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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SKOLOS BUS ATMOKAMOS TOKIAIS PINI
GAIS KOKIE BUS PRIPAŽINTI LEGALIAIS.

Bostone biednų bedarbių 
šeimos per Kovo menesį ga
vo didžiausią pašalpą negu 
kituose dideliuose miestuo
se. Bostone gavo po $46 
per menesį, Clevelande Ko
vo mėnesį gavo po $18.94, 
o Cincinnati tik po $11.10.

Plieno darbai jau devin
ta savaitė išeilės kaip eina 
geryn, ir visoje šalyje ben
drai imant dabar plieno ir 
geležies industrija dirba su 
43 nuoš. normalio.

Nekurios ūkio mašinų iš- 
dirbystės kurios žadėjo va
saros metu visai sulaikyti 
darbus, dabar dirba toliau 
be pertraukos.

Tikima kad per Gegužės 
mėnesį automobilių bus pa
dirbta pervirš 200,000, ir 
yra numatoma kad taip ge
rai automobilių darbai eis 
per Birželio mėnesį.

Gelžkelių judėjimas didė
ja ir didėja. Per savaitę 
iki Gegužės 20 d. prekinių 
vagonų buvo panaudota 
531,618, arba 523 vagonais 
daugiau negu savaitė pirm 
to ir 15,990 vagonų daugiau 
negu tą savaitę 1932 m.

Baigėsi streikas. Knox
ville, Tenn. — Cherokee au- 
dinyčioje buvo sustreikavę 
200 darbininkų. Delei jų 
streiko 400 kitų darbininkų 
negalėjo dirbti. Streikas 
šiose dienose pasibaigė.

Pradeda susitarti. Ath
ens, Ohio. — Grąsinimai il
go angliakasių streiko šioje 
srityje pasikeitė, kuomet po 
ilgų derybų kasyklų savi
ninkai ir darbininkų atsto
vai priėjo prie susitarimo ir 
pradeda gryžti į darbus.

Nesusipratimai ėjo per 
porą savaičių ir 11,000 ang
liakasių nežinojo ar tuoj 
pradės dirbti ar streikuos 
per vasarą.

Nauja sutartimi kasyklų 
savininkai pripažysta uni
ją ir kitus reikalavimus.

Pakėlė algas. Lagrange, 
Ga. — Vienuolikoje Calla
way audinyčių pakelta al
gos 5,000 darbininkų. Vi
siems dadėta po 10 nuoš.

Clevelande, per tūlą laiką 
ėjo nesusipratimai tarp bu- 
davotojų amatų tarybos ir 
miesto valdybos už darbus. 
Pastaru laiku tie nesusipra
timai atitaisyti, anot darbi
ninkų reikalų vedėjo Harry 
McLaughlin.

58 užmušta angliakasyk- 
loje. Iš Japonijos praneša 
kad Sakhalino saloj anglia- 
kasyklose ištiko sprogimas 
ir užmušta 58 darbininkai. 
Kasykloj tuo laiku dirba į 
500 darbininkų.

■'TAIPGI PERLEISTA
INDUSTRIJOS KON

TROLĖS AKTAS
Washington. — Gegužės 

29 Atstovų Butas 283 bal
sais prieš 57 perleido bilių 
kuris išima iš visų skolų at- 
mokėjimo sutarčių prižadą 
atmokėti auksu ir skolas 
atmokėti galima bus tokiais 
pinigais kurie bus pripažin
ti legaliais.

Pinigams kurie bus pri
pažinti legaliais bus suteik
ta ta pati vertybė kokią iki 
šiol turėjo auksas iki jisai 
buvo surinktas atgal į iždą.

Privatinės paskolos (ant 
namų ir kitokios) ir tarp
tautinės skolos, sykiu ir ka
ro skolos, gali but atmokėta 
legaliais pinigais kuriuos ši 
šalis pripažins, vietoj auk
so.

Valdžia savo skolas pilie
čiams, kartu ir Laisvės ir 
kitus bondsus, atmokės le
galiai pripažintais pinigais.

Taipgi Atstovų Bute per
leista industrijos atgaivini
mo aktas, kuris leidžia in
dustrijoms vienytis, jieško- 
ti būdų pagerinimui vietoj 
vieniems prieš kitus kovoti 
ir piginti kainas ir darbi
ninkų algas.

Industrialės kontrolės ad

JAPONIJA UŽKIRTO KELIĄ RUSIJAI PRIE 
PACIFIKO VANDENYNO

Japonų užsimojimas iš
didinti savo imperiją trigu
bai Azijos kontinente kaip 
ir atsiektas.

Japonija aplošė Kinus ir 
aplošė Rusus. Dar toliau, 
aplošė Tautų Sąjungą ir 
neatsižvelgiant į jokias su
tartis padarytas su didžio
siomis valstybėmis užėmė 
didelius plotus Azijos.

Svarbiausia visko, Japo
nija uždarė sovietų Rusijai 
kelią į Pacifiką. Vienatinį 
sovietų uostą Vladivostoką 
Japonai apsupo iš visų pu
sių tai]) kad gali jį paimti 
kada tik panorės.

Rusijos susisiekimas su 
Vladivostoku per Mandžu
riją užkirstas, nes Japonai 
užvaldė Mandžuriją. Rusi
ja pasirodo negali kariauti 
su Japonija, nes labai daug 
gali pralaimėti. Viskas kas 
liko sovietams tai tik siūly
ti nupirkti iš Rusų teises 
prie Rytų Kinų gelžkelio.

Rusijos 60 metų varžyti- 
nė su Japonija pralaimėta. 
Rusijai liko tik žiūrėti ką 
Japonai daro ir tylėti.

Apie 60 metų atgal, 1870 
m., carų Rusija pradėjo jie- 
škoti būdų išėjimo į pasauli 
per Pacifiką, nes Europinės 
Rusijos uostai žiemą užšą
lą, prie to Anglija kontro
liavo visas juras ir galėjo 

ministratorium nuskirta H. 
S. Johnson, kuris organi
zuoja sau padėjėjus.

Tuoj bus paleista į darbą 
$50,000,000 naujij valdiškų 
budinkų statymui ir už tri
jų mėnesių po to kita tiek.

PERLEIDO VIEŠŲ DAR
BŲ IR APTAKSAVLMO

BILIŲ
Washington. — Atstovų 

Butas Geg. 26 d. perleido 
324 balsais prieš 76 Roose- 
velto $3,300,000,000 viešų 
darbų bilių. Sykiu perleido 
ir tam tikrų dalykų aptak- 
savimą sukėlimui pinigų ve
dimui tų darbų. Taksai pa
kelta ant gasolino ir ant in- 
eigų arba uždarbio. Kurie 
uždirba į metus $4,000 turės 
mokėti taksų $6 vietoj kaip 
iki šiol $4. Didesnius už
darbius darantieji irgi dau
giau taksų mokės negu mo
kėjo.

Taipgi taikoma patvarky
mai kad ųeišsisuktų nuo 
mokėjimo taksų tokie ban- 
kieriai ir kapitalistai kaip 
Morgan.

Vokietijoje valdžia kon
fiskavo visą komunistų par
tijos turtą, namus ir kitus 
dalykus ką jų partija turė
jo.

Rusijai pastoti kelią kada 
norėjo. Viskas kas liko Ru
sijai tai tiesti keležinkelį iš 
Maskvos per Sibirą į Gel
tonųjų jurų pakraštį, nes 
tada Japonija buvo silpnu
tė, o Kinija nereikšminga, 
ir išrodė kad viskas bus ge
rai. Bet taip neišėjo. Gelž
kelį pastatyti ėmė virš porą 
desėtkų metų, o jau 1904 m. 
Rusija turėjo susikibti su 
Japonija už Geltonųjų jurų 
pakraščių kontroliavimą ir 
Rusija pralaimėjo. Nuo to 
Japonija sustiprėjo, liko ga
linga, ir šiandien užkerta 
Rusijai kelią į šiltus vande
nis.

Rusija turi kitą gelžke
lio liniją per Sibirą, aplink 
Mandžuriją Amūro paupiu, 
bet jis labai toli iškelio ir 
nepatogus į Vladivostoką. 
Dar kas blogiau tai kad tą 
visą gelžkelį turi apsupę Ja
ponai.

Kiek žinovai nujaučia, 
Japonija turi tikslą savo žy
giais prieš Kinus uždaryti 
Rusijai kelią į Pacifiką ir 
sudrutinti Aziją taip kad 
komunistai joje negalėtų 
įsiviešpatauti. Nes Mask
vos raudonų carų didžiau
sias nors yra pagauti į savo 
nagus Kiniją ir su ja pas
kui traukti užkariauti visą 
Aziją ir Europą.

j ŠARKIS RENGIASI Į 
KOVĄ SU CARNERA

—
New York. — Birželio 29 

I d. čia Įvyks kumštynė pa
saulinio Čampiono Lietuvio 
Jack Šarkio su Italu milži
nu Camera. Abu jiedu jau 
treiniruojasi.

Įžanga Į kumštynes bus 
$15 už brangiausi tikietą ir 
pigiausi tikietai bus $2.

Birželio 8 d. New Yorke
kumščiuosis Schmeling su 
Max Baer. Laimėtojas iš 
šios poros bus rudenį susta
tytas su laimėtoju iš Šarkio- 
Carneros poros.

TRYS UŽMUŠTI AUTO
MOBILIŲ LENKTYNĖJ
Indianapolis, Ind. — Kas

metinėj automobilių lenkty- 
nėj Gegužės 30 d. čia užsi
mušė trys lenktynių daly
viai, vienas užsimušė pora 
dienų prieš lenktynes laike 
bandymų.

Lenktynes laimėjo Louis 
Meyer, 29 m. vyras iš Hun
tington Park, Cal. Jis va
žiavo greitumu 104.162 my
lių į valandą, 500 mylių ke
lyje. Žiūrėtojų buvo virš 
100,000.

KINAI VĖL TARP SAVĘS 
PEŠASI

Peiping. — Japonijai da
rant pakalbas su Kinija su
laikyti karą, atsinaujino 
naminis karas tarp pačių 
Kinų. Dviejų Kinų gene
rolų armijos susipešė neto
li Peipingo.

KINAI-JAPONAI PASI
RAŠĖ PALIAUBAS

Šanghai. — Japonai for
maliai užbaigė karą su Ki
nija ir pasirašė paliaubų su
tartį. Tarp kitko Japonai 
privertė Kinus nuginkluoti 
sritį prie Didžiosios Sienos 
į šiaurę, Peipingo-Mukdeno 
gelžkelį į vakarus, ir paša
linti visus Kinų kareivius 
iš tų vietų.

Japonai taipgi pastatė 
savo sargybas pačioje sos
tinėje Peipinge.

130 ŽMONIŲ UŽTROŠKO
Naibori, Rytų Afrika. — 

Buris Afrikiečių iš 130 as
menų norėjo pereiti per ty- 
rys ir apsigyventi Britiškoj 
Kenya teritorijoj. Bet ke
lionėje tyruose užtroško.

FAŠISTAI LAIMĖJO 
DANZIG E

Danzigas. — Hitleristai 
laimėjo Danzigo seimelio 
rinkimus, gaudavi virš pu
sę visų balsų. Šiuose rinki
muose daug pralaimėjo ko
munistai, socialistai ir na- 
cionalio fronto partija. Fa
šistai gavo 37 vietas, visi 
kiti 34 vietas. Tame skai
čiuje Lenkai dvi vietas.

Šaukia Fabrikantų 
Konferenciją

Washington. — Naciona- 
lės Manuf aktorių organiza
cijos prezidentas šaukia su
važiavimą 56,000 narių tos 
organizacijos, apsvarstymui 
valdžios sumanyto industri
jų kontrolės ir viešų darbų 
bei naujų taksų biliaus.

Nekurie sako kad tas bi- 
lius butų kenksmingas dar- 

, bu išjudinimui.

AMERIKA RENGIASI 
PREKYBOS KARUI '
Washington. — Suv. Val

stijos rengiasi pradėti karą 
pasaulinėje prekyboje jeigu 
Londono Ekonominė Kon
ferencija neprives prie ge
rų sutarčių ir kitos šalys 
nesumažins muitų.

Amerika pati gali verstis 
be kitų šalių prekių ir apsi
eis be jų, jeigu kitos šalys 
nesutiks įsileisti Amerikos 
išdirbinių pigiais muitais. 
Be to dar Amerika dės pas
tangas gauti savo prekėms 
rinkas tose šalyse su kurio
mis galės sueiti į geresnį 
susipratimą.

RAGINA TARDYTI BAN- 
KIERIUS

Prez. Roosevelt ragina 
Senato bankų komiteto na
rius varyti tardymą Mor
gano kompanijos ir kitų 
privatinių bankierių veiki
mo “be jokios atodairos”.

Kaip pasirodo iš Morga
no tardymo, jis buvo labai 
arti prisišliejęs prie didžių
jų Amerikos politikos vadų 
ir darydamo jiems dideles 
“loskas” duodamas progas 
pirkti pelningas akcijas. Už 
tas “loskas” tie ponai gel
bėdavo pasukti šalies reika
lus taip kad Morganui išei
tų į naudą.

Šis Morgano tardymas iš
kelia švieson visus tuos po
nus kurie su juo reikalus 
turėjo ir visuomenė žinos 
kuriuos pastumti į šalį ka
da reikės parinkti valdžios 
galvas.

VOKIETIJA BAIGIA AU
KSĄ — LAUKIA 

INFLIACIJOS
Berlinas. — Vokietija la

bai susirupinus kas bus kad 
jos aukso išteklius yra tik 
$74,000,000 ir jo greitai ne
likus, teks vėl pasilikti ant 
popierinių pinigų.

Vokietijos bankas sušau
kė savo užrubežinius kredi
torius tartis kas daryti ir 
prašo jų sustoti reikalavus 
aukso, nes kada jo neliks 
Vokiečių markės visai puls.

MIŠKO GAISRE SUDE
GĖ 400 ŽMONIŲ

Toyohara, Sakhalino sa
la. — Pereitą savaitę kilus 
dideliam miško gaisrui žu
vo apie 400 žmonių.

PRANCŪZIJA ATSISA
KO MOKĖTI KARO 

SKOLĄ
Paryžius. — Nors Ameri

ka atėmė auksą iš pinigų 
pagrindo ir įstatymais pa
naikina nustatymą kad sko
los butų atmokėta auksu, 
tačiau Prancūzija pasiryžo 
palikti skolininke ir žada 
nemokėti užvilktos skolos 
už Gruodžio mėnesį, nors 
jau atėjo antras mokėjimas 
Birželio 15 d.

Senatas ir Atstovų Butas 
priėmė valdišką gelžkelm 
kontrolės bilių, sulyg kurio 
valdžia turi teisę paimti į 
savo kontrolę gelžkelių li
nijas ir gelbėti jas nuo ban
kroto.

33 prigėrė. Netoli Tokat, 
Turkijoje, keliantis per upę 
apvirto valtis ir prigėrė 33 
žmonės.

PASAULINE PARODA CHI- 
CAGOJE PRASIDĖJO

Chicago. — Gegužės 27 
d. atsidarė Pasaulinė Šimt
mečio Progreso Paroda, ku
rią pamatyti susigrūdo virš 
milijonas žmonių.

Parodos vieta yra savai- 
mi Stebuklų Miestas, kuria
me galima matyti 18,000 vi
sokiausių dalykų išrengtų 
aut žemės ir ežere.

