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MIRE SAL. BANAITIS
Kovotojas už Lietuves Nepriklausomybę.

*
Washington.
—
Senato
Washington. — Daugelis komitetas pašaukė į Wa- SOVIETAI VILIOJA Uolus Darbuotojas, Pir
žymiausių Amerikos indus shingtoną
Yorko kapi AMERIKĄ ‘BIZNIU’
mutinės Spaustuvės
trijų tik laukia kada pra talistą ir New
tarptautinį
banĮsteigėjas Kaune.
dės veikti valdiškas biznio kierių J. P. Morganą tyri
Maskva.
—
Sovietų
sun

kontrolės įstatymas, ir tuojo operacijų.
kiosios industrijos komisa Kaunas. — Gegužės 3—4
mi prasidės kėlimas darbi- nėjimui
Iš
finansinės
atskaitos
ninkams algų ir išdirbinių pasirodė kad Morgano ban riatas savo organe ragina naktį, nuo širdies ligos pa
*
Ameriką pripažinti sovietų simirė Saliamonas Banaitis.
kainų.
kas
turi
ant
ranku
pinigų
Rusiją. Jeigu Amerika no Jo vardas vyresnėsės kar
AMERIKA PASIŽADA DIRBTI UŽ TAIKĄ IR Nekurios industrijos jau net $224,708,000.
ri
gauti Rusijos biznį ir pa tos žmonėms yra visoj Lie
gatavus planus pradėti Tačiau Morgano bankas
IR NEBŪTI NEUTRALIŠKA KARUI KYLANT turi
gerinti
ekonominius santi- tuvoj gerai žinomas. Jis
visuotiną atgaivinimą kaip per pastarus du metu ne
IR DARBININKŲ ŽINIOS
kius
tarp
tų dviejų šalių,
tik bus suteikta joms lais mokėjo valdžiai taksų nuo
turi suteikti sovietams pri buvo įkūrėjas pirmos Lie
KONFERENCIJOS PA PRANCŪZIJA DRE vas kelias.
pažinimą, sako tas laikraš tuvių spaustuvės Kaune;
New Yorke, restaurantų DĖTIS PALENGVĖJO
Plieno, anglies, aliejaus, ineigų.
BA NUSIGINKLA
buvo uolus spaudos rėmė
Morgano
bankas
yra
pri

savininkų sąjunga užgyrė
medžio, automobilių, reik vatinių žmonių rankose ir tis.
jas,
kėlėjas ir platintojas
VIMO
BAIME
pakėlimą savo tarnauto Geneva, G eg. 22 d. — Nu
menų, audinio ir asbestos veikia labai plačiai. Visas Sovietų komisarai giriasi dar spaudos draudimo ir
kad
jie
turi
suplanavę
dar

jams ir darbininkams algų siginklavimo konferenci j a
prekybos yra tarp tų kurios to banko turtas siekia be
Geneva. Gegužės 23 d. —
bus visam metui pirm laiko prieškariniais laikais; jis
iki 20 nuoš.
pasiekė tikresnio pagrindo Kaip Prancūzija įsibaugi sako yra pasirengusios pa veik pusę bilijono dolarių. ir sako duosią biznį tokiai buvo uoliausias ir atkak
daryti algų ir produkcijos
Southbridge, Mass. —Ha taikai kada Prancūzija, Ita nus visų ir bijo net pama sutartis su naujo įstatymo Kitas New Yorko ban- šaliai kuri palaikys su Ru liausias steigėjas karo me
kierius, Harriman, valdžios sija. normalius diplomatiš tu Lietuviškų mokyklų, da
milton Woolen Co. audiny- lija, Anglija ir Vokietija nyti apie nusiginklavimą administratorium.
čia pakėlė savo 1,000 dar maždaug susitaikė ant de parodo sekantis keistas jos Tikrina kad industrijos gaudomas už susukimą pi kus santikius.
vusių nepriklausomybės kū
šimties metų taikos palai atstovo, užrubežinių reika
nigų, išbėgęs iš New Yorko Tai yra sovietų meškerė rimui gražų būrį šviesuo
bininkų algas 15 nuoš.
kontrolės
įstatymą
prave

kymo sutarties.
ir pasislėpęs mažame mies ant kurios užkabinę “pre
lų ministerio pareiškimas.
Clevelande plieno darbai Amerikos atstovas Nor Ministęris Paul - Bouncour dąs, bėgyje pusės metų bu telyje viešbutyje, bandė nu kybos” slieką vilioja Ame menės.
Saliamonas Banaitis, kur
pakilo iki 59 nuoš. ir tikima man H. Davis, konferenci priešinasi sunaikinimui di tų pakelta algos dešimties sižudyti kada buvo susek riką suteikti pripažinimą.
milijonų
darbininkų
ir
in

buvo
Lietuvybės bei Lietu
jog pakils virš 60 nuoš.
jai patiekė pilną ir tikrą džiųjų karo įnagių bet agi
tas.
vos reikalas, nežinojo nei
Viena bėda tik, kaip dar Roosevelto nusistatymą lin tuoja laikyti juos atsitikime dustrijos darytų pelnus vie
Rusija Užgiria Roose nuovargio, nei baimės, ne
bininkai nusiskundžia, tai kui Europos. Amerika ši- kad reikėtų Tautų Sąjungai toj nešti nuostolius.
PIENO STREIKAS
kad daugiausia darbo atlie tuomi daugiau susiartina kariauti prieš užpuolike ša Jeigu tuoj pradėtų veik
velto Taikos Pasiū sigailėjo nei turto, nei svei
PASIBAIGĖ
ti $3,300,000,000 viešų dar Madison,
ka mašinos ir darbininkams su kitomis šalimis, nes iki lį. .. .
katos.
Wis. — 15,000
lymą
maža progos gauti daugiau šiol buvo nusistačius laiky Sunaikinimą didžiųjų ka bų programas, tiesioginai ūkininkų kurie per savaitę
gautu darbo 4,000,000 ’ dar laiko kėlė didžiausi trukš- Washington. •— Sovietų Banaitis gimė Vaitiekudarbų.
tis neutraliai.
ro pabūklų užgiriu Anglija, bininkų.
pių kaime, Sintautų v., Ša
Gene
vos konferencija da Amerika, Italija ir Vokieti
mą,
norėdami
iškovoti
di

Unijos
prezidentas
Kalinin,
kių ap., 1866 metais. Mo
Minkštos anglies iškasi bar darbuojasi nustatymui
desnę
kainą
už
pieną,
pa

ja,
tik
viena
Prancūzija
bi

į
kurį
Roosevelt
adresavo
kėsi
Mariampolės gimnazi
mas pereitą savaitę žymiai to kaip nužymėti kas bus
BIZNIAI EINA
baigė streiką ir sugryžo į savo atsišaukimą, atsiuntė joje, vėliau, jau suaugęs,
padidėjo. Sakoma kad an kaltininkas Laikos ardymo jo pamanyti apie atsikraty
GERYN
savo atsakymą pilnai užgir įvairiuose kursuose Petra
namus.
glies reikalavimas yra ge ir kaip prieš jį imtis žygių. mą jų.
•
Kada
Poul-Bouncour
taip
domas Roosevelto sumany
riausia rodyklė fabrikų at Roosevelto pasiūlymas yra
Visoje šalyje biznių kili KOMUNISTAI TARP MIŠ mą. Tame savo atsakyme pilyje. Nuo 1901 metų gy
pasakė,
Vokietijos
atstovas
gijimo. Pereitą savaitę iš kaltininku vadinti tą šalį
mas nuo Kovo 18 d. parodo
Kalinin pasako jog Rusija veno ir dirbo Kaune. Ve
KŲ DARBININKŲ
kasta 5,080,000 tonų prieš kuri stums savo ginkluotą pareiškė jog Prancūzija at kad atsiekta tiek kiek buvo
lionis paskutiniais metais
4,810,000 tonų savaitė pir kariumenę per savo rube- meta Anglijos pasiūlymą, nustota nuo Sausio 2, 1932, Fort Knox, Ky. — Tarp ir taip toli nuėjo taikos mažai rodėsi viešame gyve
kurį pirmiau užgyrė.
esančių miškų armijos klausime, padarydama su
miau.
nuo kada viskas vis ėjo že čia
žių
prieš,
kaimynę
šalį.
Prancūzija
griežtai
atsi

darbininkų
pradėjo darbuo kaimyninėmis šalimis ne nime, dirbo Kauno savival-.
Jau keturios savaites pa- Kada valstybės susitars
myn
ir
žemyn.
dybėje.
gretu anglies iškasama dau kaip viena kitą sulaikyti sako mažinti karo įnagius Bėgyje dviejų mėnesių tis komunistai su tikslu su puolimo sutartis.
Taip tai senoji pasiryžė
jeigu
nebus
sutverta
aiški
Tas
Kalinino
atsakymas
jaunus į darbą pa
giau negu tuo pat laiku per nuo karo, arba nubausti tą
lain atgauta viskas kas bu agituoti
atsiduoda
sovietų
pageida

sistema
bendros
pagalbos
lių, pasišventėlių, nenuils
imtus vyrus priešintis val
nai.
kuri bandys karą sukelti, ir iki nebus griežtas sužiū vo nustota per 14 mėnesių. džiai ir neklausyti savo per- vimu gauti Amerikos pri tamų už Lietuvių ir Lietu
Amerikos Darbo Sekre Amerika pasižada nebūti rėjimas ginklų išdirbysčių. Dabar bizniai stovi tame dėtinių. Keturi jauni komu pažinimą.
vos teises ir gerovę kovoto
laipsnyje kokiame stovėjo nistai kurie šioje stovyklo
torius skelbia kad per Ba neutrališka. Tas reiškia
jų
gvardija gana staigiai
17 mėnesių atgal.
landžio mėnesį darbai paki kad Amerika neparduos jo
je
randasi
yra
profesiona

mažėja.
Vienas po kito,
N.
Y.
ATMETĖ
PROHIBI

Nuo Kovo mėn. vidurio lai agitatoriai, komunistų
lo 1.6 nuoš. ir algos padidė kių karo ginklų ir amunici Amerikos Politikieriai
skaistaus
pasiaukojimo did
CIJĄ
bizniai pakilo 16.67 nuoš. vadų įsakyti įsirašyti į tą
jo 4.5 nuoš. lyginant su Ko jos tokiai šaliai kuri, sulyg
Bijo Europos
Albany,
N.
Y.
—
New
vyriai
eina
į amžinastį, pa
ir tas kilimas buvo tiesiogi- miškų armiją.
Roosevelto nustatymo, skai
vo mėnesiu.
Yorko
valstija
tapo
šešta
nas,
be
puldinėjimų.
likdami
jaunesnei
kartai
tysis užpuolike. Tokis Su Washington. — Prancū
Stovyklos viršininkai tė- eilėje atmetusių prohibiciją
Birmingham, Ala. — Po vienytų Valstijų nusistaty zija vis reikalauja kad vi
naudotis jų sunkių vargų ir
mija juos ir sako leidžia
kelių mėnesių stovėjimo at mas turi didelės reikšmės. sas pasaulis ją užtikrintų BANKAI ATSIDARO jiems šnekėti iki nešneka po to kai Kongresas atšau kovų vaisiais.
“M.R.”
kė
18-tą Priedą.
naujino darbus Sloss Shef Amerika visada bus gata nuo kaimynų užpuolimo, la
perdaug. Jie atvažiavo iš
field plieno ir geležies dirb va būti tarpininke atsitiki biausia nuo Vokietijos, to Per tris pastarus metus Clevelando, su Cleveland© Reikalinga 36 valstijų nusmarkiai žlugo
balsavimo kad prohibiciją HITLERININKAI PADA
tuvė ir paėmė 500 darbinin me jei grąsintų karas.
dėl taip ilgai Europa prie Amerikoje
bedarbiais.
RĖ LIETUVAI DIDE
bankai,
vienas
po
kitam
užskaitytus! visai atmesta.
kų į darbą. Prieš kelias die Amerikos tokius pareiški aiškaus susitarimo nusigin
Anksčiau atvežti Clevesidarinėdami.
Dabar
pra

LIUS NUOSTOLIUS
nas pradėjo dirbti Republic mus su džiaugsmu priėmė klavimui nepriėjo.
landiečiai, 950 vyrų, jau iš
neša
Rekonstrukcijos
Fi

Prieš nekurį laiką žemės
plieno dirbtuvė paimdama 50 tautų atstovai kurie da Rooseveltui padarius nu
lavinti ir skirstomi į dar ŽYDAI JIEŠKO MILIJO
dirbti 400 žmonių. Šioje sri lyvauja nusiginklavimo ta statymą kas gali skaitytis nansų Korp. pirmininkas bus. Jų vietas užims nau
ūkio
ministerija buvo par
NO DOLARIŲ
bankai atsidaro po 125
tyje pradėjo geriau dirbti rybose.
davus
vienai Danzigo fir
užpuolikas ir taikos ardyto jog
jas buris iš 1,000 vyrų, ku Washington. — Amerikos
savaitė.
ir angliakasyklos del plieno
mai
4000
ktm. blokinių ir
jas. Prancūzija pasiūlo su l^asBankai
kurie pasiskolino ris pribus šiose dienose iš Žydų kongresas nubalsavo 4,400 ktm. fanerinių aržuoi šdi r by sčių a t gij i m o.
manymą
kad
visų
šalių
ka

sukelti milijoną dolarių ap
Kinai-Japonai Susitaikė,
iš tos korporacijos virš bi Clevelando.
saugojimui Žydų teisių Vo linių rąstų. Sutarta už tai
Chicago. — Gelžkelių sa bet Japonai Kariauja ro jiegos butij sumestos lijoną ir pusę dolarių, da
prieš
užpuolikus,
jeigu
ku

VIENI
ATMETĖ
—
KI

kietijoje ir visame pasauly trys milijonai litų. Firma
vininkai pasiryžę reikalauti
ba’’ atmokėjo jau trečdalį.
ri
ar
kurios
šalys
bandytų
TI
PASINAUDOJA
je.
įnešė rankpinigių 200,000 1.
gelžkelių tarnautojų unijų Peiping. — Gegužės 23 d.
Taipgi ūkininkai kurie
New York. — Nesenai iš Žydų Amerikos karo ve Kada medega buvo suvež
kad sutiktų ant tolesnio al tarp Kinų nacionalistų ir kitas užpulti.
buvo
skolinę
iš
tos
korpora

gų numažinimo. Gelžkelie- Japonų tapo pasirašyta pa Šitą Prancūzų pasiūlymą cijos $130.000,000, atmoka Rockcfellerio Radi© Miesto teranų organizacija išplati ta gatavai išsiųsti į Klaipė
panaudoja Amerikos poli bendrai po $100,000 į dieną. buvo atstatytas Meksikietis no visoje Amerikoje atsi dą, firma atsisakė priimti
čiai pasiryžę tam priešin liaubų sutartis.
tikieriai
kėlimui lermo kad
artistas, Rivera, kuris tarp šaukimus tarp Žydų boiko ir net reikalavo atmokėti
tis.
Nežiūrint pranešimų apie Amerikai negalima su Eu
kitų
papuošimų sienose vie tuoti Vokietijos prekes.
paneštas lėšas del to. Tik
Manchester, N. H. — Ki paliaubas, kitos žinios sako ropa susidėti ir jokių ryšių Rengiasi Įvesti Neku- name paveiksle nupiešė Le
roji priežastis nepriėmimo
lus streikui Amoskeag au- kad vietomis dar vis Japo turėti, nes Amerika vėl bu riuos Taksus Darbų
nino atvaizdą. Jaunasis Ro
TRAUKS
ATSAKOMY

dinyčių distrikte, Gegužės nai apšaudo Kinų pozicijas tų įtraukta į karą. Ta pro
ckefeller norėjo kad Rivera BĖN BANKŲ GALVAS miško medegos esanti tai
Finansavimui
23 d. įvyko muštynė tarp ir užpuldinėja miestus.
neramumai Vokietijoje ir
paganda trukdys Roosevel
Lenino galvą panaikintų,
streikerių ir streiklaužių. Peiping, kuriam gręsė pa tui eiti prie užtikrinimo Eu Washington. — Valdžia bet artistas atsisakė pada Washington. — Senato Danzige.
“L.U.”
vojus, aprimo kada paskel ropai taikos.
Apie 50 žmonių sužeista.
rengiasi prie įvedimo tam ryti ir todėl nustojo savo komitetas ruošiasi traukti
atsakomybėn užsidariu s i ų LIETUVA TURI SKOLŲ
bta jog pasirašyta paliau Tuo tarpu Japonijos at tikrų taksų sukėlimui pini darbo.
Prezidentas Roosevelt ra bos.
bankų
prezidentus, kurie
stovai kalbasi su Roosevel- gų užvedimui viešų darbų. Dabar Rand Socialių Mo
148,742,000 LITŲ
gina Senatą kad netrukdy
didumoje
yra kalti už ban Dabar Lietuva skolų tu
tu
apie
pasaulinius
ekono

Taksus
pirmiausia
padidins
kslų
Mokyklą
pakvietė
Ritų perleisti St. Lawrence KUBOJE UŽMUŠTA 100
minius klausimus. Jie už ant ineigų (income tax) ir verą nupiešti toj mokykloj kų nuvarymą nuo kojų ir ri 148,742,000 litų. Iš tos
tų patvirtinti St. Lawrence
ŽMONIŲ
tikrina kad Japonija žada ant gasolino. Jeigu butų tą patį atvaizdą su dadėji- pražudymą žmonių pinigų. sumos 807,850 litų vidaus
upės sutartį su Kanada, nes
Havana,
Kuba.
—
Gegu

tuoj ištraukti kariumenę iš tuoj atšaukta prohibiciją ir mu Dėbso, Linkolno ir kitų
skolų ir 147,934,177, litų už
tada bus galima pradėti di
žės 18 d. iš Trinidado at Peipingo-Tientsino srities. valdžia gautų ineigų iš to žymių asmenų atvaizdų. Ta ATLEKIA 24 ORLAIVIAI sienio skolų.
delius viešus darbus.
plaukė apie 1,000 sukilėlių
šaltinio aptaksavimas butų mokykla atsidūrė skoloje ir
Iš ROMOS
Pernai skolų grąžinta
Bonų armijos veteranus, ir prisidėję prie Kubos su Pradėjus New Yorko bir suspenduota.
nori surinkti gana pinigų Roma. — Italija siunčia 6,430,000 litų, procentų su
suėjusius į Washingtoną kilėlių, pradėjo daryti už žėje akcijoms kilti, tie ku Valdžia turi išdirbus di skolų atsimokėjimui. Pub 24 lėktuvus su 100 lakūnų mokėta 8,270,000 litų.
reikalaut bonų išmokėjimo, puolimus ant Santa Clara rie turi atsakomingų korpo delį viešų darbų programą, lika bus leidžiama už už į Chicagos Pasaulinę Paro Bendrai kiekvienam Lie
valdžia paragino rašytis Į miestelio. Susirėmime su racijų akcijų per Balandžio; kuriam skiria $3,300,000,000 mokestį pamatyti to pra dą. Tie lėktuvai atskris iš tuvos gyventojui valstybės
miškų darbų armiją ir su federale kariumene užmuš mėnesį pasidarė $7,000,000,- ir reikalinga iš kur nors ta garsėjusio Riveros atvaiz Europos per Islandiją ir skolų tenka po 68.52 litų.
sirašė 2,372 vyrai.
ta apie 100 žmonių.
000 turtingesni.
suma surinkti.
do.
šiaurinį Atlantįlja.
“L. U.”
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KORESPONDENCIJOS

