karų laikų kapai. Apie juos 
yra visokių padavimų. Kal
bama buk čia kautasi kokių 
tai tautų ir apie žuvusių 
karių kapus akmenys su
versti. Tai negali būti pa
čios gamtos padaras, 
darni kartais randa ir 
kolių.

Narkunų laukus iš
rėš siekia Meldučių kaimo 
laukai ir Liepynų miškas 
(čia seniau buvę liepų); iš 
rytų — Lašų dvaro (dabar 
sklypnikai) laukai ir Dagi
lių kaimo laukai; iš pietų— 
Petrešiunų, Čvylių, Gavė- 
niškio, 
laukai, 
kaimo 
kiemio

Narkunai stovi ant dabar 
išvesto Rageliai-Lašai vieš
kelio.

Narkunų laukuose yra ir 
garsių padavimais vietų. 
Prie Dagilių kaimo lauko y- 
ra Gabrielvienės bala. Ten 
gyvenus kokia tai kunigaik
štienė, ar ponia, burtinin
kė. Nusibodę jai gyventi. 
Ėmus ir pasikorus toje pel
kėje, nuo ko ir ta pelkė tu
rinti tokį vardą. Seniau ta 
Gabrielvienė naktiganiams 
pasirodydavus. Daug kam 
tekę nukentėti. Pasakoja ir 
pavardes tų kurie palikę ar
klius namon naktį parbėg
davę. Naktį sako girdėti 
viduryje balos kas tai de
juojant. Bailesnieji ir ma
ži ir dabar vėlai naktį bijo

eiti pro tą balą.
Į rytus nuo Narkunų,,La

šų dvaro laukę, prie Nar
kunų lauko yra Katrinkal- 
nis. Kalnas nelabai aukš
tas, tik vieno šlaito nearia, 
nes statu. Pats kalno var
das ką tai primena — kokią 
tai Katriną, bet tikrų pada
vimų nesusekama.

Už kokių dviejų kilomet
rų nuo Katrinkalnio į pie
tus, Petrešiunų km. lauke, 
prie iš Narkunų k. ūkinin
ko Lašo ežero ištekančios 
upelės Milžinupio yra aukš
tesnis Petrešiunų. piliakal
nis. Pažiūrėt atrodo gra
žiai, lyg koks grabas. Apie 
Petrešiunų piliakalnį daug 
senieji pasakojo. Šis pilia
kalnis esąs supiltas karei
vių kepurėmis ant žuvusio 
jų vado. Tie kareiviai žemę 
nešę iš dabar nuo to laiko 
esančios pelkes prie Milžin
upio. Aiškiai matyti kad 
piliakalnis ne gamtos pada
ras, ką ir pats iš senovės 
vardas rodo. Kadai? vir
šuje jo buvo kasinėjimai ir 
kas tai rasta. Dabar tą pi
liakalnį vietos mokytojas 
su vaikais, girdėjau, apso
dinęs medeliais.

Kišuno lauke yra Babliš- 
kės kalnas ir’ pieva. Čia, 
pasakoja, girdėdavę ką tai 
baubiant—gąsdindavę nak- 
tiganius. Matydavę pinigus 
degant, ugnį vaikštant, ką 
ir mano tėvas pasakoja.

Netoli Babliškių yra Vilk- 
upis — didgriovis. Sako 
tuo grioviu vilkai ir kiti 
žvėrys seniau vaikščioję iš 
Liepynų miško.

Narkunietis.

MIRĖ KAN. TUMAS- 
VAIŽGANTAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Skvireckas ir dalyvavo kiti 
aukšti dvasiškiai. Dalyva
vo Prez. Smetona su žmo
na ir kiti aukšti valdinin
kai.

Jo kūnas palaidotas Kau
no bazilikos (katedros) rū
syje. Toj paskutinėj kelio
nėj jį palydėjo arkivysku
pas metropolitas Skvirec
kas ir Prez. Smetona, kuris 
visos tautos ir valstybės 
vardu tarė mylimam velio
niui paskutinį atsisveikini
mo žodį. Jo kalbą girdėjo 
minios per specialiai įtaisy
tus garsiakalbius bazilikos 
šventoriuje.

Buvo uolus darbininkas
Dar Kauno kunigų semi- 

rijoje būdamas, klierikas 
Juozas pradėjo tautinį dar
bą, kurį iki mirties neišlei
do iš savo rankų. Čis jis 
jokių kompromisų nepaken
tė, nepaisant savo dvasinės 
vyresnybės kartais nepalan
kumo tam darbui ir Rusų 
valdžios persekiojimų. Pa-

mirties 
jaunas, 
dirbti, 

savybės

siimtuose darbuose jis įdė
davo visą savo sielą.

Vaižgantas iki 
valandos pasiliko 
pilnas pasiryžimo 
entuziazmo, šitos
ne tik jam pačiam duodavo 
pajiegų nudirbti didelius 
darbus, bet savo entuziaz
mu užkrėsdavo visus su ku
riais jam tik tekdavo ben
drauti.

»*«■***»**♦*****<*♦»***♦• 
O ROSEDALE 
Dry Gleaning Co.;:

f C. F. PETRAITIS, Prop. ! I 
;; 6702 Superior Ave.,* •>

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)

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

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

delio pasitenkinimo iš jos.

TAUPYKIT
MALIAVODAMI

75c
1.25
1.25
89c

gal.
gal. 
gal. 
gal.

Gatava Maišyta Maliava 
reikalingų spalvų

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

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

Terputinui ir švinui.

gal.
gal.
gal.

SUPERIOR PAINT 
& COLOR CO.

6535 Euclid 9913 St. Clair 
HEnderson 1521 

Atdara vakarais (22)

APSAUGOKI! 
KAILINIUS

nuo alkanų Kandžių 
PAVESKIT MUMS
šaltose moderniškose šė
pose, po nuolatine apsau
ga, garantuota 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.

t

I H

PIRKIT DAŽUS TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
DETROIT PAINT & COLOR CO. 