Ųarodą atidarė James A. 
Farley, Paštų sekretorius, 
asmeninis Prezidento Roo- 
sevelto atstovas.

Parodos atidarymo cere
monijos pradėta 9 vai. ryto 
su kanuolės šūviais, po ko 
tuoj užplevesavo vėliavos, 
per garsiakalbį paleista į 
minią obalsis “Lets go, Chi
cago!” ir fonografiškas be- 
nas užtraukė Himną.

P-lė Carrie B. Neely, Chi- 
cagietė, kuri matė iškilmin
gą Chicagos parodą 1893 m. 
ir trys kitos, buvo pirmuti
nės įžengusios per Šimtme

LIETUVOJE
KIAULĖS PABRANGO.

GALVIJAI PIGUS
Kadangi Anglijos rinkoje 

bekono kaina vėl kiek paki
lo, “Maisto” skerdyklos už 
pristatomus bekonus išmo
ka vėl 5 litais daugiau, tai 
yra po 70 litų už bekoninęl 
kiaulę.

Bekono skerdykloms pri
statoma tiek kad, turbut, jo 
užteks ir Gegužės kontin
gentui užpildyti.

Už lašinines kiaules taip 
pat mokama 5 litai bran
giau, reiškia po 50 litų už 
gyvo svorio centnerį. Jos 
eksportuojamos į Čekoslo
vakiją. Tačiau lašininių 
kiaulių pristatoma labai 
maža, ir patys ūkininkai jų 
jau maža teturi.

Eksportinių galvijų pri
statoma nedaug; jiems rin
ka yra tik Vokietijoj. Kai
nos visai žemos. “Maistas” 
už eksportinius galvijus 
moka po 20—22 litų cent
neriui gyvo svorio. “M.R.”

SULAIKĖ CUKRAUS 
ĮVEŽIMĄ

Letuvos prekybos depar
tamentas neišdavinėja lei
dimų cukrui iš užsienio įve
žti. Mariampolės cukraus 
sandėliuose yra dabar 75,- 
000 tonų cukraus atsarga. 
Turint galvoje kad cukraus 
suvartojimas Lietuvoj pas
kutiniais laikais žymiai su
mažėjo, manoma kad šios 
atsargos užteks iki kitu me
tų. “M.R.”

LEIDŽIA ENCIKLOPEDI
JOS ŽODYNĄ

Kaune, Žurnalistikos Kur
sai paruošė ir leidžia enci
klopedinį žodyną, kuriame 
bus trumpai aiškinama 30 
tūkstančių įvairių spaudoje 
ir kalboj pasitaikančių sve
timų žodžių ir mokslinių 
terminų ir šiaip įvairių ži
nių ir informacijų kiekvie
ną dieną reikalingų.

Žodynas manoma baigti 
gale šių metų.
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas.

Skaitykit “Dirvą”.

Vol. XVIII (18-ti Metai) 

čio Progreso vartus.
Nepaprastas sujudimas 

ir linksmumas viešpatavo 
Parodos ribose, kur visko 
išrengimas kainavo $27,000- 
000. Ten yra visko pamo
kinančio, svarbaus, ir links
minančio, gražaus.

Nors laikai prasti, bet 
Paijodos rengėjai pasitiki 
iš jos ne tik kaštus padaly
ti bet ir pasipelnyti.

Vienas iš didžiausių mok
slo stebuklų būva panaudo
ta Geg. 27 d. vakare užžie- 
bimui visų Parodoje švie
sų. Panaudota žvaigždės 
Arkturo energija uždegi
mui elektros šviesų visoje 
Parodos plotmėje. Šviesos 
spinduliui nuo Arkturo at
eiti iki žemei ima 40 metų, 
taip toli ta žvaigždė nuo že
mės randasi.

Paroda užima apie 424 
žemės Michigan ežero pa
kraštyje.

SVIESTO EKSPORTAS
“Pienocentras” šymet per 

Bal. mėnesį eksportavo už
sienin 9,084 statinaites svie
sto. Per šių metų keturis 
mėnesius eksportavo 24,544 
statinaites sviesto. Pernai 
per tuos pat keturis mėne
sius — 20,630 stat.

Paskutiniu laiku sviesto 
eksportas iš Lietuvos eina 
daugiausia į Vokietiją, .An
gliją, Belgiją ir į Palestiną.

Kiaušinių per Bal. mėne
sį eksportavo 501,840 štukų. 
Per 4 mėn. — 1,365,120 št. 
Pernai tuo pat laiku 841,- 
680 št. “M.R.”

ARKLIŲ ESKPORTAS
Iki Balandžio mėn. šymet 

į Daniją eksportuota iš Lie
tuvos virš 1000 arklių. Ar
kliai išgabenami per Klai
pėdos uostą. Anksčiau ar
kliai buvo gabenami per 
Liepojos uostą. “M.R.”

UŽMUŠĖ EIGULĮ
Šakių urėdijos, Braziūkų 

girininkijos eigulis Petras 
Kavaliauskas Bal. 25 d. iš 
miško negryžo. Geg. 1 d. jį 
rado arti jo pasodos miške 
kirviu nužudytą. Velionis 
dar apkraustytas ir paimti 
pinigai. Policija ėmėsi j ie
škoti žmogžudžio. “L.U.”

LIETUVOS ŽYDAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Lietuvoje pas Žydus ne
maža tarnauja Vokiečių. 
Daugiausia įvairus meiste
riai, bonos ir tt. Del Žydų 
teroro Vokietijoje Lietuvos 
Žydai jau nutarė atleisti 
tarnautojus Vokiečius. Iš
viso pas Lietuvos Žydus 
tarnauja iki 500 Vokiečių.

Lietuvos Vokiečiai Lietu
vos Žydų boikotu yra labai 
susirūpinę ir artimiausiu 
laiku šaukia visų savo or
ganizacijų atstovų pasitari
mą ir tarsis kas daryti, 
kaip aprūpinti darbu ne
tenkančius darbo Vokiečius. 
Be to busią aptarta ir Vo
kiečių gimnazijos Kaune 
klausimas. “L.U.”
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH PENNSYLVANIJOS 

ŽINELĖS
DEŠIMTIES METŲ 

JUBILEJUS
Šį pavasarį suėjo dešimts 

metų nuo įsikūrimo Šv. Jur
gio Lietuvių Tautos Katali
kų parapijos pietinėje mie
sto dalyje. Iš tos priežas
ties rengiamasi apvaikščio
ti šios dešimties metų su
kaktuvės sekmadienį, Birže
lio 11 d. Bus iškilmingos 
mišios su»svečiais kunigais. 
Tuojau po pamaldų bus pa
rapijos salėje koncertas. 
Programą išpildys parapi
jos choras po vadovyste 
jauno vargoninko Motie
jaus Stočkuno. Grieš Va
lavičiaus ir Pauliukonio or
kestras. Sesutės Rajaus- 
kaitės išpildys dalį progra- 
mo įvairiais muzikaliais in
strumentais, taipgi bus su
dainuota solo, duetų kvar
tetų. Po koncerto bus duo
dama užkandžiai.

Dedama pastangos kad 
šis apvaikščiojimas pavyk
tų kuogeriausia ir butų vi
siems atmintyje ilgai. To
dėl kurie jaučiatės Lietu
viais privalėtumėt atsilan
kyti į šį iškilmingą jubile- 
jų.

Nors trumpai pažymėsiu 
šios parapijos praeitį. Jos 
tvėrėju buvo Kun. K. Pet
rošius. Jam apleidus, už
ėmė Kun. J. Brazys, vėliau 
gi atėjo klebonauti buvęs 
vienuolis, Kun. Z. K. Vipar- 
tas, kuris per penkis metus 
nenuilstamai darbavosi pa
rapijos sustiprinimui ir vi
sos tautos labui. Jo pas
tangomis nupirkta vargo
nai $10,000 vertės ir bažny
čia tapo puikiai išpuošta.

Per tuos dešimts metų 
buvo parapijos surengta ne
maža visokių kultūriškų va
karų ir šiaip parengimų, 
bet mažai buvo aprašyta 
laikraščiuose. Mat, Šv. Jo
no parapijonys daugiau dir
ba negu giriasi.

Juozas Gilius.

Atsidarė šildo audinyčia. 
Lewiston, Pa. —Susquehan
na šilko audinyčia pradėjo 
dirbti po metų laiko buvimo 
uždaryta. Apie 400 darbi
ninkų šaukiama atgal dirb
ti.

NUO REDAKCIJOS
Per Vasaros mėnesius 
“Dirva” išeis šešių pus- 
lakščių didumo. Joje 
bus ištisai visi geriausi 
raštai, tik daug mažiau 
skelbimų, kurių, tikime, 
skaitytojai nepasiges.

KANADOS 
NAUJIENOS

SASKATOON, Sask.

Didelis plieno užsakymas. 
American Bridge Co. gavo 
galutiną kontraktą paga
mini $22,000,000 vertės plie
no naujai statomam Oak- 
land-San Francisco tiltui.

Šis užsakymas yra di
džiausias iš tos rūšies užsa
kymų kokis kada buvo.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiu.',

130 CONGRESS AVE 
WATERBURY. CONN

K. BLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas 

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metų. Kreipkitės 

į jį. Antrašas:
209 Chapel Street 

NEW HAVEN, CONN.

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.:

■ 3 White’s Gardens,
Planet Street, 

Commercial Rd, E. 1.

MES PRIIMĄS 1933 
M. BONŲ KUPONUS

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

Nešelpia mainerių. Iškel
ta kaltinimai prieš valstijos 
bedarbių šelpimo įstaigas 
kad jos atsisako suteikti 
pagalbą streikuojančių an
gliakasių šeimoms. Patai
kaudami kasyklų savinin
kams, šelpimo biurų vedėjai 
“baudžia” streikerius atsi
sakydami duoti badaujan
čioms šeimoms pagalbą.

Žiaurus pasielgimas su 
bedarbiais. Brookville, Pa. 
— Šiame miestelyje yra pa- 
protis žiauriai persekioti 
piliečius už neužsimokėjimą 
taksų. Kuris bedarbis ne
išgali sumokėti taksų už sa
vo namą, jis būna areštuo
jamas ir pasodinamas kalė
jime. Sakoma tą daro ko- 
misijonierius kuris gauna 
komisą jeigu sutrenkta tak
sus iki 90 nuoš. Tai žiop
las komisijonierius, jeigu 
mano kad pasodindamas :i 
kalėjimą bedarbį išgaus iš 
jo taksus.

Atgijo miestas. Mones
sen, Pa. — Pradėjo dirbti 
American Sheet and Tin 
Plate Co. dirbtuvė, kurioje 
cTirba trečdalis šio mieste
lio darbininkų. Ši dirbtuvė 
per ilgą laiką dirbo tiktai 
su 38 nuoš. Nuo Kovo 1 
d. visai stovėjo. Dabar pa
imta dirbti 1,600 darbinin
kų. Dirba pilnu laiku tri
mis pamainomis po 8 valan
das. Darbo sako turės ga
na keletui menesių. Visas 
miestelis nudžiugo kada ši 
dirbtuvė atsidarė.

Atsidaro bonkų dirbtuvė. 
Monaca, Pa. — Su Birželio 
1 d. čia pradės Veikti didelė 
stiklo dirbtuvė, kuri užsi
ims gamyba vien bonkų. Į 
darbą paimta virš 100 dar
bininkų.

Smarkiau pradėjo veikti 
ir U. S. Sanitary Mfg. Co. 
šiame mieste.

dar kelioms kitoms mokyk
loms mažesnes sumas.

Tačiau gubernatorius su 
tuo paskirstymu suriša tas 
įstaigas su pareiga agituoti 
už pravarymą $25,000,000 
paskolos Lapkričio mėnesio 
rinkimuose. Jeigu nebūtų 
visuotinu balsavimu nubal
suota užtraukti ta paskola 
tai visoms toms mokykloms 
bus numušta trečia dalis 
skiriamų pinigų.

DARIAUS ift GIRĖNO 
SKLIDIMAS

New York. — Feliksas 
Milvydas, Bayonne, N. J., 
biznierius ir įtakingas as
muo miesto visuomeniniam 
gyvenime, nupirko 750 ga
lionų gazolino Kapt. S. Da
riaus ir St. Girėno lėktuvui 
“Lituanicai”, jų kelionei per 
Atlantiką į Kauną. “Litua- 
nicos” įtalpa ir yra 750 ga
lionų. Gazolino užteks del 
5,100 mylių kelionės. Tolu
mas tarp New Yorko ir 
Kauno yra 4,537 mylios.

Lakūnai Darius ir Girė
nas planuoja pasileisti ke
lionėn Birželio pradžioje. 
Visas aeroplanas galutinai 
prirengtas kelionei ir supir
kti ir įtaisyti visi instru
mentai. Dabartiniu laiku 
jie laukia naujo propelerio, 
kurį nupirko Brooklyno 
Lietuviai.

Darius ir Girėnas yra ap
sistoję viešbutyje The Half 
Moon, Brooklyne. Ten gy
vena kiti du žymus lakūnai, 
Jimmie Mattern ir Genero
las Francesco Pinedo, ku
rie irgi rengiasi skristi, pir
mas aplink pasaulį, antras 
iš New Yorko į Persiją. S.

Merginos streikuoja prieš 
bado algas. Greensburg. 
Pa. — Čia sustreikavo 200 
merginų dirbančių Greens
burg Garment Co. siuvyk
loje, kur sako jos tegali už
dirbti daugiausia iki $4, $5 
i savaitę. Reikalauja padi
dinimo algų ir geresnio ap
žiūrėjimo dirbtuvės, nes ji 
esanti labai nesanitariška.

Bėda ir su merginomis: 
kuomet vienos streikuoja 
kitos eina dirbti. Streikuo
jančiosios kovoja ir užpul
dinėja streiklaužes.

Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot raginamas 
greičiau imtis žygių panai
kinti valstijoje “bado al
gas” — praleisti įstatymą 
:ad darbininkams butų ap
mokama tam tikras mini
mum mokestis ir sutvarky
ta darbo valandos. Dabar 
darbdaviai elgiasi su darbi
ninkais kaip jiems patinka: 
ima dirbti jaunimą ir mer
ginas ir primeta po kelis 
mitus į dieną.
Didelė a sumos mokslo įs

taigoms. Harrisburg, Pa. 
— Gubernatorius Pinchot 
užtvirtino paskirstymą mi
lijonų dolarių Pennsylvani
jos universitetams ir šiaip 
aukštoms mokykloms.

Paskirta: Pennsylvanijos 
Valstijos Kolegijai $3,708,- 
000; Pennsylvanijos Uni
versitetui $1,485,000; Pitts- 
burgo Universitetui $1,188,- 
000; Temple Universitetui 
Philadelphįjoj $534,600, ir

MAŽIUKAS VYRAS PAS
MAUGĖ DIDELĘ 

MERGĄ
E. St. Louis, Mo. — Mek

sikietis vyras, Lotus Mor- 
ra, 32 m. amžiaus, sverian
tis 125 svarus, susipykęs su 
savo mylimąją, 22 m. am
žiaus, kuri svėrė 225 sva
rus, ją mirtinai pasmaugė.

NUTEISĖ MOTERĮ MIR- 
TIN

La Grange, Texas. — Va- 
kietė našlė, 32 m. amžiaus, 
nuteista numirti elektriško
je keoėje už nužudymą sa
vo ūkės darbininko kuris 
Atsisakė ją imti po tūlo lai
ko su ja gyvenimo.