LIET. ATSTATYMO
B-VĖS ŠĖRININKAMS

Gegužes 23, 1933

klebono kaip su tais tūks
NAUJAUSIOS
tančiais ką žadėjo surinkti.
Atsakė: Tai jūsų dalykas,
pranešu L. A. fi
o ne njano. Parapijonys su
mos rūšies melagio, kuriam vesŠiuomi
kad jau
sirūpino, nes ant jų uždė Piknikas. Šy. Petro Dr- KLAIPĖDOS PROBLEMA —
mokės po $150 į mėnesį ir trys šėrininkams
R. Valsonoko nuodugnus apra
savaitės
kaip
išsiunti

ta didelė skola. Kiti para- stė rengia Gegužės 30 d. šymas
NEKURIE DARBAI AT duos gerti alaus tiek kiek nėjau Komisijos atsišauki
Klaipėdos, jos istorijos
pikniką
Hickory
grove
par

pijonys pradėjo atšalti nuo
TORONTO, ONT.
tik norės. Melagis turi bū mus ir įgaliojimo blankas.
GIJO
ir
Prūsų
Lietuvių istorijos pra
parapijos, pradėjo eiti į ke. Ta draugija yra pirmu dedant nuo
ti
toks
užimantis
kad
pa

Lietuvos Kunigaik
Pittsburgo srityje plieno
Tiems kurie iki šiam laikui Liko nustoję vilties para- kitų bažnyčias. Klebonas tinė ir seniausia Lietuvių
trauktų
publiką
ir
visi
no

ščio
Mindaugo.
Knyga atveda
ir geležies darbai vėl pakilo
savo įgaliojimų dar nesate i pijonys. Savo laiku buvo numatė kad toliau bus blo savišalpos organizacija šia
rėtų
jo
klausytis
ir
matyti.
skaitytoją
į
pat
šių
dienų Klai
keletu punktų ir dabar dir
prisiuntę, yra būtinai rei-1 “Dirvojj” rašyta kad Toron giau, ir vieną dieną su sa- me mieste. Anuose laikuo pėdos kraštą, paliečiant
visą is
Melagio
apvainikavimo
ce

. _. .
ba su 40 nuoš. normalio —
kalinga ttiojau prisiųsti :į- ’ to
se
kada
Lietuviškos
knygos
Lietuvių
parapijos
klebo

vo
“
štabu
”
išvažiavo
į
Suv.
torijos
eigą
ir
pergyvenimus
remonijos
bus
šią
savaitę
ir
tai yra aukščiausias laips
galiojimai, taip kad iki 1 d.
buvo retenybė, Šv. Petro viduje bei diplomatinius žygius
nis kokį buvo pasiekę bėgy tuomi bus formaliai atida Birželio butų galima suži nas Kun. Garmus svarbiais Valstijas.
je pastarų dviejų metų. Ti ryta ta pasilinksminimo už noti kiek viso balsų susida reikalais išvyko į Suv. Val Paliko klebonauti Kun. draugystė įsteigė Lietuviš su aliantais už Klaipėdos pri
stijas trims mėnesiams lai K. Baroną. Visi parapijo- kų knygų skaityklą, ir ta jungimą prie Lietuvos.
kima dar didesnio pakilimo eiga.
rys, ar bus galima turėti ko. . Bet gi, Bal. 28 d. žiū nys liko be ūpo, apvilti. Da skaitykla po šiai dienai už Išleista “Ryto” b-vės Klaipė
šiose dienose.
Nebus gerovės iki al legalis susirinkimas. Jeigu riu “Darbininke” praneša bar pasirodo kad ir vysku laikoma.
doje, 1932 m. Didelio formaPlieno ir geležies kainos
gos
bus
žemos.
Milford,
Pa.
nesusidarys kvorum iki 1 ma kad Kun. Garmus pa pas nedovanoja $3,000 de
Draugijos nariai didumo to, 426 pusi. Su braižiniais.
pakilo ir laukiama dar di
Pennsylvanijos gubernato d. Birželio tai Direktoria- skirtas klebonu Šv. Antano Lietuvių parapijos. Bankas je yra geri Lietuviai pat VASARIO 16-TOJI — Lietudesnio pabrangimo.
Elektriškų padargų išdir- riaus žmona poni Pinchot, tas turės imtis visai kitų parapijoje Reading, Pa. Tai kurs davė paskolą reikalau riotai ir nekurie yra “Dir vos Šaulių Są jungos leidinys
bimas taipgi padidėjo, ypač kuri padeda merginoms ko priemonių sudarymui lega- jau aišku kad negryš į To ja sumos su nuošimčiais vos” skaitytojai, Šiais me- paminėjimui Lietuvos 15 metų
nepriklausomybės sukaktuvių.
elektriškų maisto šaldytuvų voti už algų padidinimą ir lio seimo.
tais draugijos pirmininku Spausdinta Kaune, 1933 m.,
ronto.
nustatytu
laiku.
Ne
tiktai
(refrigerators).
sumažinimą darbo valandų, Iki šiam laikui labai ma
yra. geras Lietuvis biznie- iliustruota, su gražiu, fantas
Stiklo išdirbystės veikia sako kad tol nebus gerovės žas skaitlius šėrininkų sa Turiu pastebėti nuopel tas, bet dar ir miestui tak rius A. J. Frctikas.
nus
Kun.
Garmaus
gyveni

tišku viršeliu.
sų reikia mokėti daug dau
pusėtinai smarkiai, nes rei iki nebus panaikinta toks vo įgaliojimus prisiuntė.
“D.” Rep.
ANEMIJOS IR DIJETOTEkalaujama daug langinio pigus darbas ir bado algos Nors kai kurių kolonijų mo Toronte. Du metai at giaū.
RAPIJOS
KLAUSIMU — Jo
gal jam čia atvykus, Lietu Vyskupas pamatęs kac
stiklo ir daugybės stiklinių už darbą.
veikėjams
ištisi
šėrininkų
nas
Čelkys-Morkunas.
Išleistą
viai parapijonys pradžiugo Lietuviai vieni negali užsi- Komunistų vadas nubaus
ir bonkų alui.
sąrašai
pasiųsta,
bet
nuo
jų
Nekuriu
Pennsylvanijos
Kaune,
1933
m.,
16
pusi,
gydy
Šiek tiek padaugėjo min
gavę tokį pamokslininką ir mokėti, priskyrė Vengrus tas. Sausieji agentai pada
mokslo
srityje.
nieko
iki
šiol
nesigirdi.
mo
miestų
išdirbysčių
toks
ne

kštos anglies iškasimas.
veikėją. Girdi, dabar tai katalikus prie Lietuvių pa rė kratą J. Simons (SimaTik neapdirbto aliejaus žmoniškas darbininkų iš Pasitikiu kad šis mano prašalins visus vaidus, ne rapijos. Kaip bus dar neži nausko) namuose, kur ra
gamyba stovi žemame laips naudojimas privertė valsti atsišaukimas nebus veltui, susipratimus, kerštavimus, nia, nes skolų niekas nemo do degtinės bravorą, septy
PAJIEŠKOMA
visi greit sukrusite ir tin ir parapijoje prasidės ra
nyje, ir kainos už bačką pi ją imtis tyrinėti padėtį.
nias bačkas raugalo ir 30
ka.
Greičiau
Lietuviai
ga

gesnės negu kada buvo bė Pittsburgo protes tonai kamai išpildysit įgaliojimo mybė, sutikimas ir veiki
li netekti ne tik klebonijos gorčių gataves. Viskas li Mockevičius Mykolas, 1923
gyje pastarų 35 metų.
dvasiškiai pasiryžo užvesti blankus ir tuoj prisiusite į mas. Klebono pastangomis bet ir bažnyčios, nes dabar ko konfiskuota, dar teismas m. gyvenęs Vesterburg, Pa. ži
priteisė jį užmokėti $300 nios reikalingos jo seserei Ka
karą prieš “prakaito dirb Centrą.
susitvarkė parapija; jo su
zei, gyv. Šilalėje.
Sulaikė nuo nusižudymo. tuves”.
A. B. Strimaitis, manymus visi rėmė, nebuvo tinis klebonas nesistengia pabaudos.
špiskauskas Stasys, iš Rum
sutvarkyti
parapijos
reika

Tas žmogus su savo pačia šiškės
Schenley parke, ant Pan Hazletone, Pa., pasekmė
L. A. B-vės Sekr. pasipriešinimų, visi iš pas
v., Kauno ap., gyvenęs
lus bet priešingai, matyti iš yra veiklus komunistų va Brooklyn,
ther Hollow tilto, policijan- je visuotino spaudimo prieš
N. Y., ar jo api.Lnkutines
stengėsi
klebonui
jo kalbos ir veikimo jog no das, o patys darbininkus iš kėje.
tas pirmadienį sugriebė ir išnaudotojus darbda v i u s ,
vienu žodžiu visą pa ri kad Lietuviai netektų pa naudoja slaptai parduodami Petras Pažėra, kilęs is Pažė
išgelbėjo nuo nusižudymo
NEW HAVEN, Conn. įtikti,
keliose
marškinių
siuvyklo

rapijos
valdymą parapijo rapijos. Jis mat du metai degtinę. Juk buržujai ta rų k., Veiverių v., Mariampolės
jauną moterį, 24 m. amž..
gyvenęs New Philadelphia
atgal buvo atstatytas iš tos jų gamintą ‘stimulantą’ nei ap.,
kuri policijai pasisakė jog se pakelta algos 10 nuošim Smagus vakaras. Gegu nys pavedė klebonui.
ar Silver Creek, Pa.
čių.
Tas
paliečia
apie
1,800
žės G d. įvyko Conn. Lietu Klebono pastangomis at parapijos ir į jo vietą paim oirko nei geria. Padauža. Majauskai, Jonas ir Aleksan
paeina iš Cumberland, Md.
Ji sėdėjo kojas nukerus ant darbininkų, kur dirba dau vių Kolegijos ir Profesio remontuota bažnyčia, jo pa ta Kun. Garmus, šisai da
dras, iš Jakavų k., Seredžiaus
v., Kauno ap., ir Serapinai, Be
briaunos ir butų nukritus į giausia merginos ir jauni nalų Draugijos šokiai Lie galba susitvėrė didelis cho bar sau išvažiavo palikda
ir Marija, iš ten pat.
100 pėdų griovį. Praeiviai mas.
tuvių salėje. Ši grupė jau ras, kuris išpildė kelis kon mas daugiau skolų ir pairu OAKLAND, CALIF. nediktas
Musnickienė - Staselovičiutė
patėmijo tą merginą keistai
nų, mokytų Lietuvių jau ne certus ir davė parapijai ne sią parapiją.
kilus iš Ašmenos apsk-,
Gąnsonas vėl laimėjo. Ge Uršulė,
apsieinant toje vietoje ir
okupuotos Lietuvos dalies, iš
sykį atsižymėjo savo įsta maža pelno. Pradėjo mo Nelaimė Lietuviui.
F. gužės 12 d. čia įvymo dide vykus iš Rasalščio k., Trabų p.
tuoj davė žinią policijai. PHILADELPHIA, PA biais ir jaukiais parengi kyti vaikus Lietuvių kalbos
Lekšas
eidamas
skersai
ga
 lės imtynės, kuriose daly Krantauskas Juozas, iš Barti
Greituoju į tą vietą pribu
mais,
ir
šį
sykį
neatsiliko.
ir
daug
kartų
laikė
prakal

apielinkės, Amerikon at
Prie
“
Hodurninkų
kuni

vo policijos radio automobi
tvę buvo automobilio par- vavo plačiai žinomas Lietu ninkų
vykęs apie 1904 m., gyvenąs
Šokių
salė
buvo
papuošta
bas
bei
paskaitas.
Klebono
lis. Policijantai rado ją sė gų teismo”. “Dirvos” nr.
muštas ir sužeista galva .'ir vis imtikas Jack Ganson Detroit, Mich, ir kitose valst.
dinčią ties tilto viduriu ant 19-me tilpo korespondenci rankų darbo piešiniais pa iniciativa pastatyta didelė koja. Nugabentas ligonbu- Jis ėmėsi su Hardy Krus- Mąrcinkevičienė - Vasiliaus
seniau gyvenus
tilto užtvaros, kojas nuko ja apie L. K. Tautinės Baž skolintais iš Normal School. ir graži klebonija.
tin. Gyvybei pavojaus nė kamp, Ohio State universi- kaitė Marijona,
N. Y.
rusią į lauko pusę, ir ma nyčios buk tai surengtas Atsilankė suvirš 100 jau Nesmagioji pusė. Kuo ra. Linkėtina greito pa eto drutuoliu. Imtynė bu Brooklyn,
Bilcvičius Mikas, kilęs iš Pitomai ji butų tuoj nušokus prakalbas ir “Hodurinių nuolių. Malonu žiūrėti ap met buvo svarstymas apie sveikimo.
vo smarki ir įdomi. Har gačių k., Musninkų v., Ukmer
Rutenietis.
link ir matyti musų gražių klebonijos statymą, nekurie
žemyn. Ji sakė buvo nete kunigų teismą”.
dy naudodamas visus žiau gės ap.
inteligentų besilinksminant. parapijonys buvo priešingi
Budžinskas-Bugenski, Kazys,
kus darbo.
rius budus, pirmu kartu Amerikon
Prie tos korespondenci Svečiai buvo iš arti ir toli.
atvykęs iš Janulai
klebono
planams
del
klebo

Gansoną parmušė mušte, čių dv., Kurtavėnų v., iki 1925
MONTREAL
jos
turiu
pridurti
kad
pra

Duquesne Bankas, kuris
Buvo iš New Yorko, Water- nijos; buvo pageidaujama
už ką antrame išėjime Gan m. gyveno Philadelphia, Pa.
užsidarė pereitą Lapkričio kalbos buvo nerengiamos burio, Ansonia, Bridgepor- ją statyti mažesnę ir šone Lietuviai Kanados pilie- son jam atsilyginu, nublok- Baziliauskas Juozas, kilęs iš
mėnesį, šiose dienose išmo nei parapijos komiteto, nei to, New Haveno, Stratfor- bažnyčios, bet ne ant vidu čiais. “The Canada Gazet šdamas jį į grindis į 15 se Višinskį] k , šakių ap.
Bonikoms Feliksas, iš Malukės depozitoriams 20 nuoš. Usos parapijos. Minėtą pra do, Hartfordo ir net iš Bos rio žemės sklypo. Bet pa te” paskelbė vardus tų ku
kundų.
Trečiu
atveju
susi

pės
vk., Galvonų v., Ukm. ap.
kalbų
dieną
parapijos
komi

jų turimų pinigų, $700,000
tono ir Gardner, Mass.
Budrikas Feliksas, iš Mikalatetas ir diduma parapijonų Kiek teko vardus sužino daryta kaip klebonas norė riems Kovo mėnesį tapo kibus, Gansonas nugalėjo vos,
sumoje.
Aukštadvario v., Trakų ap.
dirbo parapijos Vytauto ti tai iš New Yorko atsilan jo. Antras dalykas, dauge duota Kanados pilietybės savo priešą po sunkios ir gyvenęs Cambridge, Mass., ir
parke ir prakalbose visai kė Aldona ir Mindaugis lis sakė kad didelė kleboni popieros. Sąrašas parodo atkaklios 14 minutų kovos. E. Dedham, Mass., rodos tar
ja daug kainuos, o dabar .cad 37 Lietuvos piliečiai ta Šis Gansono laimėjimas navęs armijoje.
PENNSYLVANIJOS nebuvo atsilankę.
Mikolainiai ir Elzbieta Pū prasti laikai, dauguma pa po Kanados piliečiais. Tarp atidarė jam progas susikib Danelcvičius Alelis., kilęs jš
Prakalbos buvo matomai kas. Iš Hartfordo lankėsi
ŽINELĖS
Viekšnių v., Mažeikių ap., gy
surengtos “arkiv.” Genio- broliai Saliskiai ir seserys rapijonų nedirba, nebus iš jU 21 Lietuvis, 11 Žydų ir ti su Jim Browning, kuris venęs New Yorko srityje.
ko išmokėti. Klebonas pa 5 Vokiečiai. Lietuvių pa nepersenai nugalėjo Stran Graužinis Jonas, pasivadinęs
J ieško žymiausio melagio. čio ir jo vieno-kito rėmėjo.
Uniontown, Pa. — Čia vie Matomai nekurie žmonės Markunaitės, iš Waterbu- sakė: Aš iš jūsų daug ne vardės seka:
gler Lewis ir skaitosi čam- Valentino, gyvenęs Brooklyn,
nas viešbutis sumanė įren čia negirdėjo ir nežino kas rio — pp. Įmkošiai ir Dr. J. reikalauju, tik pasižadėki! Juozas Andriuškevičius pionu.
Vaznis Domas, 1923 m. gyve
gti alaus daržą ir padary yra Geniotis, o apie kores Stanislovaitis su žmona, ir po $25, kad galėčiau įrody gelžk. darbininkas, Frantz, Musų tautietis Gansonas nęs Philadelphia, Pa.
mui jo įdomiu, paskelbė po pondencijoje minėtus “ku Dr. J. Vishnowskas iš St. ti vyskupui jog parapijonys Ont.; Antanas Balsys, da (Karabinas) čia turi geras Kalvelis Antanas, kilęs iš
Balcileniškių k., Daugėliškio v.,
laikraščius jog j ieško pir- nigus” ir kalbėti netenka. Mary’s ligonbučio. Iš New nori statyti kleboniją, o su žytojas, Toron'.o; Norman pasekmes ir nugali gana žy Švenčionių
ap., okup. Lietuvoj.
Haveno buvo taip daug kad pinigais tai mano dalykas. Baronas, langų valytojas, mius imtikus.
Kuprelis Kazys, iš Vilniaus
Matomai gerb. Geniotis buvo sunku ir suskaityti: Girdi, vyskupas aukauja
krašto, gyvenąs New Yorke.
užmiršo kad už lindimą į Alksninių šeima, Pilvelių $3,000 Lietuvių parapijai. Ottawa; Jonas Brundza,
Kalašauskai, Juozas ir Matidarbininkas,
Montreal
;
Ray
Nustojo
20
Svarų
svetimą daržą (į Kun. Zin šeima, Ona Balsytė ir jos Nuvažiuosiu kur pas koki
l’ošius, kilę iš Skriaudžių kai
Riebumo į 4 Savaites mo, Veiveriu v., Mariamp. an.
kans parapiją Chicagoje) broliai, Masiliūnų šeima, V. “tūzą”, gausiu tūkstantį do- Degutis, batsiuvis, ir 4 vai
kai,
Eastview,
Ont.
;
Ant.
Jieškomieji arba apie juos ką
Naujus
Metus
1931
m.
su