Visada sutaupysit 331/3 iki 40% pas mus
NAMAMS DAŽAI 
Balti ir spalvose

Flat Aliejiniai Dažai Grindim ir Aplankam 
pirmutinė eilė VARNIŠIUS

85c gal. v>siJ spalvų gal. Galionas *99cGalionas
PURE LEAD — Visokių Rusių ■— ŽEMIAUSIOS KAINOS

4 vai. ENAMELIAI
1 eilės maliavojimui 

Baltas ir spalvų J.85

VIRTUVEI DAŽAI 
Kvorta 25c. 

Screen Enamel 
Kvorta 25c

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

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

Atdara vakarais 5911 EUCLID AVE.

(Fly Screen Wire)
2c ketvirtaine pėda Galvanizuotų vielų
2^2 ketvirtaine pėda varinių vielų 5c.

GLENNELL JOBBING 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 (22) |

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiii&  

| MES PRISTATOM ALŲ
E Kiek tiktai jums reikalinga tiesiog j namus. Ę 
= Parašykit arba telefonuokit ENdicott 4823

Taipgi užlaikom pilniausį sandėlį geležinių reikmenų, E 
= ir maliavų viduje ir išlauko. Pristatome į namus visus = 
E užsakymus iš musų krautuvės. E
| SPECIALĖ KAINA VIELŲ TINKLAMS (SCREEN) | 

MALIAVOS — 29c. puskvortė, 39c kvorta.

Į ALBERT A. MARKS |
Ę 4520 Superior Avenue (22) E
7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^
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SIATJD. SKRYBĖLIŲ |
LAIKAS JAU ČIA PAT!

Mes esam prisirengę patarnauti jums. Pilniausias 
pasirinkimas skrybėlių vėliausių ir naujausių pa

vidalų. Ateikit anksti, gausit geriausias.

Parsiduoda po 
$ 1 — $ J .45 — $ J .95 

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd.

MOTHERS LAUNDRY
4510-12 CLARK AVE.

PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS
15 svarų
75cWet Wash

į šaukite
I' MElrose 1060

ir musų vežikas pribus paimti
Pabandymui musų darbo, iškirpkit šį skelbimą ir paduo- į 
kit vežėjui, gausit 25c pigiau. (22) į

.w.v.w,

iš namų.

u'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniūimni^

| MRS. A. JAKUBS |
(A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

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

E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 e
^iiiiiimiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiuiMiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiK



Gegužės 19, 1933 DIRVA

® iŠ LIETUVOS
PASEKMINGA BEN

DROVĖ
Per Kovo mėnesį visos 

“Maisto” bendrovės sker
dyklos sunaudojo 42,204 
kiaules, 1,571 galvijus, 3,556 
veršius ir avis; išviso 47,- 
336 gyvulius. ,

Iš sunaudotų gyvulių bu
vo išgabenta i užsienius 
2,283,019 klg. bekono, 45,000 
šviežios kiaulienos, 272 gy
vos kiaulės, 90 gyvų galvi
jų, 40,000 klg. kiaulių lieka
nų, 12,000 klg. apdirbtų žar
nų ir 3,310 klg. paruoštos 
paukštienos. Išviso išveži
mo vertė srekė 3,850,000 li
tų.

Per Vasario mėn. buvo 
išvežta už 3,500,000 litų, o 
per Sausio m. — už 4,370,- 
000. Tokiu budu nėr pir
mus tris šių metu mėnesius 
“Maistas” eksportavo už 
11,720,000 litų. “L.U.”

PABRANGO ARKLIAI
Paskutiniu metu žymiai 

pabrango arkliai. Ikišiol 
blogą arklį buvo galima nu
pirkti už 5 litus, o dabar už 
tokį pat reik’a mokėti 50 1. 
Vidutiniško gerumo darbi
nis arklys dabar kortuoja 
iki 300 litų, o geresnis 500 . 
iki 700 litų.

Arkliai pabrangę del to 
kad prasidėjęs arklių parei
kalavimas eksportui karo 
reikalams. “L.U.”

DVI ŽUDYSTĖS VIE
NAME KAIME

Pabebirvio k., Šimkaičių 
v., Raseinių ap., buvo dvi 
žiaurios žmogžudystės.

Pirma žudystė tokia: St. 
Gelumbausko seni tėvai ko 
nors susikivirčijo, ir senė 
geležine kačerga smogė sa
vo vyrui iš užpakalio per 
galvą. Senis krito, bet del 
to smūgio turbut nebūtų 
mirus. Tada senė paprašė 
talkon berną, pažadėjus at
lyginti 1000 litų, kad vyrą 
pribaigtų. Nužudytas Ge- 
lumbauskas buvo šarvoja- 
mas, kaimynai atėjo pri
rengti šermenims ir patėmi- 
įę nužudymo žymes davė 
žinią policijai. Gelumbaus- 
kas buvo 80 m. Jo žmona, 
75 m., ir bernas suimti.

Tame pačiame kaime Sim. 
Ignatavičiaus žmona turėjo 
meilužį. Vienas Iganatavi- 
čiaus sūnūs labai panašus j 
meilužį, o vėliau gimus duk
tė dar panašesnė į meilužį. 
Ignatavičius nutarė kad ta 
mergaite yra ne jo. Nelai
mingą mergaitę pradėjo 
kankinti: rudenį prie durų 
.virtuvėj pametė lentinį lo- 
viuką, įkreikė šiaudų ir čia 
apgyvendino metų amžiaus 
mergaitę. Ji buvo marina
ma, nevaloma, apkibus pa
razitais, o jos guolyje rai-

tesi kirmėlės.
Ignatavičius ■ motinai už

draudė mergaitei duoti val
gyt, ir abi, neištikimą žmo
ną ir mergaitę mušdavęs. 
Žmona buvo kelis sykius pa
bėgus, bet Ignatavičius vis 
ją sugrąžindavęs.

Kadangi mergaitės nega
lima nukankinti, Igtanavi- 
čius ją nužudė užstodamas 
kurpėmis jai ant krutinės.

Per šermenis moterys pa
stebėjo mėlynas žymes gal
voj ir paleido kalbas kad 
mergaitė buvo nužudyta. 
Žinia pasiekė policiją ir la
voną skriodžiant pripažinta 
kad mergaitė nužudyta. Tė
vas uždarytas Raseinių ka
lėjimai!. “L.U.”