Pataisymas. Aprašyme 
iš Baltimorės apie V. Na- 
gorriauską pereitame nume
ryje buvo klaidingai paduo
ta gatvės vardas. Tikras 
rašytojo V. Nagornausko 
antrašas yra: 1823 W. Mull- 
berry St., Baltimore, Md.

NORIU SUSIRAŠINĖTI
Esu jaunas vaikinas, Lietu

vos ir Amerikos laikraščių ben
dradarbis, noriu susipažinti, su
sirašinėti su Amerikiečiais Lie
tuviais, ypač jaunimu.

Antanas Raila 
Pagirys Ukmergės aps.

Lithuania.
PAJIEŠKAU SAVO VYRO

Pajieškau savo vyro, Kazimiero 
Liutkevičiaus (Angliškai vadinasi 
Charles K. Lewis), apie 58 metu am
žiaus. 1925 m. gyveno Brooklyne, 
N. Y. Paskutiniai antrašai iš Cle- 
velando: 1945 W. 45 St., 19045 W. 45 
st., ir 1834 E. 65 St. Kas apie jį 
žino malonėkit pranešti, bus atly
ginta.

Magdalena Lutkevicus
734 Macon St. Brooklyn, N. Y.

Bedarbių kova su polici
ja. Pasunkėjus ūkininkų gy
venimui daugelis darbinin
kų tapo atleista nuo darbų 
ir neturėdami kur dingti 
visi suvažiavo Į šį miestelį 
tikėdami nors kiek pašal
pos gauti iš miesto. Kurie 
neturėjo už ką butų nusi
samdyti tiems miesto val
džia paskyrė nakvynei sto- 

. vykias kur vasaros laiku 
buna parodos visokių išdir
binių. Tose stovyklose ap
sigyveno virš 400 bedarbių 
ir miestas juos maitino.

Gaudami blogą maistą ir 
nepakeldami vargo bedar
biai išrinko iš savo tarpo 
kelis žmones ir pasiuntė į 
miesto valdybą prašyti kad 
pagerintų jų būvį, nes da
bartinis gyvenimas nėra pa
kenčiamas. Bet vietoje pa
dėties pagerinimo, miesto 
valdžia atsiuntė į stovyklas 
ginkluotą raitą ir pėkščią 
policiją kad bedarbius visai 
išvytų iš miesto ribų.

Tuo tarpu bedarbiai buvo 
suėję į didelį valgomą kam
barį laukt vakarienės. Iš
girdus didelį žemės dundė
jimą, pastebėjo kad atlekia 
pulkas policijos ir apsupa 
jų stovyklas. Supratę kad 
gali būti blogai, visi nutarė 
neiti iš stovyklų iki nepa
vakarieniaus. Policijos va
das su savo buriu suėjo į 
kambarį ir pareiškė kad vi
si kuogreičiausia išsinešdin
tų iš stovyklų. Bedarbiai 
atsakė kad neis iki nepaval- 
gys vakarienės. Tuomet po
licijos vadas iškėlęs kardą, 
duodamas ženklą kitiems 
pradėti darbą, kirto vienam 
bedarbiui per galvą. Iš to 
užvirė kova tarp alkanų be
darbių ir ginkluotos polici
jos. Išsigandę bedarbiai bė- 
go laukan, bet ten juos su
tiko raiti ir pradėjo min
džioti arkliais 
galvas, 
gintis 
smėliu pilti arkliams į akis. 
Kova baigėsi liūdnai: iš be
darbių keli sužeisti, o poli
cijos vyresnysis tapo už
muštas.

Bedarbiams pradėjus Dil
ti smėlį arkliams į akis, ar
klys pasibaigė ir visu smar
kumu metėsi į šoną; ant ar
klio sėdėjęs vyresnysis ne
išsilaikė, krito nuo balno, 
bet viena koja liko balno 
kibioj ir arklys pradėjo jį 
vilkti žeme. Tuo nuotikiu 
arklys dar labiau persigan
dęs visu smarkumu šoko 
per tvorą ir savo pono gal
vą trenkė į stulpą, ąalva su
truko ir jis nuvežtas į ligo
ninę mirė.

Policija pamačius kad jų 
vyresnįjį arklys velka že
me pradėjo areštuoti visai 
nekaltus bedarbius, kaltin
dami buk tie akmeniu jų po
ną numušė nuo arklio, ir 
suėmė 28 žmones. Tie su
imtieji nekaltai laukia bau
smės, o nekurie gal ir mir
ties, nes kaltinami žmogžu
dystėje, nors daugelis tik-

rai matė kad' tame buvo ar
klio kaltė ir kad arklys šok
damas sutrenkė viršininko 
galvą į stulpą.

Policija sako kad stovyk
lose rado maišą “ginklų”— 
akmenų, plytų. Tačiau mū
šio vietoje nerado nei vie
no akmens, plytos nei laz
dos, iš ko aiškiai matosi kac 
tie bedarbiui visai nesiren
gė jokiai muštynei.

Kaip baigsis šis atsitiki
mas nežinia. Geistina kad 
kas apkaltintų policiją ir 
miesto ponus už bereikalin
gą puolimą stovyklose bū
nančių ramių bedarbių.

Jurgis.

GERB. SPRAGILAS

Draugas Stepas, 
karas tai tuos ar ki-

BROOKLYN, N. Y.

ir daužyti 
Neturėdami kuo 

bedarbiai pradėjo

Dr. Viniko byla. Gegu
žės 18 d. Piliečių Klube įvy
ko Dr. M. J. Viniko bylos 
tardymas. Bylą iškėlė S. 
L. A. Dr.-kvotėjas Stanis- 
lovaitis ir Iždo globėjas J. 
Januškevičius. Kaltinama 
kad naujai išrinktas SLA. 
centro sekretorius Vinikas 
neturi nario teisių organi
zacijoje ir del to negali bū
ti sekretorium.

Tardyme tarp kitų buvo 
P. Jurgeliutė, buvus centro 
sekretorium, iv liudininkais 
SLA. 372 kp. jaunuoliai na-' 
riai.

Šauktas į tardymą einan
tis sekretoriaus pareigas S. 
E. Vitaitis neatvyko, tik at
siuntė laišką kuriame rašo 
kad Dr. Stanislovaičio ir 
Januškevičiaus skundas yra 
nesvarstytinas, nes reikalą 
senai išsprendė Pild. Tary
ba.

Neatvyko ir kaltinamas 
Vinikas, tik atsiuntė laišką 
kuriame rašo kad komisija 
neturi juridinės teisės skun
dą nagrinėti. Be to pasa
kęs kad jam permaža laiko 
duota bylai prisirengti.

Pačiame skunde Dr. Vini
kas kaltinamas už gavimą 
iš kuopos sekretorės mokes
čių knygelės, kurioje mo
kesčiai įrašyti kas trys mė
nesiai už 1931 m., o kuopos 
knygos parodo kitaip.

Liudininkai sakė kad kp. 
sekretorė mokesčių knyge
lę parašė taip kaip reikala
vęs Vinikas. M :t, kuopos 
nariai visi jaunuoliai tai 
klausydavę ką sako senes
nieji nariai. —V.

DAYTON
Apsivedė. Jonas Žičkus 

apsivedė su Elzbieta But
kiene, našle. P-lė Ona Ma- 
jauskaitė apsivedė su jau
nikiu Lenkų kilmės.

Taip pat padarė sutartį 
vestis p-lė Naverauskaitė su 
jaunikiu Vokiečių kilmės.

Įvedė “skripsus”. Dayto- 
no miesto darbininkams al
gas išmoka “skripsais”, dc’ 
stokos pinigui. Kadangi čia 
Lietuviai daug miesto dar
bų neturi, išskiriant J. Ka
valiauską, inžinierių 
dens departmente,

van- 
ir p-lę 

V. Senkevičiutę teismo raš
tinėje, tai Lietuviai nuo tų 
“skripsų” nenukentės.

“D.” Rep

7 dienomis į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havenc užtikrina patogiausi:) kelionę į LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNE

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland

DRAUGUI STEPUI NE
PASISEKĖ NUVERST 
RUZVELTO VALDŽIA
— Ei, Stepai, kur tu taip 

nosį nuleidęs eini?
— A, drauge, neklausi

nėk, aš labai piktas.
— Tai gal nuo draugės 

Mazgeikienės gavai ausis 
apdaužyt ar ką?

— Kur čia tau. Aš jos 
nemačiau daugiau mėnesį 
laiko. Aš visai mieste ne
buvau. Aš tik vakar sugry- 
žau.

— Tai gal Niuburge bu
vai uždarytas?

— Nesijuok, drauge, ši
taip iš pasišventusio kovo- 

. tojo už darbininkų gerovę.
— Na tai pasakyk kur tu 

per šį mėnesį buvai: gal iš- 
tikro ką gero darbininkams 
padarei.

— Aš norėjau padaryt, 
ale tie prakeikti kapitalistų 
bernai man neleido. Aš su- 
gryžau iš Rusvelto Miškų 
Armijos stovyklos.

— O, tai dabar žinau: ta
ve iš ten išvarė ir dar gal 
javai gerai įspirt į kelnes?

— Tas kapitalistams par
sidavėlis paliepė man gryžt 
atgal į Klyvlandą, ale kai 
aš jam pasipriešinau tai ir 
spyrė. Ale atsisuks tas če- 
batas jam atgal kada nors.'

— Na tai pasakyk, Stė
nai, kaip tu ten atsiradai ir 
ko?

— Žinai, drauge, kai ėmė 
registruot bedarbius į Ruz
velto Miškų Armiją, mes 
dprbininkai supratom kam 
ta armija organizuojama ir 
kodėl į ją ima tik pačius ge
riausius ir stipriausio am
žiaus vyrus. Tai mane iš
rinko musų draugai įsira- 
šyt į tuos savanorius ir nu
važiavus į stovyklą agituot 
visus prie revoliucijos.

— Na tai tau ir gerai kad 
javau įspirt į kelnes, nely
di kitą sykį kur tau nerei
kia.

— Kaip nereikia, drauge! 
Agitatorius ten siųst mes 
radom didžiausi reikalą, ba 
mes supratom kam to am
žiaus vyrus ima. Mat, Ruz
veltas nori susidaryt gata
vai armiją ir kai vaina iš- : 
kils, tuoj pasiųst juos į mu
ši.

— Klausyk, Stepai, jeigu i

kiltų 
tus vyrus vistiek imtų, ir 
tave paimtų kartu su kitais, 
tai]) kaip darė laike pasau
linio karo. Todėl visai ne- ■ 
reikia graužtis ir piktintis 
kad paėmė ir dar vis ima 
jaunus vyrus į miškų ar
miją. Ar ne gerai kad iš 
miestų išrenka šimtus vy-, 
rų bedarbių, kuriė ten gau
na ir pavalgyt ir po dolarį Į 
dieną užmokėt? Daugelis 
jų butų Į desperaciją įpuo- 

I lę ir gal virtę kriminalis- 
| tais, nors nenorėdami, o da
bar bus sveiki ir pasitenki
nę vyrai.

— Drauge, mes komunis
tai nenorim kad darbinin
kai butų pasitenkinę ir iš
traukiami iš skurdo: tada 
jie revoliucijos nekels. Jei
gu tie išvežtieji j miškus 
gyventų miestuose jie dau
giau be darbo būdami imtų 
kelt revoliuciją.

— Stepai, tu esi žioplas 
kai]) bato aulas. Kodėl tu 
seki savo komunistų vadų 
kvailumus: nors sakaisi ko
voji už darbininkų gerove, 
bet būdamas vadu apmul
kintas nori kad darbinin
kams butų bloga. Ar tu 
nors kada pagalvojai savo 
makaulėj kad tai yra kvai
liausias noras kokį tik gali 
larbo klesai išgalvoti.

— Ale tada darbininkai 
sukiltų ir nuverstu kapita
lizmą. Kolei darbininkai 
to nepadarys vis kapitalis
tai • valdys. •

— Tau vis dar neužtenka 
pavyzdžių iš Rusijos: ten 
kapitalizmas išnaikinta, o 
vis darbo klesa badauja, tik 
valdovai carukai puikiai 
gyvena ir tarp savęs kovo
ja už valdžią. Kaip Ame
rikoje ir kitose šalyse ko
munistai vadai kovoja už 
valdžią su kapitalistais, taip 
ten tarp savęs kovoja ko
munizmo vadai. Reiškia ne 
darbininkų gerovė vadams 
apeinh bet kad tik sėdėt pa
tiems valdžioje ir poniškai 
gyvent. Gerai kad tave iš 
miškų darbininkų stovyk
los ir išvijo. Tu ten nulin- 
dai norėdamas suagituot 
vyrus prieš valdžią, bet ta
ve susekė, spyrė Į kelnes iš 
išvijo. Ten yra ir daugiau 
tokių “bedarbių” kaip tu, 
bet kiti ir kalėjimo atsidurs 
už savo kvailumą.

PER HAMBURGĄ
Mus nesukanti laivai suteik a progą pa
togiai keliauti bi kur uo me'1) sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORKAS C-ITO 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE Oil J.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus ge'žke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 l nioii Trust Bldg. Cleveland

SAUGIAUSIĄ

vietą Jūsų sunkiai

sutaupytiems

pinigams

rasit

Bankas priima

indelius, atidaro

papr. einamas s-tas,

moka aukštus procentus.

pigiausia partraukia iš

ctik<4 pinigus ir atlieka vi

sas kitas bankines operacijas.
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AR REIKALINGOS PERMAINOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ GYVENIME?

Ankstyvoji Lietuvių išei; 
vija pradžioje savo visuo
meninio veikimo turėjo per
gyventi visokių savitarpi
nių politiškų kovų. Tos ko
vos didumoje buvo tarp lai
svamanių ir tikinčiųjų. Mat, 
Lietuvoje užauginti kaimo 
vyrai ir mergos, ir paskiau 
inteligentija, suvažiavę čia 
Amerikon greitai pastebėjo 
kad musų Lietuviai dvasiš
kiai labai santikiauja su 
Lenkais. Ir tik prasidėjus 
griežtai kovai tarp laisvų 
ir tikinčiųjų Amerikos Lie
tuviuose atsirado Lietuviš
kos parapijos, prasidėjo 
Lietuviškas veikimas.

Laisvoji patriotinė Lietu
vių dalis privertė kunigus 
atsiskirti nuo Lenkiškų pa
rapijų, nuo Lenkų vadovy
bės. Dr. Jonas Šliupas ir 
daugelis kitų tais laikais su
vaidino svarbią rolę Ame
rikos Lietuvių išeivijoj. Už 
jų didelius nuoveikius mes 
šiandien turėtume jiems bū
ti dėkinti.

VAŽIUOKIT PER 
LIETUVOS UOSTĄ 

KLAIPĖDĄ

ŠVEDU 
AMERIKOS

n LINIJA
T- Iš New Yorko

j KLAIPĖDĄ
Per Gothenburįą

GREITA
■ KELIONĖ

J l IETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“Baltasis švedų Laivynas” 

Pigios Laivakortės

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
Pier 97, gale W. 57th St.

M. L. KUNGSHOLM ... Birželio 3 
S.S. DROTTNINGHOLM Birželio 12 
M.L. GRIPSHOLM ........... Liepos -
S.S. 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 per- 
trumpa keliaujant ‘Baltuoju švedų 
Laivynu’.