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo.,
Kada labai nervuojatės . . . kada
Juodeikis
ir
daug
kitų.
larių.
Parašysiu
į
Suvieny

žinantieji
teiksis atsiliepti į:
’
aso:
‘
Aš
esu
28
metų
amžiaus
ir
Jurelevičius,
darb.,
Guelph,
vaikų ergelis erzina jus . . . kada tiko kalėjime.
Maža gar
viskas ką tik darot reiškia jums
K. Stanislovaitienė. tas Valstijas kokiam klebo Ont.; Petras Karvelis, dar įveria j 170 svarų iki panaudojau CONSULATE GENERAL OF
dėėę Kruschen Salts tik 4 sinuovargį . . . kuomet apima nusi bė. Gaila; kad nors tai bu
nui kad mums trūksta del bini, Guelph, Ont.; Juozas •ienų
LITHUANIA
•aitės atgal. Dabar svečiu 150 s •
minimas . . .
bandykit
n--'naudoti
Taipgi turiu daugiau energijos i"
Lydia E. Pinkham’s Vegetab'- Com tų buvę už kokią nors idė
11 Waverly Place East
klebonijos,
ir
vėl
gausime.
Katela, šoferis, Toronto; neturiu alkanų jausmų.“
pound. 98 iš 100 moterų sako kad ją, bet buvo tik už trukšNew York, N. Y.
DETROIT, MICH.
Tokiu padrąsinimu para Jonas Kolitą., darb., Port Riebus žmonės turėtų gerti šauk
joms pagelbėjo.
Ne ko kito ir dabar
štukų Kruschen Salts stikle karšt<
Šis vaistas duos jums ekstra ener mą.
pijonys ir sutiko statyt kle
NORIU SUSIRAŠINĖTI
vandens rytais prieš pusryčius—jogijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- Įieško.
Tautietis. Automobilių darbai didė boniją. Per tris mėnesius Hope, Ont.; Kazys Mustai- vra
SAUGUS, nekenksmingas būdas
Esu jaunas vaikinas. Lietu
rodys vertu gyventi.
kis, darb., Winnipeg; Jonas numažinti savo svorį kaip patyrė vos ir Amerikos laikraščiu ben
ja. Milžiniška automobilių
Nekentėkit nei vienos dienos dau
Nuo Redakcijos: Nežiū industrija šiame mieste, ku klebonija jau buvo gatava. Naujokas, dailydė, Toron tūkstančiai vyrų ir moterų.
giau kada šis vaistas gali jums su
dradarbis, noriu sus pažinti. su
Gaukit bonkų Kruschen Salts iš
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš rint musų didelio noro iš
ri per tris metus žymiai su Didumą darbo atliko veltui to; Anna Putris, šeiminin vaistinės bile kur Amerikoje (išteks sirašinėti su Amerikiečiais Lie
savo vaistininko šiandien.
vengti ginčų tarp pirmes
tik reikėjo už kė, Toronto; Walter Stan 4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei tuviais, ypač jaunimu.
Lydia E. Pinkham’s nių “neprigulmingų” kuni sitraukė, dabar pradėjo at parapijonys,
ta bonka nepertikrins jus kad tai
Antanas Raila
sipeikėti. Padidėjo auto medgą sumokėti. Kleboni kus, laikrodininkas, Toron yra
SAUGUS ir tikras būdas nusto Pagirys
VEGETABLE COMPOUND
Ukmergės aps.
ti
riebumo
—
pinigai
bus
grųžinti.
gų ir naujai susiorganiza mobilių reikalavimai, todėl jos pastatymas ir įrengi to ; Bertha Try, Belle RiLithuania.
Swiftest and Best vusio sinodo, vis bandoma pradėjo gerėti ir darbai. mas kainavo apie $6,000 be ver, Ont.; Justinas Urbopanaudoti tautiška spauda Šyųiet per Balandžio mė žemės, nes žeme buvo se nas, mašiniskas, Toronto;
Bankas priima
SAUGIAUSI
ienų ant kitų užsivarinėji- nesį automobilių pagamin- niau prie bažnyčios. Visi Marijona Veiveris, šeimin.,
ta
daugiau
negu
pernai
tą
mams. Korespondentai pra
buvo linksmi ir džiaugėsi 'Toronto; Motiejus Yla, anvietą Jūsų sunkiai
indėlius, atidaro
šomi įsikū nyti kad “Dirva” pat mėnesį.
kad gražią ir greit klebeni- gliakasis,
,
Sudbury, Ont.
St.
Clair
Penki
prigėrė,
yra tautinis, o ne kurios
ją pastatė.
sutaupytiems
einamas s-tas.
Geg. 20 d. prigėrė 5 Bet neilgam buvo džiaug- , Be to Kanados piliečiais
nors religinės sektos laik ežere
85 Cents
Detroito vyrai kuomet už smas. Kaip pradėjo plauk- ,tapo vienas Prūsų Lietu
raštis, todėl nerašinekit" ėjus audra apvertė jų valtį
vis, Ernestas Girulat, trys p n;gams
Pain—Agony Starts to
aukštus procentus.
ti
klebonijos
statymo
są•
kiršinančių
žinių,
nes
jos
Latviai
ir du Estai.,
V.
selins mailės nuo krašto.
Leave in 24 Hours
skaitos pas kleboną, klebo
nebus talpinamos. Jei mes
Just ask for Allenru—Within 24
pigiausia partraukia iš
JONAS NAUJOKAITIS
nas ėmė parapijonams sa J. ŽEMANTAUSKAS
hours after you start to take this
padarom “loską” priimdami “Dirvos
”
agentas
Londone.
safe yet powerful medicine excess
pranešimus apie kulturinį Pas jį galima gauti “Dir kyti: Mokėkit, prižadėjote
uric acid and other circulating
Viešas Notaras
Amerikos pinigus ir atlieka vipoisons start to leave your body.
po
$25;
kur jūsų prižadai? ]Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii
tų
ar
tų
veikimą,
dar
nerei

vą” pavieniais numeriais ir
In 48 hours pain, agony and swell
škia kad turim priimti vi užsirašyti metams. Adr.: Pradėjo barti visus net bol- kitus tautinius laikraščiui-,
ing are usually gone—The Allenru
sas kitas bankines operacijas.
3 White’s Gardens,
prescription is guaranteed—if one
|
ševikuodamas
ir
kitaip.
Kai
sokius
užsipuolimus,
ir
jų
CONGRESS
AVE.
130
Planet
Street,
bottle doesn’t do as stated—money
WATERBURY, CONN.
*
prašome nesiųsti.
Commercial Rd, E. 1. ‘kurie parapijonys užklausė!
baoty..________________

PITTSBURGH

SUERZINTI
NERVAI

RHEUMATIC
PRESCRIPTION

KANADOS
NAUJIENOS

DAYTON

KNYGOS

Gegužės 26,' 1933
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai - |
| | - | |
g—
TDIDIIk,IA
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai
|
IKiKUPlM
=
Musų Jaunimo Rastų Skyrius
=
Chicagos Žinios

|

Apie SLA. jau buvo ra pasaka ir kad tokias pasa
šyta “Liaudies Tribūnoje” kas gali regsti tik nepaty
labai daug ir nurodinėta ręs žmogelis.
kaip ta musų tautinė orga Tie kurie klausė socialis
nizacija eis prie griuvimo tų nesąmonių šiandien jau
kaip greitai joje padidės visai kitaip supranta mu
socialistų įsaka. Ta “Liau sų socialistų demagogiją.
dies Tribūnos” pareikšta Bet dabar gal būti jau permintis nebuvo “balsas šau vėlu! Tie kurie nemokėjo
kiantis tyruose”. Šiandien savo protu gyventi pasiju
jau reikia abejoti ar SLA. to karštame vandenyje beturi daugiau kaip vienuoli sėdj.
ka tūkstančių narių. 0 ar
senai dar Susivienijime bu Kas darosi SLA. Pild.
Taryboj
vo apie 23,000? Todėl kaip
atbodo, Susivienijimo narių SLA. Pild. Taryboje eina
skaičius bus nupuolęs virš kova tarp dviejų pusių —
pusiau.
tautinės ir socialistinės.
Tuo pat kartu SLA. tur Prieš socialistinį elemen
tas, nors narių skaičius su tą ir demagogiją stovėjo iki
mažėjęs, dabar stovi tiktai šiolei Dr. Stanislovaitis, A.
102%. Vadinasi, tik 2 nuoš. Mikalauskas ir J. Januške
yra virš šimto, o jeigu ne vičius Jr. Kaip iš patikimų
klystame, Pennsylvanijoje, šaltinių patirta, tiems Pild.
kur SLA. čarteriuotas, rei Tarybos nariams jau nėra
kalauja kad turtas siektų vietos Susivienijimo rašti
103%. Tada tik organiza nėje. Mat, dėta visos pas
cija skaitoma pilnai gerame tangos šmugelio keliu įso
stovyje.
dinti į sekretorius Vinikas.
Kurie tam nepritarė — eik
.. Ar SLA. turtingesnis
laukan
!
kada narių mažiau?
Teko patirti kad p. VitaiDaugelis gerai pamena tis, laikinas SLA. sekreto
kaip savo laiku Chicagos rius, pasidarė ant tiek “de
socialistų dienraščio “Nau mokratiškas” kad pasisku
jienų” redaktorius p. Gri bina išmesti laukan kai ku
gaitis aiškino jog “kada S. riuos Pild. Tarybos narius
L. A. turės mažiau narių iš SLA. raštinės! Tik datai jis bus turtingesnis”.
gyvenom žmogų, tokią mil
Toms jo pasakoms kai žinišką organizaciją išau
kurie tikėjo ir norėjo kad ginę!
organizacija sumažėtų, ta Kažin ar SLA. nariai ne
da lengviau valdyti politiš pabus iš letargo pirmiau
kas vadeles. Mes jau tada negu kas tokio neatsitiks
sakėm kad tai yra paika Susivienijime?

Lietuvių Spaudos Sąjungos

DIDELE EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ
(Per Southampton^)
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio—

JUNE 29

anksti ryte

(Keleiviai sės j laivą vakare, Birželio 28)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis
j Lietuvą keleivis.

— šią Ekskursiją Užgyrė —
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA
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CUNARD LINE
1022 Chester Avenue
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Negali but nieko lengvesnio ir patogesnio.
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PRIE KO EINA SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

I CHICAGOS LIETU-!
1 VIU NAUJIENOS I

SUV. VALSTIJŲ
TURTINGUMAS
Suv. Valstijų visa verty
bė 1929 m. buvo 362 bilijo
nai dolarių. Dabar jau su
sitraukė iki 247 bilijonų do
larių, arba nuo $2,977 iki
$1,981 nuo galvos.
Aukščiausią laipsnį visas
šalies turtas buvo pasiekęs
1920 metais, kada skaitėsi
$488,700,000,000, arba po
$4,587 nuo galvos.
MUSU

PASTABOS
RUSIJOJE buvo ciesoriškos
bažnyčios varpas kurs svėrė
216 tonų. Tai veik tiek kiek
geležinkelio lokomotivas. Nors
varpas išdavė didelį garsą bet
tas garsas caro likimo neišgel
bėjo,
■v
v
▼
, GARBINTI diktatūrą kartais
garbinga, kartais žiopla. Pri
klauso kokia diktatūra ir kokie
žmonės ją vykdo. Gera dikta
tūra dešimtį kartų geresnė už
blogą demokratiją.
▼
▼
▼
SAULĖŽOLĖS išauga labai
didelės palyginant su kitomis
žolėmis, bet audrai užėjus pir
miausia lūžta. Taip tankiai at
sitinka arba gali atsitikti su
tais musų vyrais kurie jaučia
si “perdideli” prie kitų.

NIAGAROS VANDENPUOLIS
Niagaros Vandenpuolis žy
miai padidėjo per kelis šimtus
metų. Sakoma kad vanduo iš
graužė apie 350 pėdų akmeni
nės sienos. Taip vadinama
“padkava” dabar turi 3000 pė
dų pločio.
Niekas nežino kada Niagaros
Vandenpuolis atsirado ir kodėl.
Nekurie mokslininkai spėja kad
tas gamtos stebuklas toje vie
toje prasidėjo apie 30,000 me
tų atgal ir vanduo grauždamas
krantą vis eina ir eina atgal
prieš vandenį.
Vanduo dabartiniame puoly
je puola apie 165 pėdas žemyn.
Visame tame plote per minutą
nubėga apie 70,000,000 galionų
vandens. Vanduo nupuolęs že
myn bėga giliu grioviu, vadina
mu Niagara upe, į Ontario eže
rą 10 mailių toliau.
Niagaros Vandenpuolis da
bar teikia apie 500,000 arklių
jiegos, 110,000 voltų elektros
energijos, tam tikrai įrengtoje
elektros gaminimo stotyje.
Jeigu 11 vyrų reikia palygin
ti su vieno arklio spėka tai ne
sunku suprasti kiek Niagaros
Vandenpuolis atlieka darbo.
Niagaros Vandenpuolis ran
dasi prie išbėginio Erie ežero į
Niagara upę, New Yorko vals
tijoje, apie 30 mailių į rytus
nuo Buffalo miesto. Vienoje
pusėje vandenpuolio yra Suvie
nytos Valstijos, kitoje jau Ka
nada. žemiau vandenpuolio yra
tiltas per Niagara upę, jungian
tis Kanadą su Suv. Valstijo
mis.

THE “ASZURA” PERIOD
By JOHN J. BALANDA.

With the abolishment of serf
dom in- Lithuania the economic
standing of the peasants be
came measurably better. The
peasants industriously worked
their freeholds and gained a
measure of prosperity they
never dreamed of while serfs.
They then became dissatisfied
with their old way of life and
determined that their children
should know something better.
To this end they .sent their
children to higher schools, many
even to. the higher schools,
the unversities.
From these sons of peasants
arose a new intelligensia, an
intelligensia of the people. The
members of this group, having
been raised in the small cottages
of their peasant fathers and
educated in Russian schools,
were very different from the
aristocratic intelligensia, which
was saturated with Polish cul
ture. This new group took the
ideals of Daukantas and Valan
čius for their own, and began
to work for their country’s wel
fare, to appreciate and love
their language, and to rouse
national ambitions in the peo
ple. Their patriotic zeal was
sharpened, but not smothered
by the restrictions and per
secutions by the Russian gov
ernment.
The students at the univer
sities in Moscow and Peters
burg organized into societies
and
published
lithographed
pamphlets, beginning in 1877.
Many individual writers carried
on an active propaganda in
Russian newspapers. In Rus
sia there was organized a so
ciety devoted to the preserva
tion ofthe remnants of the older
Lithuanian literature. {The new
intelligensia actively supported
this society, and also two news
papers : “Lietuwiszkos Ceitungos” and “Naujasis Keleiwis.”
Some of the leaders of the
new intelligensia, like Jonas
Basanavičius, Jonas šliupas,
Andrius Vištelius and J. Mik
sas, now began to see a need
for a really Lithuanian news
paper. After great *labors, they
finally began to publish, in
1883, the first Lithuanian news
paper printed in Prussian Lith
uania and was most appropri
ately called “Auszra” — The
Dawn.
Basanavičius, who was chief
ly responsible for the establish
ment of the newspaper, stated
its policy in the first issue.
He said that “Auszra,” was to
be fo'r all Lithuanians. It would

not participate in political, or
sectional, or religious quibbles
but would deal with worldly
matters drawn from the uni
versal knowledge of the world.
A large part of it’s work was
to be the spreading of know
ledge of the past history of
Lithuania; another important
part would deal with the af
fairs and problems of Lithua
nians of that day. Lithuanian
songs, tales, and legends would
not be forgotten and many ed
ucational articles on nature,
agriculture, medicine, etc., would
be presented.
“Auszra” did it’s work well,
and helped to unite all national
minded Lithuanians. The lead
ing written for “Auszra” were
Basanavičius and Šliupas. They
wrote largely about political
and worldly matters. Besides
them there were many other
enthusiastic contributors espe
cially among the poets. There
was a long list of poets writ
ing for “Auszra”, many of them
quite good, the better ones be
ing Andr. Vištelius, Miglovara,
Jurg. Zauerveinas, Trupinėlis,
Kalnėnas, T. Linkis, Eglė, Kraveras Vanagėlis and Vieversys.
The
language
used jin
“Auszra” at the beginning was
not very refined, being strained
with all sorts of constructions
from other languages.
The
paper received no assistance
from the linguists Baronas and
Jaunius, who were immersed
in their own affairs.
The appearance of “Auszra”
created a marked impression
on the surrounding countries.
The Germans regarded ‘Auszra’
as an agitating agent for Slav
ism as against Germanism. The
Russians thought that it was
subsidised by Bismarck. The
Poles looked on it as a Russian
agent for the breaking up of
a nation — they had not yet
given up the thought of Lith
uania and Poland as being one
nation.
To Lithuanian intelligensia
and youth, “Auszra” served as
a spark, setting them all afire
with national hopes. They or
ganized various societies and
through them worked to arouse
the people to national conscious
ness. With the exception of
the priests, who withheld their
aid, because religion was not
considered, and the Polish cul
tured gentry, who considered
it below their position to as
sociate themselves with Lithua
nian culture, all Lithuanians
enthusiastically supported
“Auszra”.