NUSIŠOVĖ ŽMOGŽUDIS
Jau buvo rašyta kad Ma

žeikiuose buvo nužudytas 
policinink-as Gelumbauskas, 
kurį kirviu nukirto Uosis, 
kuomet policininkas atėjęs 
į jo namus daryti kratos 
rašė protokolą. Uosis per
kirtęs policininkui galvą pa
bėgo.

Policijos ir šaulių gaudo
mas žmogžudis matydamas 
kad neištrūks, nusišovė Uk
rinų apielinkėje (netoli, Ži
dikų). * “L.U.”

šu apivarta siekia 4,000,000 
litų.

Nežiūrint sunkių gyveni
mo sąlygų, 1932 m. “Liet
ūkio” balansas sudaro 12,- 
900,000 litų su 45,258 litų 
gryno pelno. “L.U.”|

PIRMA GEGUŽĖS KAU
NE BUVO RAMI

Kaune 1 Gegužės praėjo 
ramiai. Dirbtuvių darbi
ninkai beveik visur dirbo. 
Įvairiose vietose suimta ke
letas asmenų už mėginimą 
platint komunistinių lape
lių. Senmiestyje, prie žu
vų rinkos, suimtas asmuo, 
kuris turėjo paslėptą pas 
save komunistinę vėliavą ir 
norėjo ją iškelti, sudaryti 
eisena, tačiau visai nepavy
ko. ‘ “L.A.”

AKRONO NAUJIENOS
J. J. LAZICKAS 

JEWELER — RADIOS 

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

Mus nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti bi kuriuo metų sezonu. 
J ABI PUSI. NEW YORK AS 0179 5Q 
K AUNAS, TREČIA KLASE O I I «J■
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- Į 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentų arba

PER IIAMBŪRGĄ

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Blds:. Cleveland

7 dienomis j 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
't 1119 Euclid Ave. Cleveland —■

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

Į KLAIPĖDĄ
\ BE PERSĖDIMŲ)

\\!A '—A Išplaukia Modernišku Motorlaiviu

“GRIPSHOLM” — “Baltoji Gulbė”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

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

Motorlaivis ‘Gripsholm’ yra didžiausias laivas iš plaukiančių tie
siog į Klaipėda. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 
reg. tonų, įtaįpos 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 Pagalves mokesčiai atskirai 

Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Jūsų vietinio 
laivakorčių . agento arba

“DIRVOS” AGENTŪROJE
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Autorizuota Agentūra
SWEDISH AMERICAN LINE

KITA PASEKMINGA 
BENDROVĖ

1932 metais “Lietūkis” 
padarė 28,800,000 litų api- 
vartos. Iš tos sumos 18,- 
400,000 litų sudaro vartoto
jų prekių apivarta.

Mašinerijų prekyba labai 
sumažėjo: mašinų parduo
ta tik už 789,000 litų. Trą

Elektriškų Refrigeralo- 
rių Paroda Pratęsiama
The Cleveland Electrical League 

praneša visiems “Dirvos” skaityto
jams kad- jos suruošta 1933 metų 
Elektriški, Refrigcratorių Paroda, 
visuomenei reikalaujant, -bus vedama 
iki šio menesio galo.

Paroda randasi Electrical League 
Auditorijoj, 18-tas aukštas, Build
ers’ Exchange bldg. Atdara nuo 9 
ryto iki 5 po pietų kasdien išski
riant sekmadienius. Nėra jokio mo
kesčio už inejimą ir nieko nesiūlo
ma pirkti.

Toje parodoje išstatyta suvirs 50 
refrigcratorių, kuriuos išdirbta 13 
paskirų išdirbysčių. Atsilankiusieji 
j parodų gali išstudijuoti visus ir 
palyginti visus modelius, taipgi už
klausti prižiūrėtojų kų tik nori.

Vienas ir ypatingiausių dalyku 
apie elektriškus refrigeratorius. t ii 
kad jie yra labai taupus. Jie ne tik 
sulaiko maistų nuo gedimo, bet tau
pa darbų, laika, Sveikatų ir pinigus.

Jie yra sveiki todėl kad lengvai 
duodasi išvalyti ir užlaikyti švarai. 
Kadangi juose maistas užsilaiko tin
kamoj šaltoj temperatūroj tai nie
kad nesugenda iki nesunaudojamas 
ir tuomi-užtikrina šeimos sveikata.

Banko vargai. Vienas iš 
didžiųjų šio miesto bankų, 
First-Central Trust Co., ne
gavo leidimo atsidaryti ka
da Prez. Roosevelt pertvar
kė visus šalies bankus. Ne- 
kuric vietos žymus žmonės 
deda pastangas banką su
tvarkyt kad butų galima iš
mokėti depozitoriams apie 
22 nuoš. jų sulaikytų pini
gų. Dedama pastangos su
kelti reikalingą sumą pini
gų sudarymui naujo banko 
kuris paimtų į savo globą 
uždaryto banko turtą, pas
kui bandytų gauti iš val
diškos R. F. C. paskolą ir 
taip galima butų išmokėti 
senojo banko depozitoriams 
pirmą dalį pinigų.

Gumo išdirbystčs Akrone 
pradėjo smarkiai dirbti ir 
tų išdirbysčių akcijos paki
lo taip aukštai kaip jau ne
buvo per ilgus laikus.

Gumo išdirbystės buvo

Jis visada gatavas 
jums pagelbėt!

’y’ELEFONAS pagelbsti gauti darbą . . .
apsaugoja jūsų šeimą . . . palengvina 

namų darbą . . . sutrumpina tolumą . . .
gelbsti biznyje . . . panaikina atsiskyrimą 
. . . palaiko draugus . . . padidina nuošir
dumą . . . atlieka pasitarnavimą . . . taupo 
laiką . . . neduoda aikvotis energijai . . . 
suteikia progas . . . padidina jūsų horizon
tą .. . padaro gyvenimą daug malonesniu.