Informacijų ir laivakorčių kreip
kitės i savo vietinį laivakorčių agen
tą, arba:

SWEDISH
21 State St. 
Chicago, Ill. 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich. 
Montreal, Canada

Kas šiandien yra
Po ilgų kovų ir pastan

gų, atsiskyrė Lietuviai nuo 
Lenkų ir praplėtė savo tau
tinį veikimą, nes tapo dide
liais rėmėjais Lietuvos ko
vų už spaudos paliuosavi- 
mą.

Čhicagoje kaip žinoma y- 
ra Amerikos Lietuvių cen
tras. Tame centre šiandien 
yra jau apie dvylika Lietu
viškų parapijų, įvairių or
ganizacijų, profesijonalų ir 
biznierių. Prieš depresijos 
laikus Čhicagoje skaitėsi į 
1100 Lietuvių biznierių, ir 
dabar Chicagoj yra daugiau 
Lietuvių biznierių negu ku
rioje kitoje Lietuvių koloni
ją.

Nežiūrint kad Čhicagoje 
yra tokia galinga Lietuvių 
kolonija, čia daug ko trūks
ta kultūriniai. Tie truku
mai paeina daugiausia nuo 
musų vadų nesugebėjimo 
veikti kultūringų darbų iš
vien.

Kada mes kalbame apie 
Lietuvių kulturinį darbą tu
rime atsiminti kad Lietuvy- 
vybės bei kulturinį darbą 
dirbo ir dirba tik tie Lietu
viai kurie buvo tautiniai su
sipratę. Tokių mes randa
me pas laisvuosius ir pas 
praktikuojančius katalikus. 
Socialistai tik tiek dirba 
kiek reikalauja jų biznis, o 
komunistai arba buvusieji 
socialistai visai nieko ne
dirba, tik kritikuoja ir ar
do. Ne tik Amerikos Lie
tuvių kultūriniame darbe 
laisvi ir katalikiški tauti
ninkai dirbo, bet ir supra
to reikalą gelbėti Lietuvą 
kada ji šaukėsi.

Kad tas kas viršuje pasa
kyta yra tiesa, todėl ar ne
būtų geriau laisviems ir ti
kintiems tautininkams su
bendrinti savo jiegas? Toks

Į LIETUVĄ

AMERICAN LINE
New York, N. Y.

181 N. Michigan Av.
10 State Street

73 Monroe St.
1410 Stanley St.

Išplaukimai,— 
Patogi Kelione,— 
Žemos Kainos. 
Platesnių informacijų at- 
sikreipkit j vietinį agen
tą arba į

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

Lietuvių Spaudos Sąjungos

DIDELE EKSKURSIJA
(Per Southampton^)

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

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

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu 

BERENGARIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis.

— šią Ekskursiją Užgyrė — 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortės parsiduoda pas visus agentus.

CUNARD LINE
1 022 Chester Avenue 

Cleveland

subendrinimas jiegu butų 
į naudą ne tik ateiviams bet 
ir priaugančiai musų kar
tai. Jeigu toks susitarimas 
ir susipratimas įvyktų, tai 
Amerikos Lietuviuose iškil
tų nauja eras, naujas gyve
nimas.
Kaip prie tokio susitarimo 

galime prieiti?
Tiesa kad didumoje atei

viai Lietuviai yra pusam
žiai žmonės, tiesa kad lais
vieji ir tikintieji yra nusi
statę paskirų kelių savo gy
venimo eigai. Tokiame at
sitikime ar nebūtų geriau 
kad vieni kitiems pasakytų: 
“Tu, brolau, nori būti lais
vas tai tavo dalykas, o tu 
nori būti praktikuojantis 
katalikas tai tavo dalykas. 
Bet mudu abu esam Lietu
viai ir dirbkiva kulturinį 
darbą pagerbdami vienas 
kito įsitikinimus.”

Argi tas negalima pada
ryti iki dar ne pervėlu? Ži
noma kad galima, ir dabar 
tas laikas. Juk kovodami 
vieni prieš kitus mes nieko 
neatsieksim. Pasijusim lyg 
Kinų armija, kurią vaiko 
kas tik nori. Antgalo, geri 
norai, geri santikiai, geras 
žodis vieno kitam nekainuo
ja nieko, bet barniai, pagie
ža musų tarpe, iki šiol pa
laikyta, kainavo labai daug 
ir musii tauta daug nustojo.

Darbas pradėtas
Chicagoj laisvų ir kata

likų, arba praktikuojančių 
katalikų veikėjai sugalvojo 
planą, kuris eina gana sėk
mingai prie subendrinimo 
tautinių jiegų. Trumpoje 
ateityje Chicagoj įvyks di
delis veikėjų pasitarimas, 
kuriame bus galutinai pri
rengta planas Amerikos 
Lietuvių Tautiniam Kon
gresui, kuris įvyks laike 
Pasaulinės Parodos Chica
go je.

Į šį kongresą bus pakvie
sti visi kurie bus žinomi 
veikėjai ir veikėjos iš visos 
Amerikos ir Kanados. Ka
dangi tautinės spaudos pa
laikymas yra labai svarbu 
tai bus pakviesti ir tautinių 
laikraščių leidėjai-redakto- 
riai bei jų bendradarbiai. 
Tai bus pirmas toks Lietu
vių Kongresas Amerikoje.

Pageidaujama kad visi 
veikėjai ir veikėjos rengtų
si šiame kongrese dalyvau
ti ir prisidėtų prie nugalė
jimo nesantaikos kuri Ame
rikos Lietuviams daug ža
los daro. Tą mes atsieksi
me jeigu busim ant tiek 
nuoširdus pagerbti vienas 
kitą kaipo Lietuvį ir pasi
liksime prie savo asmeninių 
įsitikinimų kurie musų są
žinei geriau patinka, neban
dydami pažeminti kitus už 
jų įsitikinimus.

Klausimas yra svarbus ir ■ 
jis priklauso nuo musų vi- ■ 
su kaipo Lietuvių. (

SUERZINTI 
NERVAI

kada 
kada 
jums 
nusi-
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PASAULINEI PARO
DAI ATSIDARIUS

Gegužės 27 d. Chicagoj atsi
darė Pasaulinė Paroda, kurioje 
dalyvavo apie pustrečio milijo
no publikos, Tai yra ta publi
ka kuri žiurėjo paradų bei ce
remonijų. Į pačią Parodos vie
tą pirmą dieną buvo suėję apie 
150,000 žmonių.

Daugelis tautų dalyvavo Pa
rodos atidaryme, ir iš Lietuvių 
dalyvavo Lietuvaičių dūdų or
kestras,- kurios puikiai pasižy
mėjo. Tos Lietuvaitės yra ka
talikų studentės. Socialistai vi
sai nepasirodė.

Kadangi Gegužės 30 d. buvo 
šventė ir daugelis firmų užda
rė darbus iki Gegužės 31 d., tai 
labai daug suvažiavo į Parodą 
sekmadienį, Gegužės 28 d., iš 
aplinkinių valstijų. Visi keliai 
link Chicagos užpildyti auto
mobiliais.

Pasaulinė Paroda pilnai pro- 
gi'esuoja. Rep.

NORTH SIDE KOLONIJA
Chicagos dalis North Side 

yra viena iš Chicagos Lietuvių 
kolonijų. Šioj kolonijoj yra di
delis buris Lietuvių. Pastaru 
laiku čia atsirado naujų biznie
rių, vienas iš jų yrasL. Striu- 
pas, kuris įrengė puikų res- 
taurantą 3636 W. North avė. 
šeštadienį, Birželio 3, bus iškil
mingas atidarymas, kame be 
abejonės dalyvaus didelis buris 
svečių. Gerb. Striupas yra pir
mininkas A. L. L. Sąjungos 1 
kuopos ir todėl daugelis kuopos 
narių rengiasi aplankyti šią jo 
naują, gražiai įrengtą restau- 
rantą. Rep.

Gumines gyvates pradėta 
naudoti atbaidymui iš dar
žų ir medžių žvirbliams kad 
neišlestų. Paukščiai nega
li atskirti guminės gražiai 
natūraliai nuspalvuotos gy
vatės nuo gyvos, ir visai ne
sileidžia arti jų lesti.

$2,500,000 algos j metus. 
Ar tikėsit ar ne, bet Ame
rican Tobacco Co. preziden
tas ima algos į metus net 
$2,500,000. Išeina po suvirš 
$200,000 į mėnesį. Tos pa
čios kompanijos keli vice 
prezidentai gauna algos po 
$500,000 iki $1,500,000 į me
tus. Jie -taip apsitvarstę 
su ta kompanija sutartimis 
kad lupa sau tokias milži
niškas algas nežiūrint kitų 
šėrininkų, kuriems moka 
tik tam tikrą nustatytą 
videndą.

Ir biblijos sumažėjo, 
dėlė Amerikos Biblijos
ganizacija, kurios tikslas 
yra platinti po visą pasaulį 
biblijas, 1932 m. išplatino 
jų 8,067,156, arba 1,678,200 
biblijų mažiau negu 1931 m. 
Ta draugija gyvuoja jau 
117 metų.

Senatvės pensijos. Suv. 
Valstijose jau apie pusė val
stijų atsitolino nuo senelių 
prieglaudų sistemos, kokia 
buvo įvesta iš senesnių lai
kų, ir priėmė senatvės pen
sijos sistemą. Aštuonioli
koje valstijų yra įstatymas 
verčiantis apskritis duoti 
seneliams pensijas vietoje 
imti juos į senelių prieglau
das.

karų danguje ir buna mato
mos per naktį.

Šioj kelionėj aplink sau
lę, Marsas pasivijo Jupite
rį. Jupiteriui apeiti aplink 
saulę ima 12 metų, o Mar
sui tik 4 metus. Taigi da
bar Marsas pasivijo Jupite
rį ir pralenks. Tėmykit 
kaip tos dvi planetos viena 
pro kitą praeis.

Jos dabar yra lygioje li
nijoje nuo saulės einant to
lyn ir stovi šitaip: Saulė, 
Žemė, Marsas, Jupiteris.

Marsas yra apie 62,000,- 
000 mylių atstu nuo žemės, 
Jupiteris yra 550,000,000 
mylių tolyn nuo žemės ir 
450,000,000 atstu nuo Mar
so. Jupiteris turi aplink 
save devynis mėnulius.

PIKNIKAI. Chicagoj dabar 
atėjus šiltam orui prasidėjo 
piknikų rengimas. Kur tik ne
pasisuksi ten piknikas. Kož- 
nas biznierėlis rengia pikniką 
ir tikisi sutraukęs visuomenę 
padaryti pelno. Kadangi daug 
biznių nieko bendro neturi su 
visuomenės kultūros darbais 
tai jiems nepriderėtų ir pikni
kus rengti.

Jeigu jau biznieriai rengia 
piknikus tik del pasidarymo pel
no tai jau prastas būdas, tie
siog galima sakyti biznierių 
ubagavimas. Rep.

“CHICAGO TRIBUNE” APIE 
LIETUVĄ

Pereitą savaitę Chicago Tri
bune įdėjo žinią buk Lietuva 
turinti padarius slaptą sutartį 
su Vokietija. Ta žinia yra iš 
Varšavos ir patys Lenkai sako 
tikrai nežiną ar tokia sutartis 
tikrai yra pasirašyta.

Tame pačiame laikraštyje 
buvo žinia iš Kauno, kurioje 
Lietuvos vyriausybė užginčija 
apie kokias ten sutartis su Vo
kietija, bet pareiškia kad Lie
tuva kovos už Vilnių visais ga
limais budais. Tos žinios til
po Chicagos Tribune Geg. 26 d.

di-

Di- 
or-

Bankų Reformos Bilius
Washington. — Gegužės 

23 d. Atstovų Bute perlei
sta Glass-Steagall bankų re
formos bilius, kuris taiko
mas apsaugojimui sudėtų į 
bankus žmonių pinigų ir už
tikrinimui kad Federalio 
Rezervo nariai bankai yra 
griežtai atskiri nuo speku- 
liativių operacijų.

Tą bilių dar turi užtvir
tinti Senatas, kur tikima 
pasipriešinimo, tačiau gal 
ir ten bus perleistas. Tada 
federalė valdžia, tam tik
rais suvaržymais, užtikrin
tų žmonių sudėtus į bankus 
taupyti pinigus nuo sunyki
mo.

DALYVAUJA PARODOJE. 
Visiems Chięagoje gerai žino
mas dailininkas M. J. Šileikis 
dalyvauja tarptautinėj dailinin
kų parodoj su savo piešiniais. 
Pasaulinėj Parodoj yra meno 
sekcija, kurioje išstatyta pieši
niai ir kiti meno darbai. Dail. 
Šileikis yra gabus piešėjas, to
dėl linkėtina jam gerų pasek
mių jo darbuotėje. Rep.

“MARGUČIO” Piknikas. Ge
gužės 28 d. The Oaks Darže bu
vo surengtas “Margučio” išva
žiavimas, kuriame p. Lukšis 
darė kalbančias filmas. Nors 
Pasaulinei Parodai atsidarius 
nebuvo galima tikėtis daug pub- 
blikos, bet visgi buvo viduti
niai, daugiau negu tikėtasi.

šį sekmadienį, Gegužės 4 d., 
įvyks “Margučio” pirmas pava
sarinis piknikas “Birutės” Dar
že prie 79th ir Archer gatvių.

Aš Pasakysiu Veltui

VERČIA mokėti taksus. Ap
skrities iždininkas pradėjo ver
sti nejudamo turto savininkus 
mokėti taksus ir baigti taksų 
nemokėjimo streiką. šimtams 
viešbučių, ofisų, budinki] klu
bų, teatrų ir šiaip didžiųjų bu
dinki] savininkams įsakė mokė
ti nors 75 nuoš. užvilktų taksų, 
o jei nemokės turi ruoštis pa
siduoti apskrities receiveriams, 
kurie patys kolektuos taksus.

Tik paskyrus pirmą receive
rs, sumokėta $300,000 taksų ne
laukiant kito pranešimo. Ne- 
kurie taksai nemokėta jau nuo 
1928 metų.

Swiftest and Best

RHEUMATIC
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

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

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

MARSAS IR JUPITERIS 
KAIMYNYSTĖJE

Japonija užkvietė sovietų 
Rusiją pasiųsti atstovą ta
ryboms atpirkimo iš Rusi
jos Kinų Rytų gelžkelio li
nijos kuri eina per Manču- 
kuo. Rusijai tas gelžkelis 
liko nenaudingas, nes visa 
Mančukuo (buvus Mandžu- 
rija) yra Japonu rankose.

Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

ADVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street 
Room 2211

Telefonas: RANDOLPH 0332 
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 South Halted Street 
Telefonas VICTORY 0562 

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

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

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš
rūdys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s 
VEGETABLE COMPOUND Į

Kad planetos keliauja ap
link saulę gali matyti kiek
vienas kuris įdomauja dan
giškų kūnų sistema. Perei
tą žiemą rytiniame danguje 
matėsi dvi didelės žvaigž- 
dės-planetos: Marsas, raus
va, ir Jupiteris, šviesi, daug 
didesnė už pirmąją. Tada 
tos planetos buvo tolokai 
viena nuo kitos. Dabar jos 
jau susiartino ir stovi -visai 
viena prie kitos. Jos mato
si po sutemos daugiau va-

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

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

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ LIAUDIES 
SĄJUNGA 
ir Redakcija

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

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapčdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.
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S. L. A. SMUKIMAS IR TO PRIEŽASTYS
------------------------------------------

Komunistų “Tiesa” rašo 
kaip sumažėjo narių skai
čius Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Sako:

“SLA. Seime Chicagoje, 
1930 metais, Jurgeliutė ra
portavo kpd viso SLA. turi 
narių 22,332. Su Sausio 1 
d. 1933 m. SLA. turėjo na
rių viso tik 13,827. ... Reiš
kia nuo 1930 metų iki Sau
sio 1 d. 1933 m. SLA. nete
ko 8,505 narius.”