THINGS, THAT NEVER HAPPEN

ĮVAIRIANYBĖS
—žydai Amerikoje turi 84
laikraščius.
žydų Amerikoje
gyvena apie keturi milijonai.
Tai nemaža spėka boikotuoti
Vokiečių prekes už tai kad Hit
ler persekioja žydus Vokietijo
je.
—Du Japonai mokslininkai
surado kad vėgėlės kai kurios
pradeda sujudimą prieš žemės
POTVINIAI. Wabash upėje i kus tūkstančių akrų ūkių že
drebėjimus. Kaip patirta tai mio didelio lietaus išgriuvus Į mės tenai ir Illinois valstijoje,
jų nujautimas žemės drebėjimo užtvankai netoli Evansville, InIndiana ir Illinois valstijose
yra 80 nuoš. teisingas.
diana, potvinis užsėmė desėt- šiuose potviniuose žuvo 13 žm.

PASAULINĖ PARO “MARGUČIO” DIDE
DA ATSIDARO ŠĮ
LIS PIKNIKAS
Šį sekmadienį, Gegužės
ŠEŠTADIENĮ
Belaukiant Pasaulinės' Paro
dos ir nepasijutom kaip ji at
keliavo, ir štai Gegužės 27 d.
Pasaulinė Paroda jau atsidarys.
Parodos atidaryme dalyvaus
daugybė valdžios atstovų, valsstijos ir federalių valdininkų.
Ceremonijos prasidės apie 10 v.
ryto. Tie kurie turi laiko pri
valėtų nuvykti ir pažiūrėti.

Lietuvių Sekcijos “Darbuotė”
Lietuvių skyriaus “veikėjai”
nekurie pradėjo pastaru laiku
šlubuoti ir iškilo keletas nesusi
pratimų. Gegužės 19 d. laikė
susirinkimą West Side parapi
jos salėje, ir kaip teko girdėti
susirinkimas baigėsi prastame
upe.
Dalykas toks: socialistų klikelė pradėjo visokius skymus.
kaip jie paprastai tik skymais
gyvena. “Karalaitės” rinkimo
komisijon socialistai įdėjo to
kius žmones kurie turi daug
patyrimo apie arkliukus, bet
ne apie grožę.
Tai bent Lietuvių “progre
sas” šimtmečio Progreso Paro
doje!
Rep.

28 d., The Oaks Darže, bus
milžiniškas “Margučio” pižnikas, kuriame bus visokių
įvairumų, smagumo, ir bus
daroma judami paveikslai.
Kaip paprastai į “Margu
čio” piknikus taip ir į šį su
važiuos didelės minios Lie
tuvių ne tik iš Chicagos ir
Illinois bet ir iš artimų val
stijų. Pikniko vieta yra
puiki ir visiems gerai žino
ma. Atsilankiusieji turės
smagiausius laikus.

EKSTRA
Lakūnai Darius ir Girėnas
atlieka galutiną prisiruošimą ir
rengiasi pakilti į orą apie Bir
želio 1 dieną.

PRADĖTA RENGTIS prie
Tautinės Spaudos bei Veikėjų
Konferencijos. Pereitą savaitę
jau įvyko veikėjų susirinkimas
ir pradėta ruošti planai viršminėtai konferencijai.
Iki planai bus išdirbti praeis
pora savaičių laiko, bet vėliau
jie bus išsiuntinėti nužiūrė
tiems tautiniams veikėjams ii'
veikėjoms, kurie bus kviečiami
į konferenciją.
Kaip teko patirti bus svečių
ir iš Lietuvos. Gal kiek vėliau
apie tai bus plačiau pranešta.

PRASIDĖJO PIKNIKAI. Ge
gužės 21 d. Chicagoj ir apielinkėj įvyko keli piknikai. Vienas
iš didžiausių buvo tai J. F. Bud
niko piknikas, kuris sutraukė
apie 3000 žmonių. Kiek teko
patirti, Budnikas išdalino daug
tikietų savo kostumeriams ne APSUNKINIMAI AUTOMO
mokamai, taigi daug ir žmonių
BILISTAMS
suvažiavo į Birutės daržą, Jus
Kaip jau yra žinoma, nuo ki
tice Park, Ill.
tų metų visi automobilistai ku
Tą pačią dieną rengė pikni rie norės automobilių valdyti
ką ir socialistų “Naujienos”, turės pereiti egzaminus sveika
kurios tikėjosi daug publikos, tos, ypatingai akių ir tt.
nes kelias savaites iškalno gar
Prie to, dabar dar proponuosino duosią “kaušą alaus dova jama įvesti Illinois valstijoj to
nai” kas tik atsilankys, bet ir kį įstatymą kaip turi Mass val
tas neviliojo žmonių. Nežiūrint stija, kur autoniobilio savinin
to, piknikas buvo labai mizer- kas turi būtinai turėti apdraunas, su keliais šimteliais žmo dą savo automobilio, kad nelai
nių pasitenkinta. Pačios “N.” mės atsitikime nukentėjęs nuo
ant rytojaus po pikniko apie važiuotojo nekaltas žmogus tu
tai nei burbt. Mat, jaučia kad rėtų iš kur gauti atlyginimą
jų “internacionalizmas ” nyksta už savo nuostolius.
kaip rudenį labai nuo medžio.) Jeigu toks įstatymas butų
žmonės pradeda pažinti tuos pravestas tai Chicagoj ir visoj
“idealistus”.
Pempė. valstijoj automobilių skaičius
žymiai sumažėtų. Nes automo
SVEČIAI iš CIevelando. Ge bilių apdrauda atlyginimo už
gužės 21 d. rytą atvyko Chica- nuostolius su kitomis apdraudogon atostogų Jonas Jarus su mis į metus atsieitų į $40. Su
žmona ir sunum. Kelionę turė dėjus valstijos mokesčius ir apjo gerą, oras buvo šiltas, keliai draudą susidarytų apie $60 iš
geri. Čia žada prabūti savaitę laidų metams, taip kad ne visi
dabar automobilius turintieji
laiko.
įstengtų
automobilį išlaikyti.
Jonas Jarus yra “Dirvos”
Toks
įstatymas
tačiau turi
štabo bendradarbis.
ir geras puses. Dabar daugy
LENKŲ DRĄSUMAS. Chi bė važinėja visokiais laužais, ir
cagos Lenkai labai susirūpino jeigu toks laužas sudaužo kito
kad Lietuviai lakūnai rengiasi žmogaus gerą automobilį ar už
skristi iš New Yorko į Lietuvą. muša žmogų, ar sužeidžia, nė
Mat, Lenkų lakūnams nepasi ra iš ko gauti nuostolių atlygi
sekė nuskristi “do Warszawy” nimą. Prie naujos tvarkos, vi
tai jie pavydėdami pradeda lei sų automobilistų padaryti nuo
sti naują “antį” — buk Kapt. stoliai butų galima išjieškot5.
Darius ir Girėnas esą “Lenkai”. Dar be to, girti važinėtojai ne
Visi Lenkai turi kiaulės akis gautų iš kompanijų apdraudos
ir neturi gėdos tokiais budais ir tokie nesidaužytų po gatves
save girti.
automobiliuose.

AMERIKOS LIETUVIU LIAUDIES
SĄJUNGA
ir Redakcija
2437 W. 69th Street

Chicago, Ill.

Telef. Grovehill 2242

“MA R G U T I S”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesį
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną me
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00.
I
Lietuvąų metams $3.00.
Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street
Redaktorius-Leidėjas:

Konip, A.

Chicago, TU.
Vanagaitis.
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DIRVA
mą jų didelių darbų, jauna
jai gi gentkartei sako: Še
kit jų pėdomis jeigu norit
būti pagerbti kaipo tikri
savo Tautos Sunai.

TAIKA EUROPOJE IŠGELBSTIMA
Kada prieš savaitę laiko
Prezidentas Roosevelt išlei
do savo atsišaukimą į visas
valstybes ragindamas susi
laikyti nuo karingumo, tuomi jis užkirto kelią Vokie
tijos kancleriui Hitleriui iš
leisti pasauliui savo “karš
tą perkūnišką” pareiškimą
ko Vokiečiai reikalauja ir
ką jie rengiasi daryti.
Hitler save “susigavo” ir
rimtai apsvarstęs, ar kitų
rimtų vyrų patariamas, se
kančią dieną išleido labai
nuoširdų prisitaikymą prie
Roosevelto pageidavimų.
Vokiečiai mokėjo pasirei
kšti taip kad neišrodė jog
Roosevelto atsiša u k imas
taikyta jiems. Hitler pasa
kė jog Vokiečiai sutiks vi
sai nusiginkluoti jeigu visi
kiti sutiks taip padaryti.
Vokietijai Versalio sutar
timi užginta apsiginklavi
mas. Reiškia jie nieko ne
turi daryti nusiginklavimo
atžvilgiu. Tuo tarpu Pran
cūzija, Lenkija, Čekoslova
kija, kurios apsiginklavu
sios prieš Vokietiją, pasiju
to lyg į jas Prezidento Roo
sevelto pirštas nukreiptas—
tą pirštą Hitler nukreipė
pro savo šalį į savo atkak
lias kaimynes.
Šiandien Italijos diktato
rius Mussolini sako visam
pasauliui jog Roosevelt ir
Hitler sulaikė Europos ka
rą ir užtikrino taiką.
Vokiečiai sutinka suda
ryti keturių valstybių su
tartį — Italijos, Vokietijos,
Anglijos ir Prancūzijos —
užtikrinimui Europai taikos
dešimčiai metų.
Prancūzija pasidarė aiški
kliūtis Europos nusiginkla
vimui, ir ji vis dar reikalau
ja kokių tai nebūtų garanti
jų kad jos kas nors nepul
ti]. Prancūzija tačiau turė
jo nors žodžiu pasiTeikšti
jog pritaria Roosevelto pa
geidavimui. Tuomi ji buvo
pririšta prie Genevos nusi
ginklavimo konferencijos ir
turi pagelbėti Europai jieškoti būdų palaikyti taikai.
Vokiečių žygis buvo tik
rai komunistiškas: prieš
porą metų sovietų Rusijos
atstovas Litvinov pareiškė
pasauliui drąsiai ir atvirai:
“Rusija sutinka nusigink
luoti jeigu kitos valstybės
padarys tą patį”.
Tą pareiškimą, iš Litvinovo ar Hitlerio girdėda
mos, tokios militariškos ša
lys kaip Prancūzija su savo
pasekėjomis ir Japonija tu
ri labai sunkiai “nuryti”.
Prie to ką Europa Genevoje nusitars, Roosevelt ža
da prisidėti, sutikdamas da
ryti pasitarimus ir dėti pa
stangas išvengti karą jeigu
kada Europoje pasireikštų
naujas karo pavojus.-

Kryžius ir Evangelija
Teisme Nereiks Bučiuoti
Savo laiku buvo iškeltas
reikalas reformuoti katali
kų priesaikos teisme apei
gas, būtent kryžiaus ir
evangelijos bučiavimą, nes
ta apeiga yra žalinga hy
gienes pobūdžiu. Dabar nu
statyta tam tikri priesaikos
žodžiai ir laike priesaikos
žmogus turės padėti ranką
ant evangelijos. Kryžiaus
ir evangelijos bučiavimas
tampa praeities dalyku ir
jo vieton nustatoma evan
gelijos knvgos palytėjimas
rankom.
“L.U.”

“Aušrininkų” Pagerbimas

Šiose dienose gauti iš Lie
tuvos laiškai turi visai ką
naujo ir reikšmingo savo
pašto ženkleliuose. Ženk
leliai yra didesni negu pa
prastieji ir juose yra at
vaizdai “Aušrininkų”, kurie
prieš 50 metų steigė ir dar
bavosi prie laikraščio “Au
šros”. Tie ženkleliai išleis
ti paminėti 50 metų sukak
tuves nuo “Aušros” pasiro
dymo. Tai buvo pirmuti
nis Lietuvių laikraštis, pra
dėtas leisti Prūsuose po 20
metų spaudos uždraudimo.
Laikraščiui vardas buvo la
bai pritinkantis keletu at
vejų: laikraštis buvo pir
mutinis kurs paskelbė Lie
tuvos atgimimo Aušrą; tie

jo steigėjai-darbuotojai bu
vo jauni, nauja tautine dva
sia. persiėmę vyrai, kurie
pirmą kartą patys vieni be
jokių kombinacijų su Len
kais pradėjo dirbti atgaivi
nimui savo tautos. Paga
liau, tas jų trusas, jų už
žiebta Aušra išsivystė j žyd
rią Dieną — Lietuva atgi
mė, ir tie kurie užžiebė Au
šrą, to atgimimo, tos didelės
Dienos didumoje sulaukė.
Ženkleliai juos pamini —
nekuriuos jau mirusius ir
kitus dar gyvus esančius.
Pora ženklelių kurie te
ko matyti yra: mirusio Viš
teliausko ir gyvo Dr. Jono
Šliupo.
Tai yra tinkama pagarba
musų Aušrininkams. Nors
jiems ta “garbė” nieko ne
reiškia materialiai, tačiau
parodo jų įpėdinių įvertini-

Sovietai Darbuojasi
Maskvos carai išleido di
džiausią vidujinę paskolą
kokios dar niekad savo is
torijoj neturėjo: ta pasko
la, sumoje 3,000,000,000, tu
rės finansuoti antrą penk
metį. Paskola yra dešim
čiai metų, ir vadinama ‘pir
mo meto paskola antram
penkmečiui’.
Iš kur vargšai Rusai ims
pinigus paskolai pirkti? Bet
iš kitos pusės, kam klausti
iš kur ims: šautuvų pagalba
paims iš gyventojų pasku
tinius pinigus ir tiek. Ten
atsisakymo nėra.
Kaip Dingsta Milijonai
Garsi Amerikoje Gould
šeima neteko savo milijonų.
George J. Gould mirdamas
paliko $17,000,000 turto. Iš
lėto tas turtas sudilo, de
presijai atėjus, ir dabar vis
kas kas liko paveldėjams
pasidalinti tik $324,630.

JUODO
KARŽYGIO
SŪNŪS

S. Karpius
(Tęsinys iš pereito num.)

“Borkus”

Kas tas Borkus buvo ir kodėl vaidylai
Viliušiui buvo reikalo nukeliauti Į Daug
upius ir garsinti jį? Kodėl Borkus turėjo
joti Į Nemuno kraštą iš savo tolimos vietos,
iš kur niekad pirmiau niekas nebuvo nuke
liavę vien tik kautynėse dalyvauti?
Viliušis buvo ten siųstas — jį siuntė
jau mums žinoma kerštinga Kastytė. Bor
kus buvo jos sūnūs, kurio tikras vardas bu
vo Nergis.
Atsimename, prieš kelioliką metų, ka
da dar jis buvo vaikas, Kastytė, perširdus
ant savo tėvo ir brolio už susitaikymą su
Ardžiu, pabėgo su juo iš pilies ir dingo.
Jiedu tada atkeliavo pas savo giminietį Toleikj prie Vilijos. Bet Toleikis, žinodamas
kad jos tėvas su Ardžiu nesutaikau ja, ir
patyręs kad Ardys buvo užsiuntęs ant jo
Remeiką ir Udrį, kuomet Šernas jį kvietė
sau į talką, jis Kastytės ir jos sunaus ne
priglaudė, nenorėdamas vaidų su Daugupiais.
Kastytė tada nubėgo pas Rastį ir ten
įsigyveno. Ten išaugino savo sūnų, kurs
jau iš pat mažens rodė narsumą, o kai pra
dėjo suaugti į vyrą, jame pasireiškė visos
žymės businčio galiūno. Nergis buvo stam
besnis ir už savo tėvą Laukį, bet kad į tė
vą nepanešėjo, ir suaugdamas įgavo stam
bų veidą ir visas ypatybes šiurpaus vyro,
jo niekas Daugupiuose nepažino.
Motina matydama jį išaugant stipriu
ir narsiu, džiaugėsi savyje ir auklėjo ja
me tai ko ji labiausia troško. Nergiui net
nenorint ir nesistengiant rodytis, jo narsu
mas ir stiprumas savaimi reiškėsi ir jis,
kaip jau žinome, išgelbėjo Rasčio pilį kada
Toleikis buvo jon beįsilaužiąs. Šalip spė
kos ir narsumo, Nergis turėjo ir nepapras
tą drąsą — jame buvo įgimtas jo tėvo at
kaklumas, pasalingumas ir motinos užsi
spyrimas ir visa kita kas vertė jį siekti to
ko užsibrėžė, laimės ar žus.
Kastytė įpratino savo sūnų mėgti bal
tą spalvą, ir jaunikaitis išsiaugino sau pui
kų baltą žirgą, ant kurio jodinėjant, po
pergalės Rasčio pilies užpuolikų, visi žmo
nės į jį žiurėjo su pasigerėjimu ir baime.
Nuo to jis pradėjo pragarsėti kaipo “bal
tas karžygis”, o motina džiaugėsi kad jos
supus visame yra griežtai priešingas Ardžiui, pragarsėjusiam “juodo karžygio”
vardu.
Nergis buvo motinos skirtas būti atkerštu Daugupiams — Ardžiui ir jo įpėdi
niams — už savo tėvo mirtį ir išstūmimą
jo ir motinos iš tos pilies kuri buvo jo tėvo
tikra paveldėjystė nuo jo tėvo.
Vaidyla Viliušis buvo doras ir geras

vyras, bet jis nežinojo “Borkaus” tikros
kilmės ir jo plotinos siekių ir garbino jį
kaipo garbės vertą už jo narsumą ir pasi
žymėjimus. Kastytė, radus tokį žmogų
kuris padėjo jos sūnų garsinti, sumaniai
juomi pasinaudojo.
Kada nuvyko į Daugupius, nors drau
gingai ten buvo priimtas, Nergis ten buvo
ne ko kito kaip tik keršto jieškodamas.
Kautynėse, nors turėjo prisilaikyti taisyk
lių, bet su Gaižiu sustojęs jautėsi rungiasi
kaip su savo priešu, o ne draugu, ir tan
kiai, pasalingai, bandė taisykles pamesti
ir norėjo Gaižį kiek galima pažemint ir,
jei proga bus, sužeisti.
Tik jo nelaimė buvo kad sutiko labai
sau lygų vyrą, kurs nors buvo pora metų
jaunesnis už jį, visame buvo jam lygus: ir
didume, ir narsume, ir sumanume, tiktai
neturėjo pasalingumo kokį tas narsuolis
nuo Vilnelės turėjo.
Žmonės kurie atminė ne taip senus Ardžio ir Laukio laikus, matydami Gaižio ir
Nergio kautynę, nenoromis prisimindinėjo anas dienas ir sakė kad čia yra tik pa
sikartojimas anų dviejų narsuolių.
Gryžus Nergiui iš Daugupių, motina
labai žingeidavo kaip ten sunui ėjosi. Jį
pusėtinai išgyrė jo palydovai, bet kad nie
ko ypatingo dabar neatsiekta keršto žvilg
sniu, Kastytė pradėjo galvoti ąpie naujus
savo sunui žygius, nes dar gyva būdama
norėjo matyti Daugupius savo ir savo su
naus valdžioje.
Taigi Nergį laukė naujos karžyges, o
Daugupiams išaugo naujas galingas prie
šas, jiems nežinomas, užtai labai pavojin
gas.