Šie yra tiktai keletas iš daugybės patogu
mų kolęus suteikia telefonas jūsų šeimai. 
Kaštai yra labai maži—tik keli centai i die- 
na. Kodėl neapsilahkyti musų Biznio Ofise 
ir nepasikalbėti apie įvedimą sau telefono?

OHIO BELL j||v5| TELEPHONE CO.

lužvedusios kainų mažinimo 
karą, bet dabar sutarė pa
liauti tai ir vietoj to pra
dėjo savo produktus bran
ginti. Nekurtos gumų iš
dirbystės turi užsakymų 
tiek kad negalės jų išpildy
ti per du mėnesiu.

Goodyear kompanija bu
vo paskelbus numažinimą 
algų, dabar pranešė kad tą 

j sumanymą atšaukia.

į Ofiso Telefonai Namų 
fMAin 1773 KEnmore 4740W , 

t P. J. KERŠIS 
3.1414 Standard Bank Bldg»
T Baigęs teisių mokslų Cumber- i. 
X land Universitete ir darbuojas •• 
•ę su Teisių ofisu advokatų g 
X Collister, Stevens ir •• 
f Kurzenberger 11 
X Su visais teisių reikalais Lietu- • • 
v viai, Slavai,. Ler.kai ir Rusai g 
J kreipkitės prie m isų. J
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I NIKODEMAS A. WILKELIS | 
= (Neverauskas) =
| Licensed Funeral Director =
= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- =
5 dernišką laidotuvių vietą =
1 WILKELIS FUNERAL HOME 1

I “■
3 6522 Superior Avenue
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok ~ 
E inusų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems £ 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mie E 
■Sderniškas. E
E HEnderson 9292 E
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ELEKTRINIO 
DOLARIO DIENOS
Pasveikinkit Elektrišką Dolarį—1933!

KAINOS už Elektrą Didžiajam Cleveland© . . . kurios buvo nuolat 
mažinamos nuo pat karo ir vėl dar numažintos Balandžio 1 dieną 
šių metų . . . yra žemiausios istorijoje. ‘ ,

KAINOS Elektriškų Padargų yra žemiausios istorijoje.
IŠLYGOS pirkimui Elektriškų Padargų yra prieinamiausios visoje 
prekybos istorijoje.

Šiose 1933 Elektriško Dolario Dienose
—atsieis daug mažiau dolarių įsitaisyti savo namuose Elektrišką 

Refrigcratorių, Valytoją, Skalbėją, Prosy tojų ir kitus Padargus.
—atsieis daug mažiau centų spėka operavinuii Elektriškų Padargų.

Elektriško Dolario Dianos suteikia jums jūsų gy
venimo progą Įsigyti Elektriškus Padargus kokių 
norėjot visą savo gyvenimą.

Laike Elektriško Dolario Dienų krautuves Didžia
me Clevelande turės jums svarbių naujienų. Tė- 
mykit jų pranešimus atidžiai!

The Electrical League yra gatava jums pasitr.T- 
nauti suteikime pilnų, bešališkų informacijų apie 
Elektriškus padargus.

The Electrical League Paroda atdara kasdien nuo 
9 iki 5. Čia atsilankę galit pamatyti, sulyginti 
ir išbandyti visus Lygos Užgirius Padargus.

TEMYKIT ŠITA
ŽENKLĄ

Šis Ženklas Užgyrinio ko
kį The Electrical League 
suteikia Elektriškam Pa
dargui tiktai po visiško iš
tyrimo kad yra atsakantis. 
Tai yra ženklas Gerumo ir 

Vertybes

THE ELECTRICAL LEAGUE
18TH FLOOR • BUILDERS EXCHANGE BUILDING > PROSPECT NEAR ONTARIO

OPEN DAILY 9 TO 5 • ADMISSION FREE • NOTHING FOR SALEI Važiuosit Lietuvon? Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtina Lietuviška — įstaigą.

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



DIRVA Gegužės 19, 1933
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| KAS OCTET CLEVELANOE-APELilĖS E j
= “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

ATSIMINIMAI IŠ CLEVELANDO PRAEITIES
Skaitykit “Dirvą”, per visą vasarą turėsim aprašymų 

pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.
vo ir sumokino tūlas Grinius; 
tą veikalą statėm žydų galėję, 
ant Orange avė.

DARŽELIO DIDELIS
PIKNIKAS

BOMBOS LIETUVIŲ KIRPYKLOSE
L. P. BALTRUKONIS, .

45 metai Clevelande.

šeštadienio rytą, Gegužės 13 
d., apie 3 vai., ant Superior av. 
p.ie Addison road j Lietuvio 
Makausko plaukų kirpimo Įs
taigą raketieriai metė bombą, 
keršydami jam už nepriklausy
mą prie “barberių unijos” ir ne
mokėjimą duoklių, taipgi už 
papiginimą plaukų kirpimo kai- 

Inos. Bomba neįmesta i vidų.

Clevelando Lietuviai ruošiasi 
prie dviejų didelių iškilmių, ku
rios įvyks du sekmadieniu pa
grotu, Birželio’4 ir 11. -

Birželio 4 d. visų Clevelando 
draugijų, kurios turi atstovus 
Liet. Kultūrinio Darželio Sąjun
goje, pačios sąjungos vadovy-! 
beje, rengiama milzmiskas .Pik-, anl (§ali tvlo tieų’
mkas Darželio naudai. | jo kir*pykBla. Nuo sprogimo iš.

Piknikas bus i Įvairesnis uz ki-l bi • 1 < j j j ik M 
tus buvusius kada nors pikni-i, n , , , . ,kųs todėl kad bus milžiniškas, ^bsko kirPyklos bet ir dauge- 
vietos Lietuvių bendras choras, 
kuris dainuos programe, bus ei
lė Lietuviškų žąislų-šokių, ku
riuos specialiai mokinasi jauni-' 
mąs po vadovyste Juozo Visoc
ko. Na o publikos patenkini
mui piknike bus visko ko kas 
norės užsikąsti ir išsigerti, ne
aplenkiant ir naujo 3.2 alaus.