Tuo tarpu giriasi kad ko
munistų Susivienijime na
rių skaičius padaugėjo ir 
jame dabar yra apie 5,000 
narių.

Nors dali SLA. narių pa
siėmė raudonųjų Susivieni
jimas, tačiau ne visus, nes 
iš SLA. išėjo virš 8,000 na
rių, o komunistai giriasi 
tik 5,000 narių.

Dalį narių atitraukė nuo

Nesugaudo Aukso
Valdžia praneša kad dau

gelis aukso slėpikų kurie 
turi prie savęs daugiau ne
gu $100 vertės aukso, vis 
dar negrąžina, nežiūrint 
kad už tai buvo paskelbta 
kalėjimo bausmė.

Dar esama $700,000,000 
vertės aukso nesugrąžinto 
Į valdžios iždą. Ruošiama 
sutrauka vardų tų kurie bu
vo išėmę auksą didelėmis 
sumomis.

Ruošia Sutartį su Anglija
Lietuvos užsienių reikalų 

ministerija ruošiasi sudary
ti nuolatinę prekybos su
tartį su Anglija. Iki šiol 
Lietuvos-Anglijos ekonomi
niai santikiai buvo regu
liuojami diplomatiniu keliu.

organizacijos sunki bedar
bė. Tačiau Susivienijimui 
augti ir plėtotis dikčiai pa
kenkė Gegužio-Vitaičio ak
la politika, kurią jie varė ir 
po šiai dienai varo.

SLA. buvo ir galėjo būti 
patraukiančiausia ir dau
giausia užtikrinanti apdrau- 
dos organizacija, bet savo 
siaurais skymavimais ir po
litikavimais Gegužis-Vitai- 
tis nupuldė į antraeilę.

Gegužis-Vitaitis savo po
litikavimais atšaldė nuo S. 
L. A. tautinę spaudą, ener- 
gingesnius veikėjus, ir da
bar ką daro tai daro tik su 
keletu savo klikos žmonių. 
Nors eina SLA. narių vajus 
bet jis nepatraukia į orga
nizaciją daugiau narių ne
gu del įvairių aplinkybių 
senų narių atsimeta.

Jau 8 Valstijos Atmetė 
Prohibiciją

Viena po kitai, valstijos 
užtvirtina prohibicijos at
metimą. Nuo Kovo mėne
sio, kada Kongresas nutarė 
atšaukti 18-tą priedą, tą at
šaukimą užtvirtino šios val
stijos: Illinois, Indiana, Ca
lifornia,^ Massachusetts. Io
wa, Connecticut, New Ham
pshire ir West Virginia.

Kadangi reikia dviejų 
trečdalių atmetimo įgalioji
mui, dar reikia 28 valstijų 
balsavimų prohibicijos at
metimo užtvirtinimui.

Pradėta Enciklopedijos
Antras Tomas

Kaip ^pranešama, Lietu
vos Enciklopedijos prenu
meratorių skaičius jau pa
siekė septynis tūkstančius.

Daugeliui Lietuvos žmo
nių enciklopedija virto tar
tum savotišku mėnesiniu
laikraščiu, kurį prenumera
toriai skaito nuo pradžios 
iki galo. Ta aplinkybė pri
vertus kiek pakeisti enci
klopedijos turinį kad butų 
naudinga ir informacijos 
reikalingam šviesuoliui ir 
reikalingam apšvietos vidu
tinio luomo žmogui.

Jau baigta enciklopedijos 
I tomas, 12 sąsiuvinių, ir 
pradedama leisti II tomo 
sąsiuviniai.

Vyriausiu enciklopedijos 
redaktorium yra Prof. V. 
Biržiška.

Amerikoje enciklopedija 
negavo progos prasiplatin
ti, nes pradėta leisti kuo

Del Kan. Tumo Mirties 
“Misterijjos”

Nekurie Kauno laikraš
čiai bando kelti sensacijas 
del Kan. Tumo mirties. Sa
ko, jis “mirė del netinkamo 
gydymo” ir “ne nuo tos li
gos nuo kurios buvo gydo
mas”.

“Diena” sako kad, anot 
Prof. Žilinskio, “tas žmogus 
buvo gydomas nuo plaučių 
uždegimo, o faktinai ligo
nis turėjęs pleuritą”. Gy
dė Dr. Petrikas.

Nors Kan. Tumas buvo ir 
liks musų tautoje garbingu 
žmogum, tačiau mums ro
dos nėra reikalo kelti skan
dalo del mirties. Mirė del 
to kad nebuvo galima mir
ties išvengti. Buvo jau se
nas žmogus. Liga galėjo 

j būti komplikuota; galėjo 
i pats ligonis nekreipti ati- 
I dos į savo sveikatą, kaip

Karžygis iš Juros

met čia užėjo didelė bedar
bė ir prie to nebuvo tinka-j 
mos atstovybės prenumera- j 
toms gauti. *

(Tęsinys iš pereito num.)

Girdvainis laikė iškėlęs buožę, bet sve
čias visai už ginklo nesigriebė. Tas tuoj 
davė šeimininkui suprasti kad jis nėra nei 
plėšikas nei koks piktadaris.

— Kaip čia patekai, prie musų ežero, 
kur svetimi niekad neužeina? — vėl klau
sė Girdvainis.

Svečias išsiaiškino kad jis paklydo to
li nuo savųjų nueidamas, laike medžioklės, 
ir atsirado prie ežero. Laike audros, pa
matęs luotelį smarkiai daužomą, bet neša
mą į kraštą, palaukė ir įbridęs giliai į van
denį ant rankų išnešė jų dukterį ir išgel
bėjo nuo mirties.

— Ar vienas esi ar daugiau jūsų ten 
laukia? — klausė Girdvainis.

— Aš tik vienas, — atsakė svetys.
— Netikėk jam, jis tik apsižvalginė- 

ja, — įsikišo Beržona. — Geriau butų jam 
galą padarius; sugryžęs pas savus, dar at
sives juos ir mes žūsime.

— Mamytė, tėveli, bukit jam geri, jis 
bus mums geras. Jis tik vienas ten buvo, 
aš su juo per naktį išbuvau, jis gražiai su 
manimi apsiėjo, ir niekas daugiau aplink 
nesimatė, — perkalbinėjo Gintelė.

— Jeigu bijot kad aš sugryžęs neatsi- 
vesčiau savo draugų, neleiskit manęs iš sa
vo salos niekados. Aš jums tarnausiu ir 
busiu ištikimas. Aš pamilau jūsų dukterį 
ir noriu būti jos vyru, — aiškino svečias.

Gintelė tai girdėdama nuraudo; ji pa
ti buvo jį pamilus nuo tos valandos kai 
jis ją atgaivinęs jai pasitarnavo. Jis pasi
rodė toks geras ir doras vyras kad jai vi
sos baimės apie jį pranyko. Juk jis galėjo 
su ja viena viską padaryti arba nusivesti 
su savim, bet nieko nedarė ir iki paskuti
nes pasitarnavo, sugrąžindamas į namus, 
kur net gyvastį pavojun statydamas ėjo.

Tėvai tuo tarpu vienas į kitą pažvelgė. 
Motina pasitraukė, reikšdama nepasitikė
jimą, bet tėvas linko prie to narsaus vyro 
ir sutiko jį pas save laikyti.

— Nepasitikėk svetimam, neužtrauk 
pražūties ant musų, — persergėjo motina. 
Bet Girdvainiui tas vyras patiko, ir jis su
tiko jį pas save užlaikyti. Gintelė iš to la
bai džiaugėsi, nors savo džiaugsmą labai 
slėpė.

— Aš busiu jūsų gynėju, darbininku ir 
tarnu, — sakė svetys, — jeigu pavelysit 
man su jumis gyventi.

— Tik apie meilę prie dukters nesva
jok! — patėmijo jam tėvas, ir lėčiau nu
sakė: — Kolei kas. . . .

Motina galvą kratydama nepasitikėji
mo nudavimu nuėjo, o tėvas sau lėtais žin
gsniais nužygiavo į pavandenį. Gintelė ir 
svečias liko vienudu.

— Kuo esi vardu? — klausė jo mer
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paprastai esti, iki jau buvo 
pervėlai; galėjo sirgti kar
tu ir pleuritu ir plaučių už
degimu, ir gydytojas gydė 
nuo plaučių uždegimo kai
po staigesnės ir pavojinges
nės ligos.

Miršta visur ir įvairių žy
mių žmonių, daug jaunes
nių už Kan. Tumą, nors de
dama dar didesnės pastan
gos gelbėti gyvastį. Mir
ties neišvengia kada ateina 
laikas mirti.

Nekurie ir Amerikos Lie
tuvių laikraščiai laukte lau
kia kokio tai “skandalo” del 
Kan. Tumo mirties. Rim
ti redaktoriai turėtų rim
čiau tą dalyką svarstyti.

Lietuvos Išeiviai
Per Balandžio mėn. šy- 

met iš Lietuvos emigravo 
viso 100 žmonių. Išvyko į 
šias šalis:

Palestinon 63
Pietų Afrikon 12
Brazilijon 12
Suv. Valstijosna 5
Argentinon 3
Meksikon 3
Kanadon 2 

gaitė.
— Mano vardas Krakas. Paeinu iš 

Danų žemės. Musų daugybė pribuvo į ši 
juros kraštą prieš keliolika metų, jieškant 
maisto. Man čia patinka.

— Ar neapvilsi mano tėvelių ir manęs: 
ar neapiplėšit musų, kaip girdim jūsų žmo
nės daro kitur ir čia darė? — teiravosi 
Gintelė, rūpindamasi kad jie nenukentėtų 
ir prašydama jo kad nieko pikta nepadary
tų. Jos akyse degė meilės liepsnelė tam 
vyrui, kurs buvo jaunas ir gražus.

— Jei tu ir nemylėtum manęs, — tarė 
jis, — vistiek aš už tave kovočiau ir visa
dos čia bučiau kad tik tau pasitarnauti. 
Ne visi musų žmonės blogi, ne visi plėšia 
ir žudo. .. .

Gintelė linksma nubėgo pas tėvą pa- 
dėkuoti kad svetį priėmė pas save. Tik vie
na Beržona labai neramiai mąstė apie at
ėjūno nereikalingumą ir augino savyje ne
pasitikėjimą juomi.

Krakas buvo vienas iš tos daugybės 
“juodų vyrų”, kurie atvykę į Žemaitiją 
įvairiai apsigyveno. Jis dar buvo perjau- 
nas, anuo jų pribuvimo laiku, grobti sau 
kurią Žemaitę moterį ar mergaitę už žmo
ną. Kada suaugusieji vyrai, prigimties ve
dami tą darė, jis pažinęs gražią Žemaitijos 
gamtą, gausingą maistu kraštą, išaugino 
savyje pasigerėjimą viskuo. Matydamas 
savo brolius gražiai sugyvenant su Žemai
tėmis. matydamas gražių mergaičių, pats 
augino savyje dorus meilės jausmus, ir me
tas po meto suvyrėdamas, pradėjo žiūrėti 
kur gaus sau žmoną. Žinodamas savo drau
gų plėšikiškus siekius, Krakas jų vengė, ir 
dabar, radęs sau saugią vietą atokiai nuo 
jų, ir mergaitę lyg dievų atsiųstą jam šir
dį raminti, pasijuto lyg dievų žadėtoj bus- 
tynėj, dar gyvas būdamas. Jis pradėjo 
norėti to ko trokšta šios salos gyventojai 
—kad jų niekas neužeitų, niekas jų gra
žaus gyvenimo nesuardytų.

H: 'fe *

Ir Gintelė ir Krakas norėjo kad tėvai 
tuoj leistų jiedviem sueiti į porą, bet tėvas 
vis atidėdinėjo, o motina vis reiškė savo 
nepasitikėjimą, sakydama kad kada nors 
tėvas ir duktė gailėsis tą svetį priėmę.

Ar motinos spėjimas ir nujautimas iš
sipildys? (

Atėjo žiema. Pasidarė ledo kelias į jų 
salą, ir galėjo prieiti kas norėjo, kas žino
jo kad kas nors ten gyvena.

Krakas buvo išėjęs medžioti, ir štai 
namiškiai baisiai persigandę pamatė kad 
jis parsiveda į salą diktoką būrį vyrų.

Suspiegė motina, Gintelė išbalo, o tė
vas kaip stovėjo taip ir pastiro. Visi sve
timi vyrai buvo vikingai, ne Žemaičiai. Ju 
priešakyje ėjo pats Krakas, šalia kurio ėjo, 
kaip buvo matyti, anų visų vadas. Kra
kas su jais labai linksmai ir draugiškai kal-
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JURGIS BALTRUŠAITIS

(60 metų amžiaus sukakties proga)
Jurgis Baltrušaitis yra vienas didžiau

sių pasaulinio masto poetų-lirikų. Nors 
jis daugiausia yra rašęs Rusų kalba, ta
čiau savo kūryba yra mums labai artimas 
ir savas. Jis bene giliausia ir subtiliau
sia savo poezijoje yra išreiškęs Lietuvio 
sielą. Šiuo atžvilgiu su juo lygintinas be
ne tik vienas M. K. Čiurlionis. Jųdviejų 
kūryba turi didelio vidujinio panašumo.

Jurgis Baltrušaitis kilimo grynas Lie
tuvis, gimęs 1873 m. Balandžio 20 d., Lie
tuvių katalikų ūkininkų šeimoje, Paant- 
vardyje, netoli Jurbarko, Raseinių apsk. 
Iš mažens jo gyvenimas buvo vargingas, ir 
tik didelės energijos, gabumų bei darbštu
mo dėka jis baigė aukštuosius mokslus ii 
iškilo į pirmaeilius kūrėjus.

Skaityti ir rašyti J. Baltrušaitis pats 
labai anksti išmoko namie. Skaityti jis 
mėgo, tik iki 9 metų jo vaikiškas protas 
tenkintis turėjo menkų turiniu kelių Lie
tuviškų knygelių ir kalendorių, kurie atsi
tiktinai pateko į vienišą sodybą. Daug pa
togesnės ir geresnės sąlygos buvo jo vaiz
duotei plėtotis.

Neužmirštamos motinos žiemos pasa
kos, fantastiški po kaimus klajojančio se
nio siuvėjo pasakojimai ir dažnai jo tėve 
namuose nakvojusių elgetų prasimanymai 
teikė vaiko vaizduotei kuo Įvairiausios me- 
degos. Viliojo jį netoli banguojąs Nemu
nas, kuriame nuo pavasario iki rudens bal
tavo Prūsų prekinių laivų burės. Prie 
Nemuno buvo piliakalnis su liekanomis pi
lių, kurios, žmonių pasakojimu, buvo liku
sios iš kryžiuočių laikų.