Karžygis iš Juros*

Šių dienų vardu žinomame Platelių
ežere, ant nedidelės salukės, gyveno Žemai
tis vardu Girdvainis, su žmona vardu Beržona. Jiedu turėjo dukterį, vardu Ginte'ė, kuri buvo jau besuauganti į mergas.
Gausus žuvimis ežeras ir pilnos mažų ir
didelių žvėrių aplinkinės girios prilaikė
Girdvainį nuo žygiavimų toli nuo savo na
mų, ir jie ramiai gyveno nieko kaip ir ne
žinomi. Ineiga į jų buvynę ežere buvo ne
žymi ir bereikalingas beveik negalėdavo
pataikyti.
Net kada “žentai iš juros” atėjo ir ap
gulė pajūrį ir ižžudė vyrus, Platelių ežeras
buvo ramus ir mažai ką žinojo kas toliau
dėjosi, iki palengva ten gandai neatėjo iš
aplinkinių gyventojų. Kada pradėjo pa
tirti kas pajūryje nutiko, ši šeima girdėjo
kaip žiaurus buvo tie vyrai iš juros, ir dar
atsargiau apsieidinėjo ir slapstė savo pėdas
į ineigą, kad jų neužeitų.
♦Sulyg Skandinavų legendos.

PLĖŠIKAS KURS UŽSITARNAVO
KARALIENĖS PAGARBĄ

tikiai pradėjo blogėti, Anglai labiau ir la
biau ėmė sekti Sir Drake pėdomis, iki pra
turtėjo plėšimais ir tada Anglija susilygi
no laivynais su Ispanija ir vėliau, 1588 me
tais, prieita prie didelio jurų susirėmimo
ir Anglija nugalėjo Ispanų Armadą ir at
ėmus galybę juroje, pati Anglija, įgavo var
dą “Jurų Karalienės”.
Anglija pasiliko “Jurų Karaliene” ir
pat pasaulinio karo dienų ir jos vietos nie
kas neužėmė kokiu nors nugalėjimu.

Šešiolikto šimtmečio viduryje, už suvirš 50 metų po Kolumbo atradimo Ameri
kos, kuomet jau Ispanai buvo įsigalėję ju
rose ir užvaldė visą pietinę dalį Šiaurinės
Amerikos ir Pietų Ameriką, Atlantike pra
dėjo siausti smarkus Anglas jurų plėšikas
vardu Francis Drake. Jis pasiekdavo Is
panų turtingas kolonijas Amerikos konti
nente ir užpuldavo, apiplėšdavo, arba už
puldinėdavo Ispanų laivus juroje.
PAVASARIO VAKARAS
Apie 1577 metus Drake darė užpuoli
mą ant Ispanų kolonijos Peru. Bet žino Gražu kai leidžias saulutė
damas kad jeigu gryš tuo pačiu keliu ku
Auksuotu keliu;
riuo atplaukė tenai, jį vysis Ispanų laivai.
Gražu kai čiulba lakštutė
Todėl jis leidosi į šiaurę, vietoj į pietus,
Skardžiu balseliu.
norėdamas rasti pertaką iš Pacifiko į AtGražu kai šlama gojelis
lantiką ir saugiai parbėgti Anglijon.
Tykiai ir ramiai,
Bet tokios pertakos niekur nebuvo, to Gražu kai šniokščia upelis
dėl Drake turėjo gryžti Anglijon patrauk
Tekėdams srauniai.
damas skersai Pacifiką į Aziją. Čia pa Gražu kada snaudžia pievos
siekė Indiją, iš kur kelias į Angliją buvo
Nakties tylumoj
visiems gerai žinomas. Iš čia apiplau Ir svyruoj’ žydinčios jievos
kęs aplink Afriką laimingai pasiekė savo
Grožio pilnumoj.
kraštą. Tai buvo labai drąsus žygis, ir
Gražu kai spindi žvaigždelės
Drake pasiekė Aziją tuo keliu kuriuo Ko
Padangėj melsvoj,
lumbas sapnavo pasiekti, bet niekad nepa Tos žydrios dangaus akelės,
siekė, nes tarpe gulėjo Amerikos konti
Žavinčios tamsoj.
nentas.
Gražu kai skleidžia mėnulis
Drake šioje savo kelionėje padarė pil
Pilkus spindulius
ną ratą aplink žemės skritulį.
Ir kai slenka debesėlis
1579 metais, po daug mėnesių blašky
Per skliautus plačius.
musi nežinomose jurose, pargryžo Angli Kas galėtų suskaityti
jon. Pargryžo užkrautu laivu visokiomis
Visus gražumus
brangenybėmis ir auksu išplėštu iš Ispa Kokius teikia mums matyti
nų. Kada pasiekė uostą Plymouth, visi
Gamtužė vaizdus.
pradžiugo jį pamatę, nes tikėjo kad jau
bus žuvęs.
Per tą visą laiką Anglija ir Ispanija
'Aš!
sugyveno pusėtinai taikiai. Kada Ispani
Aš
gėlelėn
pasislėpsiu
joj pasiekė žinia kad Anglas Francis Dra
Kai nuskinsite jus ją,
ke papildė didelius plėšimus ir užpuolimus
Meilę jus sielon užžiebsiu,
Ispanų kolonijų, Ispanijos karalius per sa
Pasinersiu širdyje.
vo atstovą Londone pareikalavo kad Dra
Jaunas svajas sužinosiu,
ke butų nubaustas kaipo jurų plėšikas.
Visus -širdies troškimus,
Angliją tada valdė moteris, Karalienė
Paviliot kitam neduosiu,
Elzbieta. Kaip kiti Anglai taip ir karalie
Ateitis mudviejų bus!
nė, išgirdus apie savo pavaldinio didelius
O supratęs jūsų valią,
žygius ir laimingą sugryžimą, džiaugėsi.
Audringoj širdyj sutirpsiu,
Kada Drake gryžęs pasiuntė Elzbietai do
Širdį
jauną, meilės galią
vaną, brangius brilijantus paimtus iš Is
Amžinai
aš sau pavergsiu....
panų laike užpuolimo, karalienė juos pri
Antas Raila.
ėmė ir pasipuošus grožėjosi.
Drake surengė savo laive puikų pokil'į karalienės garbei ir Elzbieta tame po- Skaitykit savo gerai žinomo ir mylinio poeto
kilyje dalyvavo.
JONO MORKŪNO parašytą apysaką
Pribuvus į laivą, Elzbieta, stovėdama
“NEŽINOMO KAREIVIO
ant denio, laikydama rankoje auksuotą
KAPAS”
kardą, prakalbėjo į plėšiką:
— Drake, — tarė ji, — Ispanijos ka Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
ralius reikalauja tavo galvos! Klaupkis ir Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
priimk sau prideramą atlyginimą!
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
Drake priėjo ir priklaupė prieš kara sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiunlienę. Elzbieta tada lengvai palytėjo kar timu
kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00
du jo petį ir pasakė:
pažymėdami knygos vardą.
— Šiuomi padarau tave r.itieriu. Sto
Reikalaukit “Dirvoje”
kis, Sir Francis Drake!
6820
Superior
Ave.
Cleveland, Ohio
Nuo to laiko Ispanijos ir Anglijos san■

Girdint kaip vikingai pasielgė pajūry
je, Beržona tankiai kalbėdavo savo dukre
lei:
— Laimingos mudvi kad čia jie neuž
eina.... Ir su mumis taip padarytų....
Saugokis, dukrele, nenusitolink nuo savo
salos kad tave tie “juodi vyrai” nepagau
tų....
Gintelė, smagi, graži ir vikri mergio
tė, mėgo padėti tėvui žuvauti ir net me
džioti, ir pati tankiai irstydavosi po didelį
ežerą iš medžio išduobtame luotelyje.
Vieną vėlyvos vasaros dieną, mergaitei
besiirstant ežeru, užėjo audra ir ją su val
tele nunešė į šiaurinį ežero galą, toli, toli
nuo namų. Audra siautė smarki, ir kas
su Gintele atsitiko tėvai nežinojo. Motina
lakstė pavandeniu ir rankas laužydama
verkė, šaukė Gintelę, bet jos atgarsio ne
girdėjo. . Tėvas, po audros, varinėjosi eže
ru šian in ten, bet apie dukterį jokių žymių
nerado. Palaikė ją jau žuvusia ir grau
džiai abu jos verkė, nes buvo jų vienatinė.
Sekančią dieną vėlai po pietų į salą
atsiirė luotelis. Jame sėdėjo Gintelė ir prie
luotelio vairo stiprus, jaunas vyras. Tėvai
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labai išsigando jį pamatę, nes aišku buvo
kad jis ne Žemaitis bet svetimas atėjūnas
— iš tų “juodų vyrų”....
— Dukrele tu mano, dukrele! — puo
lėsi prie jos verkdama motina: — Pražu
dei tu mus.... Verčiau butum ežero dug
ne žuvus negu užvedus svetimą priešą į
musų gyvenimą!....
— Neverk, motinėle, jis yra labai ge
ras. Jis išgelbėjo mane iš audros, atgaivi
no, per naktį nuo žvėrių sergėjo, davė at
ilsėti, ir dabar parvežė namon. Be jo bu
čiau nuskendus, ar žvėrys butų sudraskę,
išneštą į kraštą....
— Kas tu esi ir kaip drysai į musų sa
lą atsiirti?! — rustai paklausė Girdvainis,
prieidamas prie nežinomo vyro, kurs buvo
ir didelis ir gerai apsiginklavęs.
Nežinomas ir negeistinas svečias pras
ta Žemaitiška kalba pasakė kad jis paeina
iš vikingų, ką patyręs Girdvainis norėjo
pulti ir buože užmušti, kad neišduotų jo
gyvenimo vietos, bet Gintelė įsimaišė į tar
pą, rėkdama:
—- Tėveli, nežudyk jo, jis geras, jis tau
gintis padės!
(Bus daugiau)
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$2 Vertės Knygų Dovanai

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 DOVANU
PUIKIAS KNYGAS, IŠ KURIŲ BUSIT LABAI PATENKINTI!
TĖMYKIT!

Tai bus juoko kad Liepos
24 dieną gerb. Zosė atsilan
kius i SLA. centro raštinę
apvanos naujam SLA. sek
retoriui, savo kuinui Vinikui žandus....

KNYGOS DUOSIS TIK UŽ NAUJUS SKAITYTOJUS IR TIKTAI IKI GEGUŽES 31 D.
KAND1DAS — PASAULIO KELIAUNINKAS

ŽMONIJOS ISTORIJA

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

Prancūzo filosofo Voltaire labai gražus aprašymas apie jau
ŽEMĖS KAIMYNAI DAUSOSE
nikaitį Kandidą, kurs po pasaulį keliaudamas jieškoti gero, vi
šioje didelėje knygoje aprašoma labai įdomus pasakiški pa
Tai yra lengvai, populiariai išversta darbininkui žmogui Pa sur užėjo tik blogą. Apsako savo patyrimus tarp valdovų, dva
saulio Istorija, kurią skaitydamas kiekvienas lengvai susipažins siškių ir paprastų žmonių, (šios knygos kaina $1.00. Prie jos davimai žmonių mintyse susitvėrę apie dangaus -žvaigždes —
tas žvaigždžių grupes kurias jus naktis iš nakties matote metas
su žemės žmonių svarbiausiais nuotikiais, kurie nustatė istori galit pasirinkti kitų knygų sudarymui $2.00 vertės.)
po meto. Labai įdomi skaityti, apsako kaip senovės žmonės
ją, kurie nustatė žmonijos gyvenimo kelius. Viršuje esantis pa
turėjo gausias vaizduotes sutverdami žvaigždėse žmones ir gy
daras yra galvų kirtimo prietaisas laike Prancūzų revoliucijos.
vulius ir kokias gražias pasakas išgalvojo apie jas. (šios kny
Knyga gausiai paveiksluota, didelė. (Jos kaina $2.00.)
gos kaina $2.00 ir ji duodasi viena prie naujos prenumeratos.)

KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASAKŲ

Cicilikiškas Darbas ir
Kapitalas
Stokjardų juodas darbi
ninkas po “paskaitos.” apie
‘meną ir muziką’ klausia di
delio galvočiaus prelegento:
Pasakyk man, drauguti, ką
reiškia tas garsus posakis:
“Darbas ir Kapitalas”.
Stokjardų pramicorius:—
Žinai, drauguti, kapitalas
reiškia tai tą kaip aš suor
ganizuoju kokią nors kujolą
ar bingolą ir surenku iš jū
sų kapitalą.
— O ką bendro darbas su
tuo turi?
— Labai daug, drauguti,
labai daug: Darbas yra tai
kada tau reikia atgauti man
sukištus pinigus.

Garbingas vagis
Teisėjas: — Jeigu nega
lėjai užmokėt restorane už
pietus, tai del ko dar labiau
nusikaltai pavogdamas tris
sidabrinius šaukštus?
— Vagis: — Del to, ponas
teisėjau, kad aš esu žmogus
su savigarba: buvau manęs
užstatyti šaukštus kad ga
lėčiau apmokėti už pietus.

MARIJA BOČKAREVA
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Rusijos Moterų Mirties Batalijono Vedėja. Labai sujudi
nantis 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.)

Gražiai pamelavo
Vieno Lietuvos miestelio
mokytojas giriasi savo vie
no mokinio tėvui: — Aš su
savo dviračiu esam neper
skiriami. Su juo aš niekad
nesiskiriu.
Jonukas tai išgirdęs: —
Ponas mokytojau, netiesa:
vakar pavakare aš mačiau
jūsų dvirati ant kelio, o jus
grebėje gulinti.

VYTAUTAS DIDYSIS
Norinčiam susipažinti greitai su Lietuvos istorija, ši kny
ga bus geriausia priemonė. Parašyta labai lengva kalba ir ap
ima svarbiausius musų tautos gyvavimo nuotikius. Plačiau ap
rašo apie Vytautą ir apie jo šeimos narius — Birutą, Keistutį ir
kitus, (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 Dailė
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
ga turėti kiekvienam. 206 pusi............................................................ $1.00

Sidabrinis Kryželis

1

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

Vienuolyno Slaptybės
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
Labai įdomus skaitymas.
154 pus....................................................... 50c

Žinynas — visokių Įdomybių Knyga
šioje knygoje nuodugniai aprašoma įvairių amžių ir visokių
’ rasių žmonių padavimai apie gamtos nuotikius — žemės drebė
jimus, ugniakalnius, tvanus ir 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 paveikslų. (Jos kaina $1.00.
Prie jos pasirinkit kitas knygas sudarymui $2.00 vertės.)

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 Vikingo vadove, Ju
ros Merga, ir vietoj su ja kariauti, ją pamyli. Paveiksluota.
(Ši knyga duodasi tik viena prie metinės prenumeratos.)

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

6820 Superior Avenue

Įkainuoja
J

"D I R V A”

metams

Galima išsirašyti tik pusei metų
Pusei metų — Puse kainos

iŠ™
KANADOJE
IPTI
IP
~ S’
f {

T\7O

Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos,
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
patarimų apie sveikatą 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 nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
kortų, ir delno. 414 pusi.......................................................................$2.00

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

Namų Daktaras

Cleveland, Ohio

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

Mokslininkas ir Tur
tuolis
Vienas mokslininkas no
rėjo užvesti tam tikrus ty
rinėjimus, bet jam truko
pinigų. Tuo tikslu jis apsi
lankė pas žinomą turtuoli
ir prašė jo pagalbos. Tur
tuolis būdamas labai šykš
tus, ne tik nedavė moksli
ninkui pinigų, bet dar pri
kaišiojo:
— Nuostabu kad moksli
ninkai visada eina pas tur
tuolius, o turtuoliai pas
mokslininkus niekad.
— Užtat kad mokslinin
kai supranto jog jiems pi
nigų trūksta, o didžturčiai
nesupranta kad jiems mok
slo trūksta, — atsakė mok
slininkas.
— Bet mes turčiai turim
geras širdis, noriai gelbstim aklus, raišus ir kitus
nelaiminguosius, — priešta
ravo turtuolis.
— Nes jus bailus. Aklais
ir raišais ir patys galit pa
likti bent kada, bet moksli
ninkais niekados!

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

’

-

ir kitur

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

“šalta” moteris yra tokia
moteris kuri savo gyvenimo
kelyje nėra dar sutikus vy
ro kuri turėtų pamilti.
Mišelė.
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DIRVA

VAZGĖLIO KAPAS

LIETUVA

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Be to, suteikite Lietuvos BALSAS IŠ SKURDO TYRŲ ŠAUKIA Į CLEKonsulams daugiau žinių
VELANDO DIOCEZIJOS KATALIKUS
apie savo sumanymus kaip
Lietuvoje verstis: tam tiks
lui be baimės išpildykit taip
vadinamą “gryžtančio išei
vio pareiškimą”, kurį gau
site pas kiekvieną laivakor
čių agentą-Lietuvį.
Atvykus gi Į Lietuvą kožnam patartina tuoj susi
siekti (laišku ar nuvažiuo
ti) su specialiu Amerikos
Lietuviams Biuru, kurio
adreso nepamirškite:
“AMERBIURAS”
Nepriklausomybės Aikštė 2
Kaune.