Pikniko vieta: Slapnicko far- 
ma, kuri randasi netoli miesto. 
Toje vietoje 1930 m. įvyko Vy
tauto Didžiojo paminėjimo 500 
metų mirties sukaktuvių pikni
kas. Nuvažiuoti lengva: Iš 
miesto važiuosit Superior-L_
road iki So. Miles avė. Paskui 
į rytus iki Cochran road. Tuo 
keliu pasuksit į dešinę ir tuoj 
rasit pikniko vietą.

Įžanga bus tik 25c., ir per 
visą dieną bus šokiai.'

Darželio atidarymas bus Bir
želio 11 d. Apie tai bus galuti
nai pranešta vėliau.

lio toje dalyje krautuvių ir gy
venamų butų viršuje. Nuos
toliu padaryta už kelis tuks- 

Itančius dolarių.
; . Jau iš pereitos žiemos keletas 
, raketierių suorganizavo “bar- 
I bėrių uniją” ir nustatę jiems 
i kainas už patarnavimą publi
kai, uždėjo plaukų kirpykloms 
tam tikrą mokestį, kurią kas 
mėnuo renka, o atsisakantiems 
mokėti ,kerši j a.

Tą naktį įvyko antras spro
gimas kitoje miesto dalyje Ita
lo kirpykloje. Trečias turėjo 

j ee I ?vvkti kito Lietuvio, Kazio čep
liausko, ant kampo Luther ir 

i E. 65 gatvės. Bet pirm negu 
bomba sprogo, ji buvo užge-

sinta ir išmesta gatvėn, 
šitaip. Apie 1:35 vai. 
čepliausko kirpyklą per 
išmušant stiklus, įmesta bom
ba. Ten pat buvęs sargas tuoj 
išbudo nuo stiklų žvangėjimo. 
Išgirdo tą ir čepliauskas ir jis 
atsiskubino į kirpyklą. Bom
bos ilgas knatas degė ir jiedu 
ėmė ją spardyti ir mesti lau
kan. Knatą užmynė ir bomba 
užgeso. Tuoj duota žinia poli
cijai, kuri pribuvo tik už 15 
minutų. Policija matydama ir 
užgesusią bpmbą bijojo prie 
jos prieiti. Bomba buvo 5 sva
rų, su 3 svarais juodo parako 
ir nitroglicerino. Tuoj po šito 
atsitikimo pasigirdo sprogimas 
ant Superior prie Makausko 
kirpyklos.

Raketieriai "pirmiau į tas vie
tas buvo įmetę dvokiančias 
bombas persergėjimui, paskui 
jau griebėsi sprogdinimo.

Policija griebėsi gaudyti tą 
“uniją” vadovaujančius žmo
nes, bet kažin ar padarys jiems 
ką. Nes jie Y>er visą žiemą va
ro savo darbą, ir nors kelis sy
kius pirmiau juos buvo suėmus, 
vis jie paleidžiami ir savo dar
bą varo.

Buvo 
ryto į 
langą,

STATO GRAŽŲ VEIKALĄ. 
Jaunų Merginų draugija atei
nantį sekmadienį, Geg. 21 d.. 
Šv. Jurgio parapijos salėje sta
tys puikų veikalą, “Doloresa”, 
penkių aktų drama, šį veikalą 
privalo pasistengti pamatyti vi
si kas tik išgali.

Jaunos merginos Sodalites vi
suomet gražiai visus savo vai
dinimus atlieka, užtai nėra abe
jonės kad ir šis veik lias pasi
seks gražiai. Suaugesni žmo
nės turi visi remti jaunimo pa
rengimus, nes tik iš jaunimo 
mes galime pasitikėti turėti at
eityje veikėjus. Butų malonu 
kad tėvai, motinos tuomi susi
domėtų ir stengtųsi kuodau- 
giausia atsilankyti.

Veikale roles turi gabiau
sios meno srityje Lietuvaitės: 
Anelė Bogužinskaitė, Anette 
Žilinskaitė, Ona Montvilaitė, 
Elena Stapulioniute, Natalija 
Kazlauskaitė, Elena Beržinskai- 
tė, Marcelė Beržinskaitė, Ange
la Stepšiutė, Matilda Dagilai- 
tytė, Marijona Beržinskaitė, 
Lucille Montvilaitė, Frances 
Černiutė, Genovaitė Liutkiutė, 
Stella Andriuliųtė, Elena Gri- 
galevičiutė. Polici.jantų rolėse 
— Jurgis Žakus ’ ir Antanas 
Svetkauskas.

Bus ir šiaip paįvairinimų. 
Piano solo skambins Olga Mu- 
šinskaitė ir Alvina Šlakas.

Ši jaunų merginų Sodaličių 
draugija yra labai veikli. Pir
mininkė yra Ona Skužinskaitė. 
Jos tankiai rengia programus 
ir publika iš jų vakarų išsineša 
malonius įspūdžius. Pamatyki
te ir šį jų veikalą, o tada patys 
galėsit spręsti musų jaunųjų 
pasiryžimą dirbti musų tautos 
labui ir tiesti kelią šviesion at- 

' eitin Lietuvybei. Eisiu ir Aš.

Justino Pečkaičio 
Laidotuves

Gegužės 15 d. tapo iškilmin
gai palaidotas Justinas Pečkai- 
tis, kuris Gegužės 10 d. buvo 
automobilio užmuštas ties Lie
tuvių sale. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių, kadangi vė
lioms buvo CleVelande plačiai 
žinomas ir veiklus, nors jau bu
vo 56 metų amžiaus. Laidotu
vėse patarnavo graborė Adelė 
Jakubauskienė.

Justinas Pečkaitis paėjo iš 
Ašmoniškių k., Naumiesčio pa- 
rap., Suvalkijoj ’ -
d. 1877 m., iš Lietuvos išvažia
vo bėgdamas nuo kariumenės, 
būdamas 20 metų amžiaus. Iš
važiavo pirmiausia į Škotiją, o 
į Clevelandą. Čia vedė ir įsigy- tokiu paįvairinimų, 
apie 35 metai' atgal atvažiavo 
veno. 1930 m. su žmona apsi
lankė Lietuvoje.