Pabaigęs devintus metus amžiaus Jur
gis Baltrušaitis žiemą persikėlė gyvent: 
pas vietos parapijos Kun. K. Žekevičių ii 
čia jo padedamas mokėti aritmetikos, geo
grafijos' ir Lotynų kalbos. Išlaikęs pra
džios mokyklos egzaminus 1885 metų ru
denį įstojo į Kauno gimnaziją. Iki penk
tos klasės mokėsi tėvų lėšomis, o vėliau 
pats turėjo užsidirbti. Vertėsi privačio
mis pamokomis, kurios labai menkai buve 
atlyginamos. Tačiau vargas J. Baltrušai
čio sielos neprislėgė — jam buvo džiugu 
gyventi ir lengva kovoti. “Ir tik labai re
tai aš tiek nusimindavau, pasakojo J 
Baltrušaitis, — jog mano piemenėlio dar
bas, kuriuo aš pradėjau gyvenimą ir kurir 
gryždavau kiekvieną vasarą iki gimnazi
jos baigimo, rodydavos man prarastu ro
jum.”

1893 m. jis pabaigė gimnaziją ir persi
kėlė Maskvos universitetan, kur pabaigė 
fizikos-matematikos fakultete gamtos sky
rių. Greta gamtos mokslo jis lankė istori
jos-filosofijos fakulteto paskaitas, o ne
trukus ėmė studijuoti beveik vieną litera
tūrą. Kadangi pamažu buvo išmokęs daug 
svetimų kalbų tai betarpiškai galėjo susi
pažinti su geriausiais genijų kuriniais — 
nuo Sofoklio iki Ibseno, nuo Dantės iki 
Wilde, nuo Ispanų autorių iki Slovackio.

Kiek vėliau jo išsilavinimą žymiai pa
pildė dažnas ir ilgas gyvenimas Vakaruo- 

bėjosi.
— Ar nesakiau, ar nesakiau kad taip 

bus!.... Pražuvom mes!.... — kalbėjo 
verkdama motina, matydama kai giliu snie
gu lėtai žingsniuoja į juos ginkluoti vyrai. 
Girdvainis tik tylėjo ir žiurėjo. Gintis ne
sirengė, nes buvo vienas prieš desėtką.

Štai Krakas suveda “svečius” į vidų, 
sodina juos aplink ugnį, kuri degė vidury
je aslos, ir įsako tėvui, motinai ir dukteriai 
jiems kuogeriausia pasitarnauti, permai
nyti jų šlapius rubus, duoti sausus, ir pa
rūpinti maisto ir midaus.

— Ar tai šitaip atsilygini už musų ge
rą?. .. . — Beržona verkdama barė Kraką.

— Ne dabar laikas rugoti, motin, at- 
sirugosi vėliau; dabar prižiurėkit svečius 
kad jiems nieko netruktų. Skubėkit, — ra
gino Krakas, ir stengėsi savo pažystamiems 
vikingams kuogeriausia įtikti.

— Tu tai geras vyras! — pagyrė jį at
ėjūnų vadas. — Kitur savą pamatę bijo ir 
veja šalin. Reikia su ginklu Įsiveržti!

Šis vikingų buris buvo anuomet apsi
gyvenusių Danų jurų plėšikų, kurie blaš- 

se, su kuriais jis esąs susipažinęs nuo Ham- 
merfesto iki Sicilijos ir nuo Berlino iki 
Chicagos. Tokiuose plačiuose rėmuose jis 
Įgijo savo vidujinį dvasios patyrimą.

Didžiosios Rusų revoliucijos metu J. 
Baltrušaitis buvo visos Rusijos rašytojų 
sąjungos pirmininku. 1921 m. jis buvo pa
skirtas Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir 
Įgaliotu ministeriu SSSR. 1926 m. jis da
lyvavo pasirašant Lietuvių-Sovietų preky
bos sutartį. 1932 m. Vytauto Didžiojo U- 
niversiteto Humanitarinių mokslų fakulte
tas suteikė J. Baltrušaičiui literatūros gar
bės daktaro laipsnį.

Dar gimnazijoje būdamas J. Baltru
šaitis pradėjo Lietuviškai ir Rusiškai ra
šyti eilėraščius. Universitete parašė kelis 
didelius eilėraščių eiklius ir dvi dramas. 
Bet spaudoje jo raštai pasirodė tik 1899 m. 
rudenį Miroliubovo “Žurnal dlia vsiech”. 
Tuo pat metu jis drauge su Poliakovu Įs
teigė “Skorpiono” leidyklą, kurioj pirmiau
sia buvo išspausdintas jų bendras Ibseno 
dramos “Kada mes Mirusieji Pabusime” 
vertimas. J. Baltrušaitis bendradarbiavo 
daugelyje Rusiškų žurnalų ir yra išvertęs 
daugelio žymių autorių kurinių.

Savo eilėraščių J. Baltrušaitis paly
ginti nedaug teišleido. Kol kas jo teiš- 
spausdinta du rinkiniai, “Zemnyja Stupe- 
ni” (Žemės Laiptai), 1911 m., ir “Gornaja 
Tropą” (Kalnų Takas), 1912 m. Spaudai 
jis turi paruošęs eilėraščių rinkinį “Lilija 
i Serp” (Lelija ir Pjautuvas) ir vieną rin
kinį Lietuviškų eilėraščių.

J. Baltrušaitis turi ir daugiau Įvairių 
kurinių (dramų, poemų, apysakų) parašęs 
tik dar jų neišspausdino. Jo eilėraščių yra 
išversta į Bulgarų, Italų ir Lietuvių kal
bas. (“L.A.”) A. Merkelis.

PAVASARIS
Pasinėrė žemė
Saulės spinduliuos, 
Puoštis gražiai ėmė 
Rūbuose žaliuos.

Patvino upeliai 
Ir teka srauniai, 
Ant krantų gojeliai 
Šlama taip jaukiai.

Ten pulkai paukštelių 
Čiauška ant šakų, 
Nuo jųjų balselių 
Darosi jauku.

Pasipuošė pievos 
Įvairiom’s gėlėm’s, 
Slėniuos’ žydi jievos 
Baltomis kekėm’s.

Pilkosios bitelės
Žiedelius myluoj’, 
Margos plaštakėlės 
Linksmos sau lekioj’.

Grakščios voveraitės 
Su savo šeimom — 
Aržuolų dukraitės 
Žaidžia čia dienom.

Gamtužė tik virpa 
Atbudus jauna, 
Kas tik gyvas dirba 
Su linksma daina.

Laputė.

kėši po’ kraštą, užpuldinėdavo ramias so
dybas ir išgrobę viską nešėsi sau, ir varė 
prekybą tais pagrobtais daiktais su pirk
liais iš juros. ■_ .

Svečiai džiaugėsi Krako vaišingumu ir 
tik dairėsi kada galės pradėti savo plėšimo 
darbą. Krakas gi juos vaišino, sakydamas 
kad yra laiko, ateina naktis, dabar gali pa
silinksminti; rytoj galės apiplėšti ir iške
liaus visi.

Namiškius baimė nepaleido. Jau kad 
neteks savo gero ką turėjo sukrovę tai ži
nojo, bet labiausia baiminosi kad gali ne
tekti ir gyvasčių.

Vienas ir kitas iš svečių graibstė mo
teris, kurias Krakas buvo pristatęs jiems 
pasitarnauti, bet jis gražiai išsuko jas iš 
jų rankų, o Girdvainiui prisakė atnešti sve
čiams daugiau midaus.

— Bukit ramus, draugai mano, čia nie
kas apie mus nežino ir iš niekur pagalbos 
neateis. Rytoj galėsim traukti sau link 
pajūrio, paėmę kas mums tiks, — kalbėjo 
Krakas.

(Bus daugiau)
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SEABADU PILIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Apie pilį kurios kunigaikš
tis buvo žemės prarytas 

už negelbėjimą priešo 
užpultos tėvynės.

Nuo Slabadų bažnytkai
mio stačiai į kampą pietų 
už kelių kilometrų ant Še
šupės kranto riogso apgriu
vus pilis. Plaukiant Šešu
pės vaga žemyn luoteliu iš
tolo matyt pilimas panašus 
į šiaudų kūgį. Iš dešinės 
pusės žemas Šešupės kran
tas apaugęs mažais karkle
liais. Toliau auga Matar- 
nų miškelis. Iš kairės pu
sės status Šešupės krantai 
ir apgriuvę. Kur baigiasi 
Grigaičių dvaro laukas ir 
prasideda Šapalų dvaro lau
kas, kur sueina dvarų lau
kų rubežiai, stovi pilimas.

Prieš pasaulinį karą čia 
buvo neužmatomi plotai 
dvaro laukų. Vasaros me
tu liūliavo kaip jura javai, 
vos užmatomi akimi plotai. 
Po karo ant tų didelių dva
ro laukų išdygo naujos so
dybos, nauji gyventojai. Ga
vo žemės tie žmonės kurių 
tėvų tėvai dirbo tą žemę ir 
dvare buvo. Naujose sody
bose vakarais išgirsti jau
nimą Lietuviškai dainas dai
nuojant. Džiaugiasi žmone- 
liai sukurę šiokias-tokias 
sodybas ir pasiliuosavę nuo 
ponų vergijos.

Iš pietų pusės to pilimo 
eina gana gilus griovis, ties 
Šešupe pasidaro dvišakas. 
Kur pilimas stovi, iš vienos 
pusės Šešupės vaga, iš ki
tos pusės status griovis, tik 
iš vakarų pusės galima prie 
pilimo prieiti. Pilimas ap
augęs lazdynų krūmeliais ir 
mažais alksneliais. Viena 
pusė pilimo jau yra palaido
ta Šešupės vagoje, o kita 
pusė dar laukia savo eilės. 
Dar ir šiandien Šešupės va-

t Ofiso
iMAin 1773 KEnmore 4741

f P. J. KERŠIS
A 1414 Standard Bank Bldi

Telefonai Namų į
1773 KEnmore 4740Wi

Standard Bank Bldg,
Baigęs teisių mokslą Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų
Collister, Stevens 

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

ir

Lietu- 
Rusai

ga iš pilimo išplauna plytų. 
Iš pietų pusės išgriuva su
mirkusių plytų kampai ir 
liudija kad čia stovi pilis.

Kas šį pilim ą supylė ne
beliko žinių, tik spėjama 
kad supiltas kunigaikščio 
Keistučio laikais, atsispirti 
nuo kryžiuočių lįsibriovimo 
į Lietuvą.

Prieš kelis šimtmečius ta 
Lietuvių pilis buvo drūta ir 
galinga. Pilį saugojo Lie
tuvių kareiviai, dieną ir 
naktį, žiemą arba vasarą. 
Pilyje matydavo iš bokšto- 
kuoro kur Lietuvių sodybos 
ugnyje ir durnuose, ir tuoj 
kareiviai pranešdavo pilies 
viršininkui kad priešas ten 
įsiveržęs degina sodžius. Iš 
užpultų sričių žmonės bėg
davo į pilį ir čia užsidarę 
gindavosi ir sulaikydavo to
lesnį priešo ėjimą. Ne vie
ną užpuolimą ši pilis yra at> 
rėmus. Ne vienam priešų 
kareiviui teko gyvastį pa
aukoti prie šios pilies, ne 
vienas raišas sugryžo nuo 
Lietuvių ginklų.

Praėjo daug laiko, aplin
kybės pasikeitė, ir pilis pa
sidarė nereikšminga. Visų 
apleista, nesaugojama griu
vo ir nyko. Dabar pilis lau
kia galutino savo likimo — 
už kelių desėtkų metų ne
liks jokios jos žymės.

Kur dabar stovi pilis ne
užilgo ta vieta tekės Šešu
pės vaga.

Daug musų tėvynėje ran
dasi pilių, vienos jau suny
ko ir jų vietose liko tik dir
vonai; daug šiaip užslopin
tų krūmais riogso. Niekas 
nei nepamano kad kartais 
tas ar tas kalnelis ar paki
limas yra buvus kadais pi
lis, tvirtovė.

Kiek padėta darbo kol su
pilta aukštos žemių krūvos.

Pasakiškas padavimas
Štai ką senieji nupasako

ja apie tą pilį. Sako, senuo
se laikuose prie tos pilies 
buvo didelis dvaras; tame 

į dvare gyveno pilies valdo
vas, narsus kunigaikštis — 
bet jo vardas šiandien jau 
užmirštas. %

Kunigaikštis turėjo daug 
kareivių ir tarnų. Tankiai 
darydavo žygius į kryžiuo-

čių žemes ir daug turto pa
sigrobdavo ir parvykdavo į 
savo pilį. Kunigaikštis sa
vo turtų galo nežinojo.

Daug pas tą kunigaikštį 
atsilankydavo pasiuntinių 
iš tolimų kraštų. Būdavo 
pilyje didžiausios puotos.

Vieną kartą plačioje sri
tyje sušvito ugnis ir durnai, 
tai buvo ženklas kad neprie
teliai įsibriov.ę naikina so
džius ugnimi. Pilies valdo
vas nesiskubino gelbėt žūs
tančių savo žmonių, o po 
pilies slėpė savo turtus.

Už tai kunigaikštis nusi
kalto dievams ir jie pasiry
žo jį nubausti už negelbėji- 
mą tėvynės. Lietuva lieps
nojo ugnyje, o kunigaikštis 
rūpinosi tik apie savo skar- 
bus. Iš rytų pakilo didelis 
debesis su žaibais ir audra. 
Suužė viesulą ir perkūnas 
trenkė, prasivėrė žemė ir 
visas dvaras su žmonėmis 
ir kunigaikščiu pasinėrė vi
duryje žemės. Ilgą laiką 
buvo skylė kur dvaras nu
grimzdo.

Kai įmesdavo į skylę ak
menį, tuoj jį lauk išmesda- 
V0< Dvyliktą valandą nak
ties žmonės matydavo ku
nigaikštį vaikščiojant ir ap- 
žiurinėjant savo paslėptus 
turtus. Būdavo girdėti iš 
žemės gelmių dejavimas ir 
ginklų žvangėjimas. Ties 
pilimi naktimis iš Šešupės 
vagos išrisdavo akmenius 
ir vėl parišdavo atgal. Taip 
kartojosi gana ilgai. Laikui 
bėgant pilies skylė užako, 
niekas dabar nemato vai
duoklių. Aprimo, nesaugo- 
ja nei kunigaikštis paslėptų 
turtų.

Pilis jau baigia griūti, 
ios dienos suskaitytos. Ne
labai gera kad duodame se
novės liekanoms išnykti.

J. Almonaitis.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

APSAUGOKI!
KAILINIUS

ŠYMET VĖL SAU
SINI ŽEMES

Be eilės mažesnių melio
racijos darbų, žemės tvar
kymo departmentas numato 
šymet pradėti šiuos dides
nius darbus:

1. Aluntos upės, Nevėžio 
baseino tvarkymas. Dau
giausia liečia Panevėžio ap
skritį, Raguvos vai. Nusau
sinamas plotas apie 3,500 
ha.; kainuos apie 50,000 lt.

2. Ramytės upelio, Dau- 
guvinės intakos tvarkymas. 
Liečia Panevėžio-Šiaulių ap. 
šiuos valsčius: Pakruojaus, 
Rozalimo, Smilgių ir Šedu
vos. Nusausins apie 3,100 
ha., kainuos apie 270,000 lt.

3. Šventės upelio tvar
kymas. Šiaulių apsk., lie
čia šiuos valsčius: Žagarės, 
Kruopių. Gruzdžių, Kuršė
nų ir Papilės. Nusausins 
apie 6,700 ha. Kainuos a- 
pie 691,000 lt.

4. Istros upelio tvarky
mas. Biržų-Panevėžio ąp._. 
palies Pumpėnų, Pušaloto, 
Pasvalio valsčius. Nusau
sins apie 3,300 ha., kainuos 
apie 408,000 litų.