Laukiama Paroda Kaune Tam tikslui jam patartina
Kaune šią vasarą žada del patarimų kreiptis laiš
Vazgėlių Piliakalnelio
do skambių kanklių garsai, Įvykti šauni ir Įdomi žemės ku Į Lietuvos Konsulatus
padavimas.
lydimi svajingos Lietuviš ūkio ir pramonės paroda. New Yorke (11 Waverly
Vazgėlių kaimo laukuose kos dainelės. Pagaliau gar Visi mes žinom kaip tos pa Place, East) ir Chicagoje
(Utenos vals. ir apsk.) yra binga jaunuomenė nuspren rodos yra nepaprastai Įdo (100 E. Bellevue Pl.). Del
nedidelis, nupjauto kūgio dė pamankštinti savo žir mios: ten gali kaip ant del kelionės formalumų kreip
no “visą Lietuvą” pamatyti. tis į artimiausį Lietuvį laipavidalo, piliakalnelis. To gus didelėj medžioklėj.
piliakalnelio viršūnėje ilgo Sujudo, atgijo miškas ra Laimingas tas kas yra pa vakorčių agentą.
ką laiką gulėjo panašūs Į gų garsų skambinamas, ris siryžęs šią vasarą Lietuvą Kas kokį patarimą nežmogų akmuo. Senį žmo čių žirgų kanopų daužomas, aplankyti. Parodos laikas duotų, reikia atsiminti vienės ?■
ipįe to pilia Įvairių žvėrių balsų skar dar nenustatytas; paroda na dalyką: patogiausias ke
kalnelio ir to keisto akmens denamas. Visi medžiotojai Įvyks rudeniop, kad svečiai lias į Lietuvą per Klaipėdos
atsiradimą toki padavimą. Į šventė medžioklės šventę. tuo laiku galėtų ir Lietuvos uostą, bet ne per Klaipėdos
Senai, kib.< sena:, toje Medžioklėje daugiausia se Operos pasižiūrėti. Paro miestą, kaip daugel atvejų
Tas Biuras nemokamai
vietoje ku d ibąr yra pilia- kėsi pačiam kunigaikščiui doje galima daug puikių yra klaidingai skelbiama.
dalykėlių
ne
tik
pamatyti
V
azgėliui.
suteiks
patarimų kame ir
Gryžtantieji
Į
Lietuvą
kalnis buvo didžiulės girios,
bet
ir
nusipirkti:
dovanoms,
ką
pirkti
ir kaip lengviau
kurios priklausė garsiam Bet.... taip dievų buvo
Išeiviai
lauktuvėms.
Amerikos
Lie

kunigaikščiui Vazgė liui. lemtai ko išvengti negalėjo.
Išeiviai naudokitės jums įsikurti. “Amerbiuras” su
“Tas kurs nušuko savo ausi nuo verksmo biednųjų, pats tu
Kunigi ikštis
buvo Daug taurų žuvo nuo Vaz tuvių Ekonominis Centras teikiamomis teisėmis: jus teiks jums žinių apie Val rės verkti,
ir nebus nugirstas”. Pv. 21, 13.
yra
pakartotinai
raginęs
ir
tikras smoba' ,sav*> šalies gėlio rankos, bet vienas jų
galit be muito Įsivežti Lie džios patvarkymus ir mo
priešams. Daug, daug prie karalius jam atkeršijo — dabar ragina, a) kad Ame tuvon visą savo mantą, tik kesčius, ir tt.
Vyskupas Sehrembs specialiame atsišaukime Į katalikus
Clevelando
Diocezijoje perstatė Kristų tarp vaikelių, našlaičių,
šų, lyg rudeni medžių la netikėtai puolė tauras-mil- rikos Lietuviai • biznieriai pasirūpinkit gauti iš Lietu
Lietuvos Žmogus. susėdusių aplink
J j prie užkandžio, ir priminė 600,000 katalikų
pų, krito nuo Vazgėlio aš žinas VazgėlĮ ir mirtinai j j vyktų Lietuvon organizuo vos konsulų Amerikoje tam
kurie
gyvena
šios
Diecezijos ribose Kristaus žodžius: “Tas kurs
tai, t. y. kad kas vasarą su tikrą liudymą.
pervėrė savo ragais....
traus kardo....
nusuko savo ausį nuo verksmo biednųjų, pats turės verkti, ir ne
bus nugirstas.”
Kartą Vazgėlis gryžo sa Nelinksmi gryžo medžio darytų vieną ekskursiją iš
o
ROSEDALE
Vaizbos
Buto
narių;
b)
kac
“DIRVA” yra pigiausias dar
vo pilių, daug skaitlingesni tojai Į pili. Gryžo ir Vaz
Katalikų Labdarybės vajaus savaitėje Gegužės 28
Dry Cleaning Co.| d. yraBėgyje
laikas parodyti savo mielaširdystę, sako Vysk. Sehrembs,
priešą nuteriojęs. Pergales gėlis, bet jau ant draugų kiekvienas vykdamas į Lie bo žmogaus pasilinksminimas,
C. F. PETRAITIS, Prop, * jeigu esate Kristaus mokslo sekėjai, nes, kaip pasakė vyskupas,
proga suruošė jis savo pi skydų — negyvas. Pilis tuvą stengtųsi ir savo vai kad kitokiems pasilinksmini
primindamas Kristaus žodžius: “fš to žmonės pažins jus jog
kus
ten
nusivežti,
kiek
tai
mams pinigų mėtyt nėra.
lyje didžiulę puotą. Dide tuojau apsidengė gedulu.
6702 Superior Ave.,* | esat mano sekėjai, jei parodysit meilę vienas kitam.” Jn. 13, 35.
leidžia
vaikų
amžius
ir
tėvų
lės žmonių minios: turtuo Visur liejosi ašarų upeliai,
liai, vargšai, vaikai, jaunuo visur aidėjo šiurpulingos išgalė.
ĮGALIOJIMAI
liai, seniai midum laistė lin raudos.... Bet visų dau Kelionės Lengvatos bei
Aš Pasakysiu Veltui
reikalingi Lietuvoje pirki
ksmybės valandas. Tačiau giausia verkė, liūdėjo Dai
Patogumai
Kaip Gydyti
pardavimui, valdymui
MALIAVODAMI
pats laimingiausias buvo lutė, taip netikėtai netekus Šiais metais važiuojan mui,
žemių ir kitokio turto.
Vaizgėlis: jis kėlė ne tik vyro....
tiems į Lietuvą yra daug
Gatava Maišyta Maliava
pergalės puotą, bet ir su Vazgėli palaidojo toj vie patogumų: a) galima iš pat
K. S. Karpavičius
reikalingų spalvų 75c gal.
tuoktuves su jauna, gražia toj kur jis žuvo tauro per New Yorko tiesiai Į Lietuvą
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
Registruotas Lietuvos
Enamel
visų Spalvų 1.25 gal.
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir
nuo alkanų Kandžių
Konsulate Notaras.
kunigyte Dailute.
vertas. Supylė jam pilia- (Į Klaipėdos uostą) be per
apriškit kojas. Naudokit bandažų 3
Shellac ................... 1.25 gal.
pločio ir gana ilgą kad gerai
Garsiai skambėjo visa pi kalnėli.
PA VESKIT MUMS
sėdimo nuvykti; šią vasa Rašykit laiškais arba atsi- colių
Varnish ................... 89c gal.
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į
lankykit ypatiškai.
lis džiaugsmu, plačiai skli- Dailutė liūdėjo, liūdėjo ir rą rengiasi važiuoti net 17
viršų iki kelio, kaip kraujas teka
Stogui Popiera .... . 45c rol.
Šaltose moderniškose šė
gyslose.
Nebus daugiau trukusių
pose, po nuolatine apsau
Stogui Tepalas 5 gal. už 95c
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
į **h**i**i-)*:**t**i**:***”:**:*’:**:**^*:*.:*-i**t*:**:**: ’*:**:**5 maldavo dievų ją sujungti laivų (ekskursijų), tat yra
ga,
garantuota
nuo
ug

zdų.
Nebus
“
trukdančio
skausmo.
Varnish Remover .. 95c gal.
/Ofiso
Telefonai
Narni) į su jos mylimuoju.
Ir pa iš ko pasirinkti; b) važiuo
6820 Superior Ave.
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
nies, pavogimo ir KAN
•■MAin 1773
KEnmore 4740Wr
Screen
Enamel......... 25c kv.
Cleveland. Ohio.
gelbės.
Jūsų vaistininkas nelaikys
galiau dievai jos prašymą jant laivu Į Klaipėdos uostą
DŽIŲ.
Paliuosuokit sa
Automobilių
Lakeris
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
ž P. J. KERŠIS i išpildė: pavertė ją akme atsieina daug pigiau ir daug
ve nuo rūpesčio ir bukit
visokių spalvų .. . 75c gal.
111414 Standard Bank Bldg,t
tikri
apsauga.
Liberty
niu. Ir tas akmuo-Dailutė patogiau, nes už šiek-tiek
Juodas Lakeris .... 1.65 gal.
Fur Storage yra saugus,
;; Baigęs teisių mokslą Cumber- t
didesni
bagažą
nereika
mo

prisiglaudė
prie
savo
vyro
Fiat Sienoms Maliava $1 gal.
ekonomiškas
ir
patogus.
.. land Universitete ir darbuojas 3*
VIETOS LIETUVIŲ ATIDAI
v
su Teisių ofisu advokatų
T — Vazgėlio kapo....
kėti žymios pinigų sumos
Kaštuoja visai mažai —
Gaukit mus kainas Aliejui,
S
Collister, Stevens ir
J
tiktai .....................
2%
Tai toks padavimas apie svetimiems gelžkeliams; c)
Aš esu gerai žinomas tarp Lietuvių kuriems parduodu
Terputinui ir švinui.
X
Kurzenberger
X
sienines popieras ir apdirbu jų kambarių išgražinimo
Amerikos piliečiams už Lie
TELĖF. CEdar 2402
Ž Su visais teisių reikalais Lietu- -į* Vazgėlių piliakalnelio ir jo
darbą. Mano kainos yra prieinamos už maliavoj imą na
tuvišką vizą reikėdavo mo
❖ viai, Slavai, Lenkai ir Rusai T akmens atsiradimą.
SUPERIOR PAINT
mų iš vidaus ir iš lauko, popieriavimą ir tt. Jeigu tuJfr*t-W**l
kreipkitės prie musų.
J
B. K. kėti 10 dol., o dabar tik $6.
—I-*J**I*-l**<’-i-*l- 4**t**į* ■W**5*4**>*><—
rit tokio darbo dabar, kreipkitės Į mane, aš suteiksiu
& COLOR CO.
Čia Lietuva atsisakė nuo
apkainavimą kuris jums patiks.
(24)
6535
Euclid
9913 St. Clair
didelės pinigų sumos kad
FURS
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
JAMES J. MOORE
HEnderson 1521
tik palengvinus Lietuvos
įsteigta 16 metų.
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
svečiams-turistams. Tą rei
INTERIOR AND EXTERIOR DECORATING
Atdara vakarais
(22)
10305 SUPERIOR A VE.
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
kia ir įvertinti. Lietuvos
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
WALLPAPER — HANGING
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
piliečiams, jei jie buvo pir
1846 EAST 20TH STREET
CHerry 1325.
miau užsiregistravę, pasai
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
PIRKIT DAŽUS TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS
ir Apdraudos Agentūra.
duodami nemokamai ir vi
DETROIT PAINT & COLOR CO.
zos nereikalingos; d) Ame
o
Visada sutaupysit 331/3 iki 40% pas mus
rikos piliečiai, jei atvyksta
6606 SUPERIOR AVE.
HEnderson 6729
Fiat Aliejiniai Dažai Grindim ir Aplankam
NAMAMS
DAŽAI
į Klaipėdos uostą, gali gau
pirmutine eile
S J VARNIŠIUS
Balti ir spalvose
r r
3
"C
68TH
ST.
ir
SUPERIOR
AVE.
ti Lietuvos gelžkelių bilie
85c gal. Visų spalvų gal.
Galionas
Reikale
šaukit
HE
7783
visais
laikais
tą 25% pigiau, jei turi ati
PURE LEAD — Visokių Rusiu — ŽEMIAUSIOS KAINOS
tinkamą Konsulato pažymė
Musų įstaiga* atdara 24 valandas kasdien.
VIRTUVEI DAŽ
ASBESTOS STOGŲ
4 vai. ENAMELIAI
Mes parvežame sugedusius ir sutaisome batarejas
Kvorta 25c.
jimą arba ten pat iš Klaipė
TEPALAS 5 gal. can
1 eiles nialiavojimui
Mes parduodam Exide ir National Batarejas
Screen Enamel
Reg. S3, Special J.25
Baltas ir spalvų J.85
dos Gelžkelių Stoties Vir
Kvorta 25c
Mes dažome viršus ir sparnus Duco maliavomis
šininko; o jei moksleiviai al
Enamel, Maliavos, Lakeriai, Varniškis, Šelakas, Kopėčios
Sudedame Brakes ant visokių mašinų ir čia gausite pakas kitas atvyktų Lietuvon
tarnavimą kuriam neprilygsta kiti.
Viskas pas mus už pigiausias kainas
GREAT WORLDS
Į Klaipėdos uostą organi
Musų kainos’yra pritaikytos šių laikų aplinkybėms.
Atdara vakarais
5911 EUCLID AVE.
ACENTURY-PROGRESS
zuotai, jie gautų Lietuvos
DARBAS GARANTUOTAS
(22)
This magnificent exposition
geležinkelio bilietus net už
.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII^
::::::**«♦♦♦**♦*»♦**!♦«**♦*
— surpassing all previous
pusę
kainos.
i PASIRĖDYKIT DECORATION DIENOJE =
■world’s fairs in originality of
JUIIIIIIIIIlllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ’.

APSAUGOKI!
Kojų Ligos
KAILINIUS

TAUPYKIT I

LIBERTY

MUZLIOLIS

ELYRIA AUTO REPAIR

conception, and in the many
unique and marvelous fea
tures of interest, is an event
no one can afford to miss. Goto
Chicago this year by all means,
but best of all visit the great fair
on the great ship SEEANDBEE,
which will be your floating hotel
during two full days in Chicago.

ž

p

6

DAY ALL EXPENSE

LAKE CEU/fE

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

Kelionei Į Lietuvą Laivų 1
•
MES PRISTATOM ALU
Į
Sąrašas:
Kiek tiktai jums reikalinga tiesiog i namus.
:
VYRAMS IR VAIKINAMS
Šiais laivais rengiasi Lie =
Parašykit arba telefonuokit ENdicott 4823
Jau
gatavos
jūsų pasirinkimui visų stilių ir pavidalu.
tuviai šią vasarą Į Lietuvą
Taipgi
užlaikėm
pilniausį
sandėlį
geležinių
reikrhenų,
Ę
vykti:
Kainos
« 1 — $ 1 .45 — $ 1 .95
PANAMA
ir maliavų viduje ir išlauko. Pristatome į namus visus =
po
i.
JL
A
Skrybėlės $3.45
Birželio 3—D anų laivu
užsakymus iš musų krautuvės.
“Frederik VIII”.
MARŠKINIAI 55c. 2 už $1.
šilko Kaklaraikščiai 25c.
SPECIALĖ KAINA VIELŲ TINKLAMS (SCREEN)’
Birž. 17—Amerikos laivu
Gražios
Kojinės
3
poros
50c.
Apatinės
Kelnaitės 25c.
MALIAVOS — 29c. puskvortė, 39c kvorta.
“Scanpen”.
BALTOS KELINĖS $1.00.
Birž. 21—Anglų laivu
“Mauretania”.
THE KRAMER & REICH CO.
: 4520 Superior Avenue
(22) :
Birž. 29—Anglų laivu 'dlllIlilllIlIlllllllllllIilllIlIlIlllIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIilIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIĮt
7002-04 Superior Avenue
Kampas Giddings Rd. :
“Berengaria” (pirmu t i n ė
.iiiiilliiiiiliiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:
Lietuvių studentų ekskursi
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirį
ja).
Liepos 6—Amerikos lai
I
I
4510-12 CLARK AVE.
=
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
z |
vu “Scanmail”.
PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS
Liepos 8—D anų laivu
Lithuanian Funeral Home
15 svarų
“Frederik VIII”.
=
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
Liepos 27—Švedų laivu
kambarius leidžiame dykai.
=
į
“Gripsholm”.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
šaukite
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greiRugp. 12—Amerikos lai
=
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligor
MElrose 1060
vu “Scanyork”.
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
Rugpj. 19—Švedų laivu
ir musų vežikas pribus paimti iš namų.
gos. žemiausia kaina laidotuvėm^ visos lėšos $150
“Kungsholm”.
Pabandymui musų darbo, iškirpkit šį skelbimą ir paduo
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.
(22)
Kiekvienas keleivis priva- ■ kit vežėjui, gausit 25c pigiau.
= 6621 Edna Avenue
ENdicott 1763 =
lo išanksto ruoštis kelionėn. 1
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MOTHERS LAUNDRY

(MAIL THIS COUPON)

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY
East 9th Street Pier
Cleveland, Ohio
Gentlemen:—Send me folder giving rates, schedules and full
information about your ALL-EXPENSE World's fair Cruises
on the great ship SEEANDBEE —
4^
Address
—--------- —----- —- . ..
....
,
Everything included — transportation, state- (£ P9
rooms, meals, entertainment, side trips, use of
the ship as a hotel while in Chicago and admission to the Pair—from Cleveland as low as
*