Clevelande gyvendamas mė
go darbuotis visuomenės labui. 
Buvo nariu šv. Kazimiero drau
gijos ir Liet. Am. Piliečių ir 
Liet. Demokratų Klubo nariu. 
Liet. Piliečiu Klubą atstovavo 
Kultūrinio Darželio Sąjungoje 
ir darbavosi Darželiui su visu 
atsidavimu. Tik praeitą mėne
sį surinko tarp Superior biznie
rių ir savo draugų Darželio pro
gram u i virš $40.

Buvo nuolatinis skaitytojas 
ir rėmėjas “Dirvos” nuo pat jos 
isišteigimo. Taipgi skaitė ki
tus Lietuviškus laikraščius.

Palaidotas Kalvarijos kapinė
se su bažnytinėmis apeigomis.

Gimė Bal. 9 parkuose,

Didelis Koncertas Mies
to Auditorijoje

Cleveland Symphony Orches
tra atidarys milžinišką viešą 
koncertą Public Auditorium an
tradienio vakare, Geg. 23, su 
Besthoveno populiare “Penkta 
Simfonija”, kaip praneša Re
creation Commissioner Dan W. 
Duffy.

Tas koncertas yra rengiamas 
rupesniu miesto majoro Ray T. 
Miller. Ineigos nuo koncerto 
bus panaudotos rengimams vie
šų koncertų šią vasarą miesto

Koncerte taipgi dainuos žy
mias dainas milžiniškas choras 
iš 600 asmenų, United German 
Singers narių. Prie to bus ki-

Tikietai tik po 25 ir 50 centų.

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
reguliaris mėnesinis susirinki
mas bus laikomas ketvirtadie
nį, Geg. 25, nuo 8 vai. vakare 
Lietuvių salėje. Prašomi visi 
būtinai dalyvauti, kadangi šia
me susirinkime bus įžymus De
mokratas kalbėtojas. Taip pat 
kviečiami ir tie kurie dar nėra 
nariais, įsirašyti į Klubą. Me
tinė mokestis ir įstojimas tik 
25c. Valdyba.

LANKĖSI iš Detroito Jim 
Marksas su žmona, pakeliu į 
New Yorką, kur palydėjo savo 
giminietį išvažiuojanti į Lietu
vą. Čia aplankė gimines — 
nauskus ir Kančius.

Bara-

DIDELIS PIKNIKAS.
gūžės 28 d., sekmadienį. 

Klubas rengia ■ pir- 
sezono pikniką Vic 
darže, prie Green 

Euclid ir Mayfield.

Ge- 
Liet.

Demokratų 
mutinį šio 
Anderseno 
rd., tarpe 
Visi Lietuviai kviečiami daly
vauti, nes visiems užtikrinta 
“Good Time”. Įžanga tik 25c 
ir prie įžangos bus laimėjimai. 
Šokiams gros Chester žurio or
kestras. Komit.

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. 
parapijos piknikas.

Jurgio

MARIJONA SIDABRIENĖ, 
kuri mirė pereitą savaitę, buvo 
palaidota Geg. 13 d. iš Šv. Jur
gio bažnyčios, Kalvarijos kapi
nėse. Ji buvo sesuo žinomo 
vietos gyventojo L. P. Baltru- 
konio, paėjo iš Balsupių kaimo, 
Keturvalakių par., Suvalkijoje. 
Amerikoj išgyveno apie, 25 m. 
Paliko čia Clevelande ir dvi se
seris: Veroniką šarkauskienę ir 
M'agdį Skužinskienę.

CLEVELANDE norima 
vesti milžiniškas gyvenamų 
mų budavojimo projektas, 
ris apims virš $30,000,000. 
rimą gauti tam paskola iš
construction Finance Corpora
tion. Butų griaunama senos 
miesto lūšnos ir jų vietos sta
toma moderniški gražus

už- 
na- 
ku- 
No- 
Re-

namai.

LANKĖSI Columbus.
Mežanskas šiose dienose 
si Ohio sostinėje Columbus, na
mų savininkų delegacijos su
važiavime reikalauti palengvi
nimų namų savininkams.

S. K. 
lanke-

I
 JONAS G. POLTER | 
LIETUVIS NAMŲ POPIE-1 

RIUOTOJAS g 
Atlieka visokį namų išpuo- g 
Šimo darbą: popieriuoja, H 
maliavoja iš vidaus ir iš g 
lauko. Kainos pritaikytos H 
šiems laikams.

Kreipkitės ypatiškai, te- H 
lefonu, arba parašykit at- H 
virutę, pribusiu, suteiksiu H 

g apkainavimą. (23) H
:: 1229 EAST 74 ST.

ENdicott 0981 ::

Ji VII U 1 IMU

g apkainavimą.
1990 FA'

VAŽIUOJA CHICAGON. Jo
nas Jarus, vietos veikėjas ir 
“Dirvos” bendradarbis, šešta
dienio vakare, Geg. 20 d., išva
žiuoja Chicagon savaitei laiko 
su savo šeima. Apsilankys žy
mesnėse vietose, taipgi Pasauli
nėje Parodoje, kuri dar oficia
liai neatidaryta, ir atliks neku- 
riuos biznio reikalus.

LIET. NAMŲ Savininkų Są
jungos susirinkimas bus laiko
mas kitą penktadieną, Gegužės 
26 d. Bus raportas iš delega
cijos į Columbus. Kviečiami 
namų savininkai įsirašyti į šią 
organizaciją. Komit.

Pennzoils Lošia prieš 
Fisher Foods

Gegužės 21 d. Clevelando Stadiu- 
me Cleveland Baseball Federacija 
rengia baseball lošimą naudai Class 
“A” lošėjų.

Svarbiausias lošis bus tarp žino
mų smarkių PENNZOILS ir Fisher 
Foods 
pionų). 
vienas

Abu 
biais lošėjais.

Lošimą pradės kiti tymai, Quaker 
Sugars prieš Lyon Tailors.