Be to bus išleista apie po
ra šimtų tūkstančių litų pa
taisymams pirmiau atliktų 
melioracijos darbų. “M.R.’’

GAVO
tus per “Dirvą” 

ypatos:
S1OS

A. Bačinskienė $5.00
E. Dukauskienė 14.00
M. Rimkienė 10.00
J. Raškevičienė 10.00
P. šutris 20.00
J. Morkūnas 5.00

vėl:Kreipkitės
“Dirvos” Agentūra

ĮSPŪDŽIAI Iš TĖVŲ VAKA
RIENĖS

Po ilgo pasidarbavimo, Liet. 
Vyčių 25 kp. jaunimas surengė 
gražią rhetinę Tėvų Vakarienę, 
kuri jau yra trečias metas pa
eiliui įvykdoma. šis vakaras 
ivyko Lietuviu salėje Gegužės 
20 d.

Nors išpradžios tokiam daly
kui priešinosi ateiviai nariai, 
bet čia augęs jaunimas, kuris 
visada stengiasi pagerbti savo 
tėvelius, laimėjo.

Kadangi Liet. Vyčių 25 kp. 
jaunimo jau yra arti šimto, tai
gi atsilankė visų narių tėvelių 
pilna salė. Jaunimas parodė 
gerą pavyzdį savo tėvelių ir 
Lietuvybės mylėjimo.

Laike vakarienės, kalbėjo 
žymesni vietos kalbėtojai, ku
rie labai gražiai apsakė tokio 
bankieto reikšmę.

Kuopos pirmininkas VI. Kra
sauskas, čia augęs jaunuolis, 
buvo vakaro vedėju. Jis pir
miausia perstatė Adv. P. V. 
česnulį, kurs gražiai išreiškė 
tėvų didžią meilę savo va kams 
ir kaip jie turi būti tėvams dė
kingi, kad net keletas jaunuo
lių apsiverkė.

Toliau kalbėjo žinomas biz
nierius Jonas Brazys. Iš moti
nų pusės kalbėjo Jule Salasevi- 
čienė, žinoma vietos kultūros 
darbininkė. Ji ragino kad čia 
augęs jaunimas laikytųsi vie
nybės ir nepaisytų senų politi
kų kurios ardo Lietuvių gyve
nimą.

Pabaigoj kalbėjo F. Sauke- 
vičius, irgi darbštus vietos Lie
tuvių gyvenime. Jo kalba čia 
augusiam jaunimui daugiausia 
patiko, nes jis kalbėjo apie da
lykus kurie dabartiniu laiku 
labai apeina jaunimą: tai yra 
vartojimas Anglų kalbos susi
rinkimuose kur jaunimas daly
vauja. Jis pasakė kad daug 
čia augusio jaunimo turi auksi
nes mintis bet negali jų išreik
šti Lietuviškais žodžiais, nes ne
išsilavinę Lietuviškai kalbėti. 
Jis patarė jaunimui vartoti tą 
kalbą kuria yra lengviausia kal
bėti, nes ‘dvasia parodo žmo
gaus patriotizmą, o ne jo žo
džiai”. Po jo kalbos jaunimas 
gausiai aplodavo.

Baigiant programą, A. Žitke
vičius, fotografas, nutraukė vi-

VIETOS LIETUVIU ATIDAI’
Aš esu gerai žinomas tarp Lietuvių kuriems parduodu 
sienines popieras ir apdirbu jų kambarių išgražinimo 

Mano kainos yra prieinamos už maliavojimą na- 
.  Jeigu tu- 

suteiksiu 
(24)

darbą. 1__________ ______________ __ ___
mų iš vidaus ir iš lauko, popieriavimą ir tt. 
rit tokio darbo dabar, kreipkitės į mane, aš 
apkainavimą kuris jums patiks.

JAMES J. MOORE

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estete 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. M I L IO LIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

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

TELEF. CEdar 2402

LIBERTY
FURS

Įsteigta 16 metų.
10305 SUPERIOR AVE.

g I

INTERIOR AND EXTERIOR DECORATING 
WALLPAPER — HANGING

1846 EAST 20TH STREET CHerry 1325.
8 a
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ELYRIA AUTO REPAIR
68TH ST. ir SUPERIOR AVE.

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

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

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

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

DARBAS GARANTUOTAS (22)

g

MUCH CHEAPER BY BOAT

For com fort, economy and real pleasure, n oth- 
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line.From Clevelandto Buffalofareis now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end round trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

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

EW 1

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

CLEVELAND 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS 
PORT STANLEY 

CANADA

CEDAR POINT 
PUT IN B£X

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

"hip your car than to drive it, and you save a day.

TAUPYKIT
MALIAVODAMI

Gatava Maišyta Maliava 
reikalingų spalvų 75c gal.

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

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

Terputinui ir švinui.

SUPERIOR PAINT
& COLOR CO.

6535 Euclid 9913 St. Clair
HEnderson 1521

Atdara vakarais (22)

so bankieto paveikslą. Po to 
tęsėsi šokiai iki anksti ryto.

Komisija šiam vakarui reng
ti buvo: Anelė Grigalevičiutė, 
Lilė Braziutė, Juozas Luiza, 
Stasė Gardinskaitė, Adelė Ra
kauskaitė, Pranas Simonaitis, 
šio vakaro didžiausiam darbuo
tojui Juozui Luizai priklauso 
visa garbė už prižiūrėjimą ir 
įvykdymą tokios gražios puo
tos. Reporteris.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę į 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas gyduo
les nuo visokių aštrių ir užsi- 
senėjtįsių ligų, k. t. vidurių! 
kataro, reumatizmo, kosulio, 
visokių užsisenėjusių žaizdų 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, 
t.t.

Jim n n i n n i iiiiiiiii mill n uni inimi i iii min 1111111 iiininniiiiii i in iiniiiiiiiiiinimm.

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

Taipgi užlaikom pilniausį sandėlį geležinių reikmenų, Ę 
= ir maliavų viduje ir išlauko. Pristatome į 
E užsakymus iš musų krautuvės.
| SPECIALĖ KAINA VIELŲ TINKLAMS
= MALIAVOS — 29c. puskvortė, 39c

namus visus

(SCREEN) 
kvorta.

A. MARKS
: 4520 Superior Avenue (22)
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MOTHERS LAUNDRY
4510-12 CLARK AVE.

PILNAS SKALBYKLOS PATARNAVIMAS
15 svarųWet Wash

šaukite

MElrose 1060
ir musų vežikas pribus paimti namų.

Pabandymui musų darbo, iškirpkit šį skelbimą ir paduo
kit vežėjui, gausit 25c pigiau. (22)

iš

lytiško nusilpnėjimo, ir
(23)

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

E1117 
Telef.
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS j
(Never auskas) |

Licensed Funeral Director E

E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- E 
= dernišką laidotuvių vietą . Ę

WILKELIS FUNERAL HOME |
E 6522 Superior Avenue =

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. E

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok t 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems J
— lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E
— derniškas. E

Ė HEnderson 9292 =
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS | 
= Jeigu norit- Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio E 
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit ~ 
= sau tanką Naujo Žalio ETHYL GASOLINE. =

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

= The Columbia Refining Company
i 11 iiiimiiiiiiiiimmiiiiniiiiiiiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin limn inji111 m 111 ilHiilh

Dėžė iš 50 JAMES LANE CIGARŲ ............................ .$1.50
Dėžė iš 50 Gerai žinomų James Lane Upton Cigarų . . 1.25

Visi mano cigarai yra unijistų darbo ir rankomis ga
minti. Pristatome į namus pareikalavus.
duodu visokias Safety Skustuvų geležtes 
tas kainas.

Taipgi par- 
už nupigin

us)

JOSEPH T. ANDRE
16.22 EAST 34TH STREET CLEVELAND, O.

NAMAMS MALIAVA

■
 Didžiausias Clevelande Maliavų Išpardavimas
čia jums geriausia proga nusipirkti sau namams maliavo-

H ti dažus taip pigiai kad tik .$1 už galioną gerai žinomų da-
8 žų išdirbysčių. šie dažai parsiduodavo nuo $3 iki $8 gal.
8 Sekančios gerai žinomos rušys po $1 galionas: Hanna’s, 
IGrey Eagle, Royal Dutch. Pratt and Lambert.

Namų maliavos — Enamel — Sienoms Maliavos ir visokį 
kiti reikalingi Dažai už pigiausias kainas.

DAR TOKIŲ PIGIŲ KAINŲ NIEKAD NEBUVO! 
Naudokitės Dabar — dabar pats laikas!

PAINT MARKET814 PROSPECT AVE. (25) CLEVELAND.

PIRKIT DAŽUS TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS
DETROIT PAINT & COLOR CO.

Visada sutaupysit 33,/j iki 40% pas mus
NAMAMS DAŽAI 

Balti ir spalvose
Fiat 
pirmutinė eilė 

85c gal. Visi; spalvų gal.

Aliejiniai Dažai Grindini ir Aplankam SJ VARNIŠIUS 90c 
Galionas

PURE LEAD — Visokių Rusiu — ŽEMIAUSIOS KAINOS
4 vai. ENAMELIAI 
1 eiles maliavojimui 

Baltas ir spalvų 1.85

VIRTUVEI DAŽAI 
Kvorta 25c. 

Screen Enamel 
Kvorta 25c

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

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

Atdara vakarais 5911 EUCLID AVE.

iniiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiitį

į MRS. A. JAKUBS |
Į (A. JAKUBAUSKIENĖ)
: Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
: kambarius leidžiame dykai.
Ę Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
: tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
Ę gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos <$150 

ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.

| 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
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| KAS GIRDĖT CLEVELABE-APELI^ESE |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais |
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VISI DALYVAUKIT ISTORIŠKAME CLEV.į 
LIETUVIU DARŽELIO PIKNIKE!

ŠĮ sekmadieni, Birželio 4 dieną
ATMINKIT VISI — šį sek- nimai, na ir šiaip paprastas pįk- 

madienį, Birželio 4 d., nuo 10 nikas su visu savo smagumu: 
vai. ryto, SLAPNICKO FAR- šokiais salėje, su užkandžiais ir
MOJ surengta milžiniškas Cle- 
velando ir visos Ohio Lietuvių 
piknikas Darželio naudai. Tai 
yra istoriškas piknikas, ir kaip 
tik pataikytas rengti toje pačio
je vietoje kur 1930 metais bu
vo surengtas piknikas paminė
jimui D. L. K. Vytauto Didžio
jo 500 metų mirties sukaktu
vių.

Tame piknike bus VISAS 
Clevelandas ir svečiai iš tolimų 
ir artimų miestų: Akrono, Lo- 
raino, Youngstowno, Pittsbur- 
go, Detroito ir iš kitur.

Piknikas bus daugiau kaip 
kokia Lietuvių Dainų šventė ir 
kaip pusiau ceremonijos Darže
lio atidarymo, nes veikėjai su
rišti su Darželio steigimų pa
sakys kalbas, bus didžiulis ben
dras Lietuvių choras iš apie 
100 balsų, bus Lietuviški žais- 
lai-šokiai, bus kitokie pamargi-

MOTERŲ RATELIS PAAU
KAVO §25 DARŽELIUI. Ge
gužes 26 d. buvo susirinkimas 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos, kuriame galutinai nu
statyta Darželio pikniko tvar
ka ir programas, kurs Įvyksta 
šį sekmadienį, Birželio 4 d., ir 
Darželio atidarymo reikalai, kas 
bus kita sekmadieni, Bjrželio 
11 d.

Šiam susirinkime Moterų Ra
telio atstovės M. Mišeikienė ir
A. Grigienė pranešė kad Mote
rų Ratelis paskyrė $25 Darže
lio naudai. Tai yra stambiau
sia auka šiais metais iš paski
ros organizacijos, ir dar tokios 
mažos. Kur musų didėsės dr- 
jos, kuopos su savo aukomis?

Taipgi paaukavo Darželiui $1 
J. Bukys.

Toliau, sutvarkyta komisijos 
priėmimui Lietuvos Ministerio
B. K. Balučio ir vedimui kitų 
reikalų Darželio atidarymui.

Kaip jau žinome, Darželio ati
darymo iškilmėse pasižadėjo 
griežti Glenville High School 
dūdų orkestras. Orkestre bus 
apie 50 muzikantų. Orkestro 
vadovas žinodamas kad tai yra 
LietuVių patriotinė iškilmė, pa
siėmė gaidas Lietuvos Himno ir 
paruoš muziką visam orkestrui, 
taip kad Birželio 11 d. rytą di
deliame Rockefeller parke su
skambės “Lietuva Tėvynė Mu
sų”, kas bus didelė naujenybė, 
nes pirmą kartą Amerikos mo
kyklos orkestras šiame mieste, 
o gal ir Amerikoje, gros Lietu
vos Himną.

Be vietinių Lietuvių kalbėto
jų atidarymo iškilmėse daly
vaus Miesto Majoras Miller,

Milžiniškas Lietuviu Piknikas!
• Rengia

DIET. KUETURINIO DARŽELIO
SĄJUNGĄ

Sekmadienį, Birželio 4 d.
Slapnicko Darže

Įžanga ypatai tik 25c. Pikniko pradžia 11 vai. ryto.
Kaip nuvažiuoti. Iš Clevelando ir iš Akrono reikia važiloti automobiliais iki SOUTH 
MILES Avenue ir paskui važiuoti j rytus iki COCHRAN Road. Tuo keliu pavažiavus 
į pietus rasit kelią vedantį į SLAKNICK’S Farmą. Ten jau bus pastątyti kelrodžiai.

naujausiais gėrimais.
PADARYSIT garbę sau, vi

sai Clevelando Lietuvių koloni
jai ir musų tautai dalyvaudami 
šiame piknike, nes paremsit 
Darželio atidarymą, kuris bus 
amžinu Lietuvių tautos pamin
klu šioje svetimoje, tolimoje 
nuo Lietuvos šalyje.

TAIGI, VISI į Pikniką sek
madienį Birželio 11 d.

PRADŽIA 10 vai. ryto.
ĮŽANGA 25c. (vaikams ne

mokamai) .
VIETA: SLAPNICK FARM.
NUVAŽIAVIMAS lengvas: 

Važiuokit automobiliais Supe
rior road iki Lee road ir paskui 
sukit į South Miles Road į ry
tus. Pervažiavę gelžkelio tiltą 
važiuosit iki COCHRAN ROAD 
ir ten jau bus pikniko ženklai.

Parkų Direktorius Matia ir ei
lė kitų.

Atminkit, Darželio atidary
mo iškilmė bus kitą sekmadie
nį, Birželio 11 dieną, 10 VAL. 
RYTO. Įžangos mokesnio jo
kio nebus.

A. A.
PADĖKA. Tariame širdingą 

padėkos žodį visiems prisidėj tį
siems prie mano mylimo vyro 
Justino laidotuvių. Pirmiausia 
Adelei Jakubauskienei. Ji su
teikė pirmutinį ir paskutinį pa
tarnavimą. Taipgi kunigams, 
klebonui V. G. Vilkutaičiui ir 
Kun. Zaikauskui ir kunigui sve
čiui per kleboną Vilkutaitj, nes 
per jo storonę viskas taip pui
kiai buvo sutaisyta. Ačiū var- 
goninkui Adomaičiui ir Sofijai 
Kučinskaitei už tokį malonų 
pagiedojimą laike Šv. Mišių.