,
rft

? Wet Wash
1^

75c

MRS. A. JAKUBS

Gegužės 26, 1933

7

DIRVA

tos išeities nebuvo kaip TUMO-VAIŽGANTO tai jų ir buvo pasipelnijimo
miesto darbininkus pąliuomieriai. Ir kitaip mane ap
PALIKIMAS
suoti ir imti iš kaimo. Be
vogdavo. Bet su niekuo pra
to dar darbdaviai daug no Tamas - Vaižgantas, rim šau nesibylinėti.
riau ima tokį mūrininką ar čiau susirgęs ir kiek pasvei Jei kas tautos tradicijai
dailydę
kuris turi darbinin kęs Sausio 14 d. šymet su ras reikalo mano vardą pa Užkviesti j Cleveland?. šiame piknike atsilankys it*
NUTEISĖ DU ŽMOG IŠ LIETUVOS DARBI
kus
iš
kaimo.
Taigi kaimo rašė savo testamentą-pali- naudoti, ras ir priemonių. Akrono Lietuvių Jaunimo visas Akronas, nes tai yra
NINKU GYVENIMO darbininkai dirba
ŽUDŽIUS
miestuo kimą, kurio svarbesnes da Nepanaudos niekas — ne Draugiško Klubo choras už istoriškas piknikas.
se,
o
kaimuose
jaučiama
la lis čia paduodame. Jis ra bus ko sielotis, gyvenimo kviestas dainuoti Clevelan- Akrono gurno išdirbystes
Sekant
pasaulinę
spaudą
Klaipėdos teisme Gegu
vilnys greitai persirita per de sekmadienį, Birželio 4 veikia pilnu saiku, dirba net
žės 4 d. buvo sensacinga by ir gilinantis į visų šalių dar bai didelis stigimas darbi- šo:
d., Lietuvių Kultūrinio Dar sekmadieniais.
Kol esu sveiko proto, pas visų atmintį.
la dviejų jaunų Prūsų Lie bininkų gyvenimą patiri ninku.
želio piknike. Piknikas at
tuvių žmogžudžių, kurie va kad Lietuvos darbininkai Per šienapjūtę ir rugia kutinį kartą perrašau savo Kur mane padėsite, man sibus Slapnicko farmoje. Iš Vakarėlis. Akrono Lietu-,
Nekilnojamo vistiek. Man geriausia bu Akrono davažiuoti labai pa vių Draugiškas Klubas ren
dinasi Eduard Smetons ir yra užvis laimingesni. Vi pjūtę ūkininkas turi moke- Testamentą.
sur matosi darbininkų bruz ti nuo 6 iki 10 litų ir valgį. turto neturiu, o kilnojamas tų Svėdasuose, kur ilsis vi togu: geriausia važiuoti per gia pakortavimo ir šokių
Eduard Jozupeit.
Jiedu pereitą rudenį, 29 dėjimas, riaušės, kovos, ba Pernai buvo kreiptasi pas susideda iš bibliotekos, pa sų Tumų kūnai. Nemažiau Hudson iki Solon (91 ke vakarėlį šeštadienio vaka
d. Lapk., užpuolė Piktipė- davimas, bet Lietuvoje ra tuos darbininkus kurie ne veikslų rinkinio, nebrangių per 13 metų pamėgau ir liu), paskui pasukti į vaka re, Gegužes 27 d., Y. W. C.
nuose namus, pirklio Genio, mu. Lietuvoje bedarbių nė va sakosi esą bedarbiais, baldų ir mažai drabužių. Vytauto Bažnyčią, iš kur rus (keliu 43), ir važiuoti A. salėje, penktame aukšte.
nušovė jo žmoną ir sūnų ir ra. Jei jų kiek ir randasi bet jie atsisakė eiti į ukes Pinigų neturiu, juos aš, kai atsidėjimu plėčiau Lietuviš iki Cochran road. Pikniko Morgan Raiders gros šo
Stasys.
po Tretininkas (apsiėmęs kas Kauno ir Valstybės tra vieta randasi prie Cochran kiams.
patį Genį sužeidę pabėgo. tai daugiausia išxjų pačių dirbti.
road.
Traktierių
savininkų
ži

turtus labdarybei sunaudo dicijas. Nejaugi ji mane
Jie tačiau neužilgo buvo su kaltės, arba gal tik laikraš
Kas platina “Dirvą" — tas
Clevelandiečiai tikimi kad
x
platina Apšvictą.
gauti ir uždaryti kalėjime. čiai pučia tuščią burbulą. niomis, jų įstaigų lankyto ti) išdalydavau mokslei užmirš?
jai
yra
85%
darbininkai.
Lietuvą
ir
Lietuvius
my

viams
ir
labdaringoms
įstai

Turėjau
progos
apsilan

Teismas rado juos kaltais
įin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii mini m iiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiui m iii i i
kyti Kaune, Šiauliuose, Pa Taigi jei darbininkai dar goms. Likučiai, apie vienas lėjau, bet viską jiems jau
ir nuteisė mirtim.
ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
Jie buvo žinomi Tilžės nevėžyje ir Utenoje. Visą gali užlaikyt traktierius tai tūkstantis litų, yra mano iškalbėjau savo raštuose— E Jeigu
norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio :
krašte plėšikai ir visada bu savo domę kreipiau į darbi dar Lietuvos darbininkai sąskaiton Kredito Banke. prašau pasiskaityti ir bus E. Į.sibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit ;
ninkų gyvenimą kad galė neturi ko sąžiningai skųs Kas iš mano turto bus vistiek, ar aš tebesu ar nevo sunkiai apsiginklavę.
sau tanką Naujo Žalio ETHYL GASOLINE.
:
tinkama, viską skiriu su- besu.
Teisme jie irgi elgėsi tie jus paduoti spaudai teisin tis blogu savo gyvenimu.
pURE PENNsylv.
Blogiausia tai darbinin manytam Studentų-Studen(Šis Kan. Tumo tcsta.
siog žvėriškai, pasakydami gus faktus.
teisėjui: “ Laikykit jus sa Tiesa, darbininkų gyve kus ėda komunistinė erkė. čių Tumo-Vaižganto Vardo mentas teismo įstaigų jau Daugiau Spėkos
Gausit visose
Pennzoil
L.K.” Daugiau
vo baisų snukį”, “Ar jus ne nimą nemanau girti, bet jis Komunistai gaudami iš Ma Namui, kuris žadamas pa yra patvirtintas.)
Mylių
Stotyse
skvos
atlyginimą,
būdami
statyti
prie
Radio
stoties
žinot kad plėšikas šauna visgi yra geresnis keletą
sotus,
lenda
į
darbininkų
vartų, Tiems namams pernieko nesakęs”, ir tt.
sykių už Lietuvos ūkininko
Kada per tardymą norė gyvenimą. Vieni darbinin tarpą ir tamsesniuosius su leidžiu teisę naudoti mano Ekskursija j Lietuvą
|
The Columbia Refining Company
E
ta sulygint kulkos išimtos kai darbo turi ištisai, o kiti agituoja prieš darbdavius, raštus ir leidinius. Tačiau
iš Genienės kūno ir kulkos dirba į mėnesį po kokias 15 įkalba kad darbas yra dar neduodu teisės mano daik Juozas Januškevičius, Jr., kuris =jlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllIIIlllllllllI III 11II till IlllillllllllllH UI 111II1EIl?=
likusios išautos į Jozupeitį dienų. Tie darbininkai ku bininko prakeiktis, ir tt. tus išparduoti, viskas turi aplankė Lietuvių kolonijas ir rodė - uiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTimTiiiiiniHimTiriniiTiiiiiiiiiiiiiE
Lietuvos vaizdus nuo Maine iki Chi
tą pačią naktį, plėšikams rie neturi nuolatinio darbo Nesusipratėlius tokiu budu būti vienoj vietoj. Jei Stu cago,
dabar rengiasi vėl važiuoti j
i
bešaudant Genių namuose, arba kurie dirba į .savaitę paverčia tinginių maišais, dentų sumanyti namai ne Lietuvą ir pasirinko Scandinavian =
(Neverauskas)
Jozupeit kalėjime sėdėda kokias tris-keturias dienas, kurie ir kitiems darbinin bus pastatyti, visą turtą American Liniją, kadangi ji yra pa
kams
užkerta
kelią
į
darbą.
skiriu mano įsteigtam prie togi, tiesioginiam važiavimui į Klai
mas, nuaštrinęs šaukštą į skaitosi bedarbiais. Blo
Licensed Funeral Director
|
akmenines grindis, išlupo ginusiame laike darbininkas Šiame sunkiame laike dar Vytauto Didžiojo Universi pėdą laivu ‘Frederik VIII’ Birželio
Visiems
gerai
žinomas
jaunas
Lietuvis
atidarė
savo
moE
3 d. iš New Yorko.
sau iš kūno kulką ir suga į savaitę uždirba 15—20 li kė darbininkai neturi pasi teto Rašliavos Muzejui.
dernišką
laidotuvių
vietą
padarė sutartis da
dino ją kad nebūtų jokių tų. Seniau su tokiu uždar duoti komunistų įtakai, nes Mano palikimas gimi rytiJanuškevičius
pirmus Lietuviškus kalbančius
WILKELIS FUNERAL HOME
žymių ir tikrų įrodymų. Ta biu reikėtų badauti, o dabai’ komunistai to ir laukia kad nėms kaimiečiams netinka, paveikslus kokie kada buvo gamin
darbininkas netekęs darbo jiems geriau butų pinigai, ti, kuriuose bus daug scenų iš ke
6522 Superior Avenue
čiau ta sugadinta kulka su visgi galima pragyventi.
lionės juromis ir keleivių vykstančių
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
f
rasta ir pasiųsta į Karaliau Rugių centneriui 6 litai; badautų su šeima ir rengtų o jų nėra. Kiek galėjau, bu šia
tiesiogine ekskursija į Lietuvą.
si
prie
maištų,
ko
komunis

vau geras jiems gyvas, o ir Birželio 3 yra labai patogi diena,
čių padaryti sulyginimui su avelei 5 litai; dideliam pa
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienik E
patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems —
jie ne ubagai. Bažnyčioms ir mes patariame norintiems apsi musų
kulkomis išimtomis iš nu augusiam veršiui 20—21 1.; tams tik ir reikia.
lygus, be tsižvelgiino į kaštus.
E
lankyti
Lietuvoje
rengtis
šiuo
lai

P. Kriukelis. (Vytautinei, Panevėžio ka
žudytų žmonių.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo> =
sviesto kilogramui 2.50 lt..
ku.
Galit užsirašyti pas vietniųs
E
tedrai, Svėdasų, Žaliakalnio agentus arba Scandinavian Ameri derniškas.
Taigi darbininkas nors
HEnderson
9292
KAUNE ELEKTRA
mažai uždirbdamas gali val PAVEDĖ NAMUS VAIŽ Prisikėlimo) jau esu pada can Line ofise.
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NUPIGINTA
lijęs.
Kauno
Kunigų
Semi

gyt duonos ir mėsos kiek
GANTO VARDUI
Kauno gyventojai paga jam širdis geidžia.
Lietuvos
laikraščiai rašo narijai taip pat. Tai nebe
liau iškovojo sau elektros Staliai, dailydės ir mūri kad Inž. F. Vizbaras
Kaune sijaučiu kaltas labdarybės
papiginimą. Iki streiko už ninkai vasaros laike pilnai pavedė savo dviejų aukštų
įstaigoms.
elektrą mokėta 1.35 lt. Da darbo turi ir su tvarka gy muro namus Kauko Alejė- Aš niekam nesu skolin
bar elektra šviesai kaštuos venant gali susitaupyti žie je, įsteigimui neturtingoms gas, o man daug kas. Duo
85c už vienetą.
mos .laikui. Uždirba nuo 6 studentėms bendrabutį, iki damas, kvitų neimdavau.
Paskelbus naują elektros iki 12 litų į dieną.
bus pastatytas visuomenės Jei skolininkai garbingi, pa
kainą daugelis gyventojų Kaune uždarbiai į žiemą pastangom atitinkamas di tys tegul suneša Vaižganto
vėl pradėjo elektrą naudo sumažėjo ir darbininkuose delis to vardo bendrabutis. Namams. Jei jie užsigins
ti.
daugiau yra skurdo. Tai
Inž. Vizbaro tikslas yra
yra del to kad krizių laike palaikyti tą sumanymą kad
LIETUVIAI NEGALĖS labai daug ūkininkų aplei- Kan. Tumui mirus neužges
VAŽIUOKIT PER
DIRBTI LATVIJOJE
do savo ukius ir jieško dar- 'tų, kas buvo jau sumanyta
Kurie rengiatės gryžti apsigyventi arba norit apsilankyLIETUVOS UOSTĄ
Latvijos vidaus reikalų bo Kaune.
padaryti dar jam gyvam
KLAIPĖDĄ
ministerija išleido įsakymą Rokiškyje ir Utenoje sti esant.
dabar. Kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą informacijų, o
kad iš visų Latvių įstaigų gimas darbininkų, o vienok Kan. Tumo testamento
galėsit važiuot kada jums laikas geriausia leis.
svetimšaliai butų šalinami. yra užsiregistravusių be vykdytojai jau rūpinasi įs
Tas įsakymas paliečia ir žy darbių. Rokiškio murinin- (teigimu tam tikro komiteto
mią dalį Lietuvių. Lietu kas Žemaitis pasiėmė prie pastatyti Vaižganto vardu
vių, daugiausia vasaros savęs penkis darbininkus. studentų namui.
LINIJA
darbų darbininkų, Latvijoj Miesto darbininkai pasiro
bus apie 3000. Sezoninių dė prisigėrę tinginystės ir MES PRIIMĄS 1933
>• Iš New Yorko
LIETUVIU SPAUDOS SĄJUNGOS
darbininkų nutarta Latvi komunistinės dvasios, ku
S į KLAIPĖDĄ
M.
BONŲ
KUPONUS
Per Gothenburgį
jon visai neįsileisti, o dir rių svarbiausias tikslas ne
IR LIETUVIU STUDENTŲ
bantieji bus pamažu atleis dirbti bet tinginiauti ir me“Dirva” p r i i m a Lie
GREITA
ti.
“L.U.” degą vogti arba gadinti. Ki- tuvos Bonų 1933 metų ku
KELIONĖ
ponus už jų pilną vertę.

1$ LIETUVOS

AKRONO NAUJIENOS

PEBffiXDIL

NIKODEMAS A. WILKELIS

DABAR PATS LAIKAS'

ŠVEDU
AMERIKOS

i

J. J. LAZICKAS
PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORKAS 0170 50
KAUNAS, TREČIA KLASE 0 I • □.

JEWELER — RADIOS

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

Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI

HAMBURG-AMERICAN
LINE
83!) Union Trust Bldg. Cleveland

7

DIENOMIS į

Granito, Marmuro, Bronzos
Kapams akmenys nuo $15 aukštyn.
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa
tenkintų kostumerių.

6108-12 Lorain Avė.

LIETUVA

EVergreen 0725

(25)

K. STONIS

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA
VALGYKLA

6824 Superior Ave.

BREMEN • EUROPA

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

TĖMYKIT EKSKURSIJAS

Per Southampton^ j Klaipėdą — Cunard Laivu

“Baltasis Švedų Laivynas”
Pigios Laivakortės

BIRŽEEIO-JUNE 29

IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO:
Pier 97, gale W. 57th St.
M. L. KUNGSHOLM ... Birželio 3
5.5. DROTTNINGHOLM Birželio 12
M.L. GRIPSHOLM ........... Liepos 5.5. DROTTNINGHOLM Liepos 13
M.L. GRIPSHOLM .... Liepos 27

Dideli, balti it gulbės laivai. Er
dvi ir gerai ventiliuojami kambariai.
Kelionėj rodomi judami paveikslai.
Laivo orkestras duoda koncertus bei
griežia šokiams. Kelionė buna pertrumpa keliaujant ‘Baltuoju švedų
Laivynu’.
Informacijų ir laivakorčių kreip
kitės į savo vietinį laivakorčių agen
tą, arba:
SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St.
New York, N. Y.
Chicago, Ill.
Igl N. Michigan Av.
Boston, Mass.
10 State Street
Detroit, Mich.
73 .Monroe St.
Montreal, Canada 1410 Stanley St.

Studentus vadovauja Dr. J. Stanislovaitis
iš Waterbury, Conn.

Trečia klesa: Į Klaipėdą $99.

Taipgi bus išplaukimų kitomis vėlesnėmis dienomis —
atėję pasitarsit, pasirinksit jums patogiausi laiką.

DIRVOS
6820 Superior Ave.

Važiuosit Lietuvon?

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
Cleveland
» “

•• -

Cleveland, Ohio

Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtina Lietuviška — įstaigą

GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

1119 Euclid Ave.

AGENTŪRA

1310 Russell Road

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremcrhavene užtikrina patogiausią kelionę į LIEPUV Ą.

. _ ,_ . - . s

Ten ir e.tgal $166.50.

Iki

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

Atdara iki 7 vak

s

.
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KAS GIRDH CLEVELANDEAPELINKESE

I

R

V.

ATSIMINIMAI IŠ CLEVELANDO PRAEITIES

| Skaitykit “Dirvą”, per visą vasarą turėsim aprašymų

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.
L. P. BALTRUKONIS.

LIET. DARŽELIO Sąjungos
svarbus specialis susirinkimas
bus laikomas šio penktadienio
vakare, Gegužės 26 d., Lietuvių
salėje, nuo 8 vai. Visi Darže
lio atstovai ir komisijos prašo
ma atsilankyti. Bus rinkimas
darbininkų piknikui ir svarbus
raportai apie Darželio atidary
mo prisirengimą.
Vald.

VYKSTA LIETUVON. Ge
gužes 27 d. laivu “Gripsholm”
išplaukia Lietuvon apsilankyti
Kostancija Vilimaitienė. Laiva
kortę j abu galu pirko “Dirvos”
agentūroje ir čia jai aprūpinta
visa kelionė. Paviešėjus Lietu
voje gryš atgal.
Iš Shamokin, Pa., šiuo pat
laivu važiuoja: Eleonora Bag
donienė, Emilija Bagdonaitė ir
A. Malakauskas.
Laimingos kelionės visiems.
VAŽIUOSIT Į PASAULINĘ
PARODĄ CHICAGOJE? Buris
Clevelandiečių rengiasi keliauti
j Pasaulinę Parodą su “Dirvos”
ekskursija, dideliu specialiu au
tobusu. Chicagoj praleis kele
tą dienų, dalyvaus Lietuvių Die
nos iškilmėse Liepos (July.) 16,
ir matys viską ką tik milžiniš
ka Pasaulinė Paroda turi paro
dyti. Kurie norite prisidėti atsiklauskit daugiau informacijų
“Dirvoje”. Kelionė į abu galu
tik $10.50.

MOTERŲ Sąjungos 26 kp.
Gegužės 27 d. rengia labai gra
žų vakarėlį, card party, pirmi
ninkės Julės Salasevičienės na
muose, 17407 East Park Drive.
Pradžia 7 vai. vakare; tikietai
tik 25c ir patartina įsigyti iškalno. Kuopos pirmininkė de
da pastangas kad vakarėlis bu
tų smagus ir pasekmingas. Tu
riu paminėti kad pp. Salasevičių namai labai gražus, ant eže
ro kranto, ir kurie atsilankys
turės smagų laiką. Galės pasikortuoti ir pasišokti. Atsilan
kę svečiai tikrai bus užganėdin
ti.
Eisiu ir Aš:
NUŠOVĖ teismo perdėtinį.
šeštadienio naktį tapo plėšiko
užpultas ir gatvėje nušautas
apskrities kriminalio teismo anstolis, Ignatz Kohn, 67 m. ve
teranas. Jis gal butų išlikęs
gyvas jeigu pats nebūtų ban
dęs plėšiką šauti. Plėšikas jį
pasivijo ant Lee avė. ir iš užpa
kalio įsakė pakelti rankas į vir
šų. Kohn, papratęs teisme kri
minalistus vedžioti, nenorėjo
pasiduoti taip staiga • užkluptas
kliminalisto ir traukėsi revol
verį užpuoliką nugalėti. Tas
paleido kelis šuvius ii’ Kohn ta
po mirtinai sužeistas. Jisai ke
liais šūviais peršovė užpuoliką.
Kada suėję žmonės juodu rado,
Kohn buvo negyvas, o plėšikas
dar gyvas gulėjo ant jo, abu
turėjo po revolverį. Plėšikas
paimtas į ligonbutį.