Pereitą metą kautynėse Pennzoils 
su Fishers Clevelando Stadiume su
traukė apie 35,000 publikos ir tiki
ma kad šymet sutrauks dar didesnę 
minią.

Pinigai iš šio parengimo eina pa
dengimui lėšų Clevelando Baseball 
Federacijos iki Amatorių Dienos.

(nacionalių Class “A” čam- 
Tikima kad šis lošis bus 

iš puikiausių.
tymai yra žinomi savo ga-

B. A. BRAZIS
Popieriuotojas ir Maliavotojas 

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

HEnderson 2136
5905 WHITE AVE.

ku- 
biz- 
pir- 
pir- 
Vi-

(Tęsinys iš pereito nr.)
Beveik kas mėnuo atvažinė

jo į Clevelandą naujų Lietuvių 
vyrų ir merginų, tarp jų kiti 
atvažiavo jau vedę, kiti pavie
niai. Taip Clevelando Lietuvių 
kolonija augo ir didėjo.

čia ir pats apsivedžiau ir iš- 
auginom šeimyną, Julę, Eleną, 
Jurgį ir Vincą.

Aš dirbau kaipo kalvis per 15 
metų, iki 1902 metų. Kartu su 
manim dirbo Nikodemas Mar
tišauskas, vienas iš seniausių 
Clevelando Lietuvių, kuris bu
vo atvažiavęs pirma manęs ke
liais metais.

1901 metais Lietuviai pradė
jo keltis į savo koloniją apie 
St. Clair ir East 21-mą gatvę. 
Ta tai buvo žymiausia ir veik
liausia Lietuvių kolonija, ku
rioje Lietuviai išgyveno per 20 
metų. Toje kolonijoje pakilo 
žymiausi pirmutiniai Lietuviš
ki bizniai. Visi žymiausi vei
kėjai gyveno apie tą vietą ir 
ten buvo visas Lietuviškas gy
vumas. Tiesa, vakarus reng
dami ėjo į sales kiek toliau iš 
tos vietos, nes ten nebuvo tin
kamų salių.

Lietuviai ten kėlėsi del to 
kad ten buvo pastatyta pirmu
tinė Lietuvių bažnyčia, kurią 
budavojo Kun. Jankus.

1902 metais Gegužės 1 d. ir 
mes užsidėjom savo biznį, vi
siems žinomą per eilę metų už
eigą, pirmiausia mediniam na
me, paskui 1909 m. išstatėme 
mūrinį, kuriame vafėm biznį 
iki pas prohibicijos laikų.

Kiti Lietuviai biznieriai 
rie vienas po kito pradėjo 
niavoti buvo šie: karčiamą 
miausia turėjo Alešinskas; 
mutinis barzdaskutis buvo
talius Staškevičius; pirmutinis 
siuvėjas Jakubauskas; pirmu
tinis vaistininkas C. Pakeltis, 
toliau Usevičius; buvo girdėti 
apie kitą vaistininką Davainą, 
bet jis su 'Lietuviais neturėjo 
jokių ryšių. Pirmutinis grabe
lius buvo Petrošius. Iš jo vė
liau paėmė biznį P. Skunskis, 
kuris prieš tai užlaikė avalų 
parduotuvę. Kiti biznieriai bu
vo: Bartoševičius, kuris turėjo 
kirpyklą ir karčiamą; Vladisla- 
vičius turėjo karčiamą senoje 
kolonijoje; K. žvingilas — kar
čiamą. Varaševičius pirmiau
sia turėjo karčiamą, vėliau už
sidėjo senų geležų biznį apie W. 
5th st.

Pirmutinis cigarų išdirbėjus 
buvo M. Sacevičius. Laikrodi
ninkas buvo Paulauskas. Jis 
turėjo karčiamą ant St. Clair, 
viršuje turėjo nedidelę salę, 
kur įvykdavo maži vakarėliai.

Broliai Friedmanai buvo ciga
rų išdirbėjai žinomi visam mie
ste ir kituose miestuose.

Draugijos pradėjo viena po 
kitos organizuotis: šv. Jurgio, 
šv. Kazimiero Gvardija, šv. 
Juozapo, Dr. Vinco Kudirkos.

Prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prisirašiau 1894 m. 
Vėliau sutvėriau SLA. 14-tą 
kuopą ir per keletą metų buvau 
jos pirmininkas ir sekretorius, 
reikėjo pačiam dirbti kad tik 
palaikius narius organizacijoje, 
nes patys apie save mažai kas 
rūpinosi.

Po Susivienijimo skilimo, aš 
priklausiau ir katalikų Susivie
nijimo kuopoje ir taipgi padė
jau darbuotis. Vėliau katali
kai pradėjo būti griežtesni ir 
reikalavo kad bučiau tik su jais 
ir palikčiau “bedievių” Susivie
nijimą. Tada reikėjo skirtis 
nuo katalikų.

Clevelande turėjome S.L.A. 
seimą 1910 metais, Germania 
salėje, ant E. 9th St.

Pirmiausias Lietuvių organN 
zacinis veikimas ėjosi šv. Juo
zapo koplyčioj, ant Chapel st., 
ten ir užsimezgė kultūrinis ju
dėjimas.

Pirmas vietos Lietuvių para
pijos klebonas buvo Kun. Deli- 
ninkaitis. Pirm to atvažiuoda
vo Lietuvius aprūpinti tikybi
niais reikalais Kun. Sutkaitis 
iš Pittsburgo.

Kadangi Lietuviai ėmė kel
tis gyventi aplink St. Clair gat
vę. prisiėjo perkelti ir parapija 
į tą koloniją. Susitarta su šv. 
Petro Vokiečių parapija ant 
Superior ir E. 17-tos gatvių ir 
čia Lietuviai laikė savo pamal
das iki išsistatė savo bažnyčią 
ant E. 21 gatvės ir Oregon.

Po Delininkaičio buvo klebo
nu Kun. Mašiotas, bet vis ne
ilgai. Po to per apie 10 metui 
buvom be kunigo, ir atvažinėda- 
vo Kun. Sutkaitis aprūpinti ti
kybiniais reikalais.