Toliau, ačiū visiems už gėles 
ir mišias šventas, kurių taip 
daug geraširdžiai suclovanojo. 
Taipgi visiems kurie taip skait
lingai lankėsi namuose ir baž
nyčioje, ir tiems kurie savo au
tomobilius davė del palydėji
mo. Visiems katrie tik kuo 
prisidėjo, o labiausia tiems ku
rie per naktį sėdėjo, nes tik ne
laimei ištikus pamatai savo tik
rus draugus, kurie gelbsti kaip 
galėdami. Todėl dar kartą ta
riame širdingai ačiū visiems gi
minėms, pažystamiems ir drau
gams.

Ona Pečkaitienė ir .šeima.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
ant 5-to pusi.

NAMŲ SAVININKAMS pra
nešimas. Kurie negalėjot būti 
Liet. Namų Savin, susirinkime 
tėmykit sekantį. Delegatai j 
Ohio sostinę Columbus buvo iš
rinkti : J. Shimkus, P. Nemu
ną, S. K. Mazan ir K. Tvarsko. 
Gegužės 14, 15, 16 d. buvo su
važiavę 500 delegatų iš visos 
valstijos įteikt reikalavimą gu
bernatoriui White kad praves
tų patvarkymą palaukimo mo
kėjimo skolų už namus, ukes 
ir sklypus ir kad užtikrintų gy
venimą namų savininkams ir 
bedarbiams nemažiau kaip tre
jetui metų. Toliau reikalauta 
kad butų pusiau atpiginta mo
kestis už vandenį, gazą, elek
trą ir tt.; kad butų taksuoja- 
ma tie kurie uždirba virš $5000 
į metus. Taipgi buvo patiekta 
eilė kitų reikalavimų.

Gubernatorius priėmė delega
cijos reikalavimus ir sakė dės 
pastangas daryti palen’gvinimą 
namų savininkams šiame bloga
me laike.

Delegacijai maršuojant iš au
ditorijos į gubernatorių gatvė
se buvo sulaikyta visas trafi- 
kas iki visi suėjo į sostinę.

Namų savininkų delegacija 
buvo priimta gražiai.

Clevelando delegatus Lietu
vius sostinėje apnakvydino pas 
save “Dirvos” skaitytoja L. Ma- 
sienė, kuriai už malonų priėmi
mą ir vaišingumą mes delega
tai tariame ačiū.

Namų savininkų reikalais 
kreipkitės antrašu:

J. Shimkus, 
Liet. Namu Sav. Sąj. Sek.

697 East 101 St.

DR. F. M. LAIT persikėlė į 
kitą vietą. Nuo Birželio 1 d. 
naujas antrašas Daktaro F. M. 
Lait. (Matulaičio) bus 1155 E. 
79th St.

AIRIŲ DARŽELIS. Pereita 
sekmadienį Rockefeller parke 
atidarė savo Kulturinį Darželį 
Clevelando Airiai.

KAS RENGIAMA
—Birželio 4 d. Slapnicko far

moj Lietuvių Kultūrinio Darže
lio piknikas.

—Birželio 11 d., 10 VAL. RY
TO, Darželio atidarymas Rocke
feller Pairke (taip Superior ir 
St. Clair avė.)

—Birželio 11 d., 2 VAL. PO 
PIETŲ, “DIRVOS” PIKNIKAS 
ANDERSONO FARMOJ.

—Birželio 18 d. Dr. Vinco 
Kudirkos piknikas Andersono 
farmoj.

—Birželio 25 d. šv. Jurgio 
parapijos piknikas Haag’s far
moj.

—Liepos 4 d. (antradienį) 
“DIRVOS” FORDŽIULAJUS— 
Andersono farmoj.

—Liepos 9 d. Sandaros 18 k. 
piknikas Andersono farmoj.

ATSIMINIMAI IŠ CLEVELANDO PRAEITIES IŠ COLLINWOOD

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

JULIUS VITKAUSKAS, 
45 metai Amerikoje.

Mano istorija Amerikoje ir 
Clevelande irgi siekia desėtkus 
metų praeitin.

Aš esu gimęs Spalių 17 d., 
1862 metais, taigi jau turiu pil
nai 70 metų amžiaus. Paeinu 
iš Suvalkijos, Putriškių kaimo, 
Daukšių par., Kalvarijos apsk.

Kada apleidau Lietuvą buvo 
pradžia Kovo mėnesio, 1888 nu 
Jau buvau atsitarnavęs Rusi
jos kariumenėje, 4 metus 8 mė
nesius, taigi nte nuo tarnybos 
bėgau, bet taip sau laimės j ieš
koti važiavau.

Per rubežių perėjau slaptai 
ties Kybartais, ir atsiradau 
Eitkūnuose. Iš ten traukiniu 
išvežė į Bremeną. Po trijų die
nų po apleidimo Lietuvos jau 
sėdau ant laivo ir plaukiau į 
Ameriką. Per vandenį važia
vom 13 dienų ir išlipom New 
Yorke. Tame laive važiavo dar 
12 kitų Lietuvių. Vienas iš jų 
buvo mano draugas, kuris bu
vo gryžęs iš Amerikos į Lietu
vė, apsivedė savo pirmiau turė
tą merginą — nes Amerikoje 
tada Lietuvių merginų beveik 
nebuvo. Jisai gryždamas su ja 
į Ameriką iškalbino ir mane va
žiuoti kartu. Taip tai aš atsi
radau Amerikoje, kuri tada jau 
buvo pusėtinai pragarsėjus, 
bet visiems išrodė tolima, ne
žinoma pašvietė.

Laivui pasiekus New Yorką, 
pasažierius uždarė kvarantine, 
del kokios ten ligos, bet aš pa- 
siliuosavau ir išvažiavau į gar
sią tais laikais Lietuvių kolo
niją Shenandoah, Pa.

Taip tai atsidūriau pačioje

MAURICE MASCHKE, vadas 
Republikonų partijos Cuyahoga 
apskrityje per 25 metus, perei
tą savaitę rezignavo, šiose die
nose renka jo įpėdinį.

KETURI bravorai jau pradė
jo išduoti alų Clevelande; jie 
gamina po 2000 bačkų į dieną, 
bet vis alaus stoka. .• ■■

DAIS 780 vyrų išvežta iš Cle
velando į miškų armiją.

KIAUŠINIAI Clevelande taip 
atpigo kaip nebuvo per 33 me
tus: tuzinas parsiduoda po 11c.

MAJORAS MILLER pasky
rė 47 žymius Clevelando asme
nis darbuotis išradimui būdų 
atgaivinti biznius ir darbus.

Miller ruošia viešų darbų 
projektus prie kurių bus dar
bo del 10,000 darbininkų, jei
gu galės įvykdyti.

APIE DR. VINCO KUDIRKOS 
DRAUGIJĄ

Dr. V. Kudirkos draugija yra 
grynai tautiška pašalpos drau
gija; tai yra organizacija ku
rioje gyvuoja meilė ir draugiš
kumas; nėra jokių politikų nei 
narių vieno ant kito užsipuoli
mų.

Kadangi dabar yra sunkus 
laikai tai ir ši draugija turi pa
nešti sunkumus. Nėra to susi
rinkimo kad nebūtų keli nariai 
kurie prašo palaukti mėnesinių 
mokėjimo, nes neturi iš ko mo
kėti. Tokiame atsitikime drau
gija gelbsti kiekvienam nariui 
pagal išgales, neperžengiant įs
tatų. žinoma, pasitaiko vienas 
ar kitas toks narys kurio jau 
negalima sušelpti, kadangi jų 
mokesty S jau pertoli užsilikę ir 
nėra vilties kad toks narys ka
da nors galėtų atsiteisti. To
kiame atsitikime narys netu
rėtų pykti bet rimtai apsvars
tyti pačios draugijos padėtį. 
Bendrai draugija yra gerame 
stovyje ir nors blogi laikai, ge
rai verčiasi.

Sukėlimui daugiau turto Dr. 
V. Kudirkos Draugija rengia 
pikniką sekmadienį, Birželio 18 
d., Andersono farmoj, kuri Lie
tuviams yra gerai žinoma ; įžan
ga bus nepaprastai pigi, tik 15 
centų ypatai, todėl manoma kad 
neatsiliks nei vienas neatsilan
kęs į pikniką. Atsilankę turės 
gerus laikus ir padės draugijai 
padidinti iždą, taip kad ji galės 
geriau sušelpti tokius narius 
kuriems pagalba būtinai reika
linga.

Taigi vardan draugijos kvie
čiu visus į tą pikniką, kur su
eisite savo senus draugus ir vi
si išvien turėsite gerus laikus.

\ Jonas Jarus, Pirmininkas.

Amerikoje, kur reikėjo pradė
ti jieškoti darbo. Bet kur ra
si kitokio darbo Shenandoahry- 
je jeigu ne anglies kasyklose. 
Bet kasyklose darbas pasirodė 
tikras pragaras ir vos dvi die
nas jose iškentėjęs mečiau ir 
išvažiavau į Pittsburgą, pas 
savo draugą, Radzevičių. Ten 
pradėjau dirbti ir Pittsburge 
išgyvenau apie 10 metų.

Lietuvių tada Pittsburge bu
vo tik 35 šeimynos, bet skai
čius nuolat dauginosi naujai at
važiuojančiais tai iš Lietuvos 
tai iš kitų miestų. Kada aplei
dau Pittsburgą Lietuvių jau 
skaitėsi į 300 šeimų.

Pittsburge gyvenant pradėjo
me savo Lietuvišką gyvenimą 
kurti, kultūrą kelti, Lietuvystę 
žadinti. Pirmas dalykas buvo 
įsteigti Lietuvišką parapiją kad 
nereiktų prie kitų šlietis, ir su- 
organizavom šv. Kazimiero pa
rapiją. Pirmas klebonas buvo 
Kun. Lopeta, paskiau atėjo kle
bonauti Kun. Sutkaitis, kuriam 
mes geibėjom išeiti mokslą ir 
tapti kunigu. Po trijų mėtų pa
rapijos gyvavimo pirkom nuo
savą bažnyčią pietinėje miesto 
dalyje. Tada lengva buvo pa
rapija sudaryti ir pinigus baž
nyčiai gauti. Visi tada norėjo 
būti parapijonais, nes buvo to
kie laikai.

Kiek dirbęs šiaip, paskui už
sidėjau mėsos krautuvę aptar
navimui savo brolių Lietuvių. 
Darbai pradėjo eiti prastai, už
dirbdavo darbininkai po 10c į 
valandą. 1897 m. kilus Carne-

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, • Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergre^n 0725 (25)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
4367 State Road, pelninga saldai

nių, cigarų, tabak<£&r mokykloms 
reikmenų krautuve, mriešais dvi mo
kyklas. Galima pirkti mažu {mokė
jimu. Matykit Zimerman, 11717 St. 
Clair, tarp 1—3 p.p. (22 

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

delio pasitenkinimo iš jos.

EI. VYRAI IR
MOTERYS!

Rengkitės —

Iš DARŽELIO

Į DARŽĄ!

Po Lietuvių Kultūrinio Darželio atidarymo ceremonijų 

Sekmad., BIRŽ.-JUNE 11. 2 v. po pietų

Įvyks smagus “Dirvos” Išvažiavimas 

ANDERSON (V&G) DARŽE
(Visiems gerai žinomoj vietoj, prie Green R<įid, į pietus nuo Euclid)

Kur praleisit gražią sekmadienio dieną, po Lietuvių Darželio ati
darymo ceremonijų, kurios atsibus nuo 10 valandos išryto? Niekur ki
tur kaip tik po pietų suvažiuokit visi į pirmutinį šios vasarios “DIR
VOS” išvažiavimą žinomoj Andersono farmoj, kur galėsit smagiai pra
leisti dieną. Atsilankiusieji išlaimėsit įvairių gražių dovanų ir “Dirvos” 
prenumeratų. Pasikvieskit savo kaimynus ir atsivežkit vaikučius.
PRIBUKIT NUO 2 VAL. PO PIETŲ. BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS.

--------- ĮŽANGA SUAUGUSIEMS TIK 25c.------—

Lietuviu Diena Sekmad. Liepus 16 d.
‘Dirvos’Ekskursi ja j Pasaulinę Parodą Chicago]
Štai smagi ir pamokinanti Ekskursija kuri liks jūsų atmintyje visą amžį!

Norintieji važiuoti pataikykit laikyti savo atostogas apie Liepos 15 dieną, 
i

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

gie plieno dirbtuvėse streikui, 
apleidau Pittsburgą ir išvažia
vau j Clevelandą.

(Bus daugiau)

llllllllllflllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

1155 East 79th St.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

6 iki 8 vakare.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

H JONAS G. POLTER i
» H
:: LIETUVIS NAMŲ POPIE-g
H RIUOTOJAS H
H Atlieka visokį namų išpuo- H 
g Šimo darbą: popieriuoja, H 
Imaliavoja iš vidaus ir iš g 

lauko. Kainos pritaikytos g 
šiems laikams.

Kreipkitės ypatiškai, te- 3 
lęfonu, arba parašykit at- g 
vinutę, pribusiu, suteiksiu g 
apkainavimą. (23) g

H 1229 EAST 74 ST.
g ENdicott 0981 H

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road
^.uin mi n imi i linui nu linui i iiiiiiniiiii m i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  linini iiiiiiiiiiiiiiniinN 

| Viskas Puse Kainos! I 

1 SUKĖLIMUI $10,000 SUMOS | 
= kuri reikalinga atmokejimui dalies mirusio = 
= šios firmos nario, jo giminėms. Lietuviai, Ę 
= vyrai ir vaikinai, atsilankykit Į šią didelę Ę 
= krautuvę, viską gausit sau dėvėjimui už pu- Ę 
= sę kainos. Motinos, aprengkit savo vaikus Ę 
= pigiausia kaina! Ateikit šiandien! E

THE KRAMER & REICH CO. . g 
__ S.
E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
F.iiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin?

Birželio 2, 1933

SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMAS. 
Moterų Sąjungos 36 kp. pava
sario sezone surengė gražų pro- 
gramėlį naujos parapijos salė
je, kas davė parapijai ir pel
no. Gražiai suvaidinta kome
dija “Jaunystės Karštis”, vaidi
nime dalyvavo: A. Salasevičiu- 
tė, P. Luiza, A. Navickienė ir 
J. Martišauskas. Ypač gerai 
atliko p-lė Salasevičiutės ir P. 
Luiza, kuris prijuokino publi
ką. Gražiai atliko Agota Na
vickienė, kuri visada prisideda 
prie vaidinimų. Pirmą kartą 
mačiau scenoje p. Martišauską, 
geistina kad ir tankiau daly
vautų.

Gražiai pasakė eilutes jauna 
mergaitė Kudirkaitė; A. Sadau
skaitė skambino pianu; sesutės 
Salasevičiutės sudainavo porą 
gražių dainelių.

Programą vedė P. štaupienė. 
šokiams grojo Luizų orkestras.

“žaidimų vakarėliai” sekasi. 
Apart jau pirmiau įvykusių ir 
aprašytų vakarėlių, dar buvo 
surengta du vakarėliai: vienas 
štaupų namuose, kitas Petraus
kų. Abiejuose vakarėliuose da
lyviai gražiai praleido laiką ir 
M. S. kuopai padaryta pelno.

Birželio mėnesį Sąjungietės 
tariasi suruošti linksmą išva
žiavimą.

Vėliau tikima suruošti įdo
mus vakarėlis Lietuvių salėje.

Kp. Korespondentė.
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