LANKĖSI redakcijoje J. Raponkus iš Daytono, atvažiavęs
čia į svečius pas savo brolį Po
vilą. Svečias įsigijo Lietuvos
žemlapį ir knygą apie Lietuvių
paėjimą, taipgi užsimokėjo už
“Dirvą”.
Jis buna kareivių
name ir ten su kitais Lietuviais
skaito “Dirvą” ir šiaip seka
Lietuviškus reikalus.

LIET. DEMOKRATŲ Į
KAS RENGIAMA
KLUBO PIKNIKAS
—Gegužės 28 d. Andersono
Liet. Demokratų Klubo
ši sekmadieni, Geg. 28 d., farmoj
piknikas.
visiems gerai žinomoj An —Birželio 4 d. Slapnicko far
dersono farmoj (prie Green moj Lietuvių Kultūrinio Darže
road, tarp Euclid ir May- lio piknikas.
—Birželio 11 d. Lietuvių Dar
field) įvyks didelis ir pir želio
mas šio pavasario piknikas, parke. atidarymas Rockefeller
kurį rengia Lietuvių Demo —Birželio 18 d. Dr. V. Ku
kratų Klubas. Pradžia 10 dirkos Draugijos piknikas An
vai. ryto. Įžanga tik 25c. dersono darže.
—Birželio 25 d. šv. Jurgio
ypatai. Atsilankykit visi, parapijos
piknikas.
turėsit gerus laikus. Bus
šokiai, gros Chester Žurio ŽADA IŠLEIST apskrities
orkestras. Bus visokių už “scrips
”. Cuyahoga apskrities
kandžių ir skanių gėrimų. valdyba turi uždarytuose ban
Komisija. kuose $8,500,000, o tuo tarpu
Bus Dideles Iškilmes
Clevelande
Lietuvių Kultūrinio Darželio
Sąjunga, kurią sudaro visos ka
talikiškos ir tautiškos draugijos
Clevelande, rengiasi prie dvie
jų didelių iškilmių.
Pirmutinė iškilmė bus didelis
Clevelando Lietuvių išvažiavimas-piknikas, sekmadienį, Bir
želio 4 d., Slapnicko formoje,
prie South Miles avė. ir Coch
ran road. Nuo Clevelando ne
toli, ir vieta labai graži, retai
kada Lietuviams pasitaiko to
kiose vietose piknikus turėti.
Pikniko surengimui darbuojasi
veikli komisija: Jonas Brazaus
kas, Adomas Paslauskas ir Juo
zas Sadauskas — vyrai kaip
aržuolai, ir jie užtikrina kad
tokio pikniko Clevelande Lietu
viai dar neturėjo ir neturės.
Ten bus suvažiavę Lietuvių iš
visos Ohio ir iš aplinkinių mie
stų ir valstijų. Ten yra didelė
salė šokiams, didelė atvira are
na chorui, kur Lietuviai turės
bendrą Clevelando chorą ir Akrono Jaunimo Draugiško Klubo
chorą, ir rodos solistų.
Vienas vietos biznierius už
klausė manęs ar ten piknike
jį kas nufotografuos kaip jis
alų gersiąs. Galiu užtikrint kad
ne tik nufotografuos bet ir nu
filmuos kalbančiose filmoše, ir
butų gerai kad visi musų biz
nieriai susiorganizuotų ir tą
dieną oficialiai dalyvautų kaipo
biznierių grupė, kur judančių
filmų kinematografas Lukšis
nufilmuos ir nuveš į Lietuvą
parodyt Clevelando Lietuvius
biznierius.
Lukšis taipgi filmuos visą
publiką, chorus, šokikus, ir tt.
Clevelando Lietuvių bendras
choras šiame piknike ypač prisiruošęs gerai pasirodyti. Cho
rą pasiėmė ir suorganizavo ko
misijos narys J. Sadauskas su
pagalba kitų ir chorą vadovaus
Vincas Greičius, vienas iš se
niausių muzikų Clevelande, jį
remia kiti musų muzikai, Ado
maitis ir A. Jankauskas. Tik
tai chore kol kas nedalyvauja
musų lakštutės, kurių prisidė
jimas pagerintų visą chorą, o
šis choras yra visų reikalas.
Nekurie vis nori kad juos as
meniškai kviestų ir ragintų ei
ti į chorą; to neturėtų tikėtis
atsižvelgiant į reikalo svarbu
mą, į Darželio reikalą. Visi
buvo kviečiami per laikraščius
ir kurie jautėsi suprantą daly
ką tuoj atsilankė ir prisidėjo.
Bendrai, viskas kas liečiasi
šio pikniko eina k nepuikiausia.
Publika vietinė ir iš aplinkinių
miestų prašoma atsilankyti. J
pikniką nuvažiuoti lengva, tik
važiuokit iki Lee road ir paskui
South Miles avė. iki Cochran
rd., prie kurio rasit nurodymus
i pikniką.
DARŽELIO atidarymas bus
savaite vėliau, sekmadienį, Bir
želio 11 d. Atidarymo iškilmės
bus Rockefeller parke, tarp Suoerior ir St. Clair avė. Daly
vaus aukšti Lietuvos valdžios
atstovai, miesto majoras ir ki
ti aukšti miesto valdininkai, o
griausmingą muziką patieks
garsus
Amerikoj e
Glenville
High School benas. Apie tai bus
pranešta vėliau daugiau.
P. Glu-nė, koresp.

CL. LIETUVIAI mažų namų
savininkai jau galima sakyt pu
sėtinai susiorganizavo,, taipgi
pradeda rūpintis organizavimusi ir priemiesčiuose į namų sa
vininkų sąjungą.
Gegužės 20 d. buvo surengta
koncertas ir šokiai Corlett da
lyje, kur atsilankęs S. K. Mazar
kaipo Liet. Namų Savininkų
Sąjungos pirmininkas padarė
pranešimą apie patyrimus atsi
lankius į Ohio sostinę Columbus
namų savininkų reikalais. Iš
aiškinus dalykus ir naudą ma
žų namų savininkams prigulė
ti prie tokios organizacijos, ir
Corlett Lietuviai namų savinin
kai išrinko komisiją organizavi
mo darbui varyti. Jų susirin
kimas bus Gegužės 31 d., nuo Popieriuotojas ir Maliavotojas
Grindų Lygintojas
7:30 vak., po antrašu 4015 E.
141 St. Ten gyvenantieji Lie
darbą atlikti dabar—
tuviai nepamirškit atsilankyti į Duokit
susirinkimą ir susipažinkit su pristatom materiolą už tiek
Įdek kaštuoja, darbas visai
visais jus liečiančiais reikalais. prieinama
S. K. Mazan papasakos ką pa šį mėnesį. kaina. Kreipkitės
(21)
tyrė atsilankęs į Columbus, ir
bus kitų svarbių žmonių.
HEnderson 2136
~ Komisija.
5905 WHITE AVE.

B. A. BRAZIS”

reikalų vedimui trūksta pinigų.
Norima trumpu laiku išleisti už
tą sumą savo “scrips”, pinigų
pavaduotojus, kurie pagelbėtų
tuo laiku verstis.

PIKNIKAS. Šį sekmadienį,
Geg. 28 d., įvyks pirmutinis
naujos parapijos piknikas-gegužinė, ką rengia L. R. K. Mote
rų Labdarybės Draugija. Pik
nikas atsibus parapijos sodne,
18022 Neff road, pradžia 2 vai.
po pietų. Salėje bus kortavimas ir šokiai, dainos ir tt. Bus
visokių gėrimų ir užkandžių, ir
atsilankiusieji turėsit kitokių
malonumų. Įžanga tik 25c. Vi
sus prašome atsilankyti ir ma
loniai praleisti laiką.
širdingai visus kviečia
L. R. K. Moterų Labd. D-ja.
SODALITĖS gražiai suvaidi
no.
Sekmadienį, Geg. 20 d.,
šv. Jurgio parapijos salėje Jau
nų merginų Sodaličių draugija
statė scenoj gražų veikalą, “Do
lorosa”, per du atveju: dieną ir
vakare. žmonių buvo gana
daug, bet galėjo būti ir daugiau
jeigu butų žinoję kaip šis vei
kalas yra įdomus, ištiesi] butų
netilpę į salę; tačiau kad veika
lo užvardis nepriprastas tai ki
ti apie veikalą neturėjo supra
timo. Sodalitės visuomet suge
ba gražiai veikalus pastatyti.
Jų priešakyje yra gabi visuose
darbuose pirmininkė Ona Skužinskiutė, kurios trusu visada
išeina gražus jų parengimai ir
publikos daug lankosi.
Solo pianu išpildė A. Salasevičiutė ir Olga Mušinskaitė. Iš
Pittsburgo dalyvavo programe:
F. Slakis, F. Girdžiauskas, F.
Grigaliūnas, P. Liepa, A. Jur
gelaitis, ir labai gražiai pasiro
dė. Dainavo duetus, trio ir so
lo visos jaunos mergaitės. Gar
bė Sodaiitėms už gražų paren
gimą. Lauksime daugiau pana
šių vakarų. Laike vaidinimo,'
paįvairino šviesas ir pritaikė
griaustinį pats klebonas Kun.
Vilkutaitis ir Kun. Zaikauskas.
P. Gl-nė.
PAJIEŠKAU SAVO VYRO
Pajieškau savo vyro, Kazimiero
Liutkevičiaus
(Angliškai
vadinasi
Charles K. Lewis), apie 58 metų am
žiaus.
1925 m. gyveno Brooklyne,
N. Y. Paskutiniai antrašai iš Cle
velando: 1945 W. 45 St., 1906 W. 45
st., ir 1834 E. 05 St. Kas apie jj
žino malonėkit pranešti, bus atly
ginta.
Magdalena Lutkevicus
734 Macon St.
Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
4367 State Road, pelninga saldai
nių, cigarų, tabako ir mokykloms
reikmenų krautuve, priešais dvi mo
kyklas. Galima pirkti mažu (mokė
jimu. Matykit Zimerman, 11717 St
Clair, tarp 1—3 p.p.
(22
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PATAISYMAS
Pereitame numeryje paminint p.
Baltrukonių šeimos narius buvo pra
leista vardas jauniausios dukters,
Albinos.
Red.

Vėlesniu laikų bizniai
Pirmutinė Lietuvių finansi
nė įstaiga buvo Taupymo ir Pa
skolos draugija, kurią organivo Petrošius ir S. Zaborskis;
prie jų prisidėjo kiti veikėjai ir
išaugino į arti milijono dolarių
didumo įstaigą. Ta įstaiga bu
vo vadinama “Lietuvių bankutė”, ir tą vardą ilgai nešiojo,
net kada persikėlė į dabartinį
didelį mūrą ir išrodė tikru ban
ku.
Antrą finansinę įstaigą su
organizavo A. B. Bartoševičius
ir ji gyvavo ant St. Clair ir
20-tos, iki paskiau išsiplėtė į
didesnę, Municipal Savings and
Loan Co., ir išėjus iš Bartoše
vičiaus kontrolės sugriuvo.
Pirmutinis duonkepis buvo
A. Virbickas, dnt St. Clair ir
24-tos gatvių.
Pirmutinį laikraštį pradėjo
leisti P. Šukys, buvo vardas
“Santaika”. Redagavo Vincas
Greičius, Ignas Sakalauskas.
Netrukus A. B. Bartoševi
čius suorganizavo bendrovę ir
įtaisęs moderniškas mašinas,
sukvietęs į bendrovę kitus ir
patį Šukį, pradėjo leisti “Dir
vą”.
Neura turėjo krautuvę ir
mažą saliukę ant Hamilton av.
A. Kranauskas turėjo avalų
parduotuvę.
Jau ir ankstyvose musų kolo
nijos dienose ėjom į Ameriko
nišką politiką. Turėjom De
mokratų ir Republikonų klubus,
nors abiejuose maišėsi tie pa
tys žmonės. Demokratus vadovavom Alešinskas,, N. Marti
šauskas ir aš. Republikonus—
J. Mickevičius, Versevičius.
Mitingai būdavo labai gyvi,
ir visi norėdavo juos lankyti,
nes politikieriai atsiųsdavo po
PARSIDUODA 2 šmotų liv
ing room setas, gerame stovy
je, ir Viktrola. Viskas už $15.
Klauskite “Dirvos” admin.
Išsinuomoja daktarui arBA DENTISTUI OFISAS
su kambariais gyvenimui arba be.
Prie viešos gatvės, 7805 Superior
avė.
Prieinama kaina.
Kreipkitės
tuojau.
(21)
8406 PULASKI AVE.

REIKALINGAS PUSININKAS
Noriu užsidėti alaus ir valgyklos
biznį, noriu gauti gerą pusininką
(partnerį).
Turi būti teisingas ir
bizniškas.
Reikalinga turėti apie
$300 ar $400 pinigų.
Kreipkitės
tuojau.
(21)
J. Pečiulis
1248 East 79th St.
(ineiga iš šono, užpakalyje)

jau praėjo desėtkas Amerikos
prezidentų ; buvo visokių — ge
tų ir blogų laikų.
1922 metais parsitraukėm iš
Lietuvos savo motiną, kuri bu
vo jau 80 metų amžiaus, bet
dar tvirta, ir ji čia atvažiavus
pas savo vaikus dar išgyveno
10 metų ir mirė pernai Birže
lio 20 d., sulaukus 90 metų.
čia suvažiavo ir įsigyveno
mano seserys, Marijona Sidab
rienė, Veronika Šalkauskienė ir
Magdė Skužinskienė.
Prisiminus viską ką pergy
venau Clevelande per tokią ei
lę metų išrodo lyg trumpas sap
nas.

bačką-kitą alaus ir visi ūžda
vo. Pačių piliečių buvo tiktai
10 galvų. Sueidavo į susirin
kimą visi kas tik norėdavo, ir
vaikščiodavo po Demokratų ir
Republikonų susirinkimus. Ta
da politikieriai buvo turtingi,
dabar klubams reikia patiems
pirktis alų, o kad pinigų neturi
tai ir neperka, ir todėl narių į
susirinkimus mažai lankosi.
Prie majoro Johnsono, kada
kartą buvom paleisti iš savo
senų darbų, majoras tuoj davė
raštelius, liepė važiuot į Lorain
ir ten plieno dirbtuvėse vėl ga
vom dirbti.
Kitame numeryje bus apra
Man Amerikoje begyvenant šymas Juliaus Vitkausko.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios
ypatos:
Vanda Bubniutė ........... Lt. 50
“šaltinis” ................................ 25
Marijona Tiškienė ........... 100
Zosė Barodica ................... 50
Petras Pečiulis ................... 150
Adolfas Damasevičius .... 60
Jieva Maurukienė i............. 50
Zosė Lukšienė ...G......... 50
Stanislovas Vezevičius .... 30
Franė Rupšaitė ................... 30
Juozas Gaigalas ................... 50
Kazys Paškevičius ............... 20
Jonas Saulėnas . .'.................. 200
Katrė šlapkauskienė ........... 50
Ona Kairukštienė ............... 50
Jonas Lenkaitis ................... 45

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

Milžiniškas Lietuviu Piknikas!
Sekmadienį, Birželio 4 d.

Slapnicko Darže

z

Rengia

LIET. KILTlk’IMO DARŽELIO
SA.UNCA
Įžanga ypatai tik 25c.

Pikniko pradžia 11 vai. ryto.

Ši iškilmingą pikniką rengia Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga, Darželio
atidarymo proga. Piknikas bus milžiniškas ir nepaprastas—dalyvaus tūkstan
čiai Clevelando ir aplinkinių miestų Lietuvių. Bus milžiniško Clevelando Choro
dainos, taipgi dainuos Akrono Lietuvių Draugiško Klubo choras. Bus eilė pui
kių Lietuviškų šokių-žaislų. Bus traukiama kalbančios filmos-paveikslai visos
publikos. Per visą dieną bus šokiai didelėje šokių salėje. Šio Lietuvių Tautos
Išvažiavimo neprivalo apleisti nei vienas kas kur gyvena, arti ar toli.
Kaip nuvažiuoti. Iš Clevelando ir iš Akrono reikia važiloti automobiliais iki SOUTH
MILES Avenue ir paskui važiuoti į rytus iki COCHRAN Road. Tuo keliu pavažiavus
į pietus rasit kelią vedantį į SLAKNICK’S Farmą. Ten jau bus pastatyti kelrodžiai.

Lietuvių Diena Sekmai Liepos 16 d.
‘Dirvos’Ekskursija j Pasaulinę Parodą Chicagoj
Štai smagi ir pamokinanti Ekskursija kuri liks jūsų atmintyje visą amžį!

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę į
naują vietą
1117 EAST 79TH ST.
Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas gyduo
les nuo visokių aštrių ir užsisenėjusių ligų, k. t. vidurių
kataro, reumatizmo, kosulio,
visokių užsisenėjusių žaizdų
ir kitų visų negerumų, veneriškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, lytiško nusilpnėjimo, ir
1.1.
(23)
C. PAKELTIS
1117 E. 79 St.
Cleveland, O
Telef. ENd. 8533 ir 8534

Ofiso valandos: 12 iki 2
Namų Savininku Atidai
6 iki 8 vakare.
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
JAU PAVASARIS!
Namų savininkas privalo ap
jj JONAS G. POLTER | žiūrėti savo namą. Jeigu rei
kia kokio pataisymo, popieriaH LIETUVIS NAMŲ POPIE-g vimo, grindų maliavojimo arba
RIUOTOJAS
g iš lauko, kreipkitės pas mane,
Atlieka visokį namų išpuo- g užtikrinu kad busit patenkinti
Šimo darbą: popieriuoja, g mano darbu ir kainomis.
Budavoju garadžius už $57
maliavoja iš vidaus ir iš g
lauko. Kainos pritaikytos g ir aukštyn; sienines popieras
šiems laikams.
g duodu už 10 nuoš. pigiau negu
Kreipkitės ypatiškai, te- g kiti. Sudedu furnasus ir išg lefonu, arba parašykit at- g nuomoju namus prieinamomis
virutę, pribusiu, suteiksiu g kainomis. Kreipkitės laišku ir
(21)
apkainavimą.
(23) g tuoj.jus pamatysiu.
A.
DUBAUSKAS
1229
EAST
71
ST.
g
t:
g
924 Nathaniel Road
ENdicott 0981
H
(Arti Five Points)

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 j
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 Chicagoje, gali prisidėti i šią linksmą, pamokinančią “Dirvos” Ekskursiją, kurią vado
vaus pats “Dirvos” redaktorius Karpavičius.
Negintieji važiuoti pataikykit laikyti savo atostogas apie Liepos 15 dieną.

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