Aš per 10 metų buvau para
pijos kasierium. Bažnyčiai že
mę pirkom neturėdami kunigo. 
Visą darbą varėm su pagalba ir 
žinia vietos vyskupo, ir vėliau 
gavom Kun. Jankų, prie kurio 
bažnyčia buvo pastatyta.

Po Kun. Jankaus atėjo kle
bonauti Kun. Plaušinaitis, po jo 
Kun. Paukštis, paskiau Kun. 
Halaburda. Jo klebonavimo lai
ku Lietuvių kolonija išaugo be
veik didžiausia ir veikliausia. 
Prie jo pradėta rūpintis apie 
statymą didesnės ir murinės 
bažnyčios su moderniška mo
kykla Lietuvių vaikams. Tapo 
nupirkta žemė ant E. 67 ir Su
perior gatvių, kur paskui ir 
pradėjo keltis Lietuviai.

Po Halaburdos klebonu liko 
Kun. Vilkutaitis, kuris čia au
go ir mokinosi, ir jis klebonau
ju po šiai dienai. Jis išstatė 
dabartinę naują 'Lietuvių baž
nyčią su mokyklomis.

Kultūrinis judėjimas
Chorą pradėjo organizuot S. 

Kimutis, kuris buvo vargonin
kas ; pirmutinis choras buvo 
bažnytinis.

Pirmutinį veikalą scenoj pa
statėm “Genovaitę”, atvažia-

Balius rengdavom Giesen sa
lėje, ant Central ir Woodland 
gatvių; vėliau Stokes salėj ant

St. Clair. Muzikantus turėjom 
jau Lietuvius, bet kartais gro
davo ir svetimi. Taipgi nau- 
dodavom sales Popovičiaus ant 
St. Clair ir E. 25 gat., Germa
nia ant E. 9th gat., ir paskui 
pradėta naudoti salės Jaites, 
Ullman ir Turnverein.

Londos Imsis su Pesek
Penktadienio vakare, Gegu

žės 19 d., miesto auditorijoje 
įvyks imtynės už pasaulinį sun
kaus svorio čampionatą tarp 
dabartinio save vadinančio čam- 
pionu Graiko Jim Londos ir jo 
nuolatinio priešo John Pesek.

Imtynes rengia Charles Ma
rotta ir jose šalip virš paminė
tų dviejų vyrų bus dar 
kelios poros gerų imtikų, 
jų ir Karolis Sarpalius.

Londos čampiono titulą 
naši nuo imtynių su 
Philadelphijoje 1930 metais, o 
Pesek jau kelintas metas reika
lauja kad Londos stotų prieš jį 
persitikrinimui ir yra" užstatęs 
tam tikrą sumą pinigų jog vi
sada sutinka prieš Londos sto
ti.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
4367 State Road, pelninga saldai

nių, cigarų, tabako ir mokykloms 
reikmenų krautuvė, priešais dvi mo
kyklas. Galima pirkti mažu įmokė- 
jimu. Matykit Zimermnn, 11717 St. 
Clair, tarp 1—3 p.p. (22

REIKALINGAS PUSININKAS
Noriu 

biznį, 
(partneri), 
bizniškas. Reikalinga 
$300 ar $400 pinigų, 
tuojau.
J. Pečiulis 1248 East 79th Št.

(ineiga iš šono, užpakalyje)

užsidėti alaus ir valgyklos 
noriu gauti gerų pusininkų 

Turi būti teisingas ir 
turėti apie 

Kreipkitės 
(21)

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas 
les nuo visokių aštrių 
genėjusių 'ligų, k. t. 
kataro, reumatizmo, 
visokių užsisenė jusiu 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, lytiško nusilpnėjimo, 
t.t.

i

gyduo- 
ir užsi- 
vidurių 
kosulio, 

žaizdų

1117 E.
Telef.

ir
(23)

C. PAKELTIS
79 St. Cleveland, O. 
ENd. 8533 ir 8534

Abu jiedu pasitiki laimėti.

kitos 
tarp

savi- 
šikačiu

Tikietai šioms imtynėms bus 
$1.10, $2.20 ir $3.30. Pradžia 
8:15 vakare, didžiojoj audito
rijoj.

Karolis Sarpalius, kuris dalyvaus itmynese miesto auditorijoj

-- **-- į
I<A(2L 9aroolis 
applies a.

Wqist Locid On 
Wrestling Partner

PARSIDUODA CONFECTIONERY 
KRAUTUVES RAKANDAI

Galit pirkti labai pigiai kas nori 
eiti į tą biznį. Arba butų geistina 
gauti pusininkas į tą biznį. Kreip
kitės kurie tuo interesuojatės.
1935 ST. CLAIR AVE. (3 aukštas)

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

IŠSINUOMOJA DAKTARUI AR
BA DENTISTUI OFISAS 
kambariais gyvenimui arba be.

viešos gatvės, 7805 Superior 
Prieinama kaina. Kreipkitės

tuojau. (21)
8406 PULASKI AVE.

su
Prie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiriiiiiiifi

HEnd. 8442

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

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Namų Savininkų Atidai
JAU PAVASARIS!

Namų savininkas privalo ap
žiūrėti savo namą. Jeigu rei
kia kokio pataisymo, popieria- 
vimo, grindų maliavojimo arba 
iš lauko, kreipkitės pas mane, 
užtikrinu kad busit patenkinti 
mano darbu ir kajnomis.

Budavoju garadžius už $57 
ir aukštyn; sienines popieras 
duodu už 10 nuoš. pigiau negu 
kiti. Sudedu furnasus ir iš
nuomoji! namus prieinamomis 
kainomis. Kreipkitės laišku ir 
tuoj jus pamatysiu. (21)

A. DUBAUSKAS 
924 Nathaniel Road 
(Arti Five Points)

Lietuviii Diena Sekmad. Liepos 16 d
‘Dirvos’ Ekskursija Į Pasaulinę Parodą Chicago!
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 kelione 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 i 
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.

važiuoti pataikykit laikyti savo atostogas apie Liepos 15 dieną.

Informacijų apie šią smagią Ekskursiją kreipkitės j “Dirvos” Redakciją


