
‘WF LITHUANIAN WEEKLY
(THE FlPfcO)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rafe:

In the United States..................... $2.00
Canada and’'"'Mexico........................... 2.50
Lithuania and<^ąther countries..... 3.60

Advertising grates on application.
“D I R V A”

68£0 Superior Ave. Cleveland, O.
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaite Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose........................   $2.00
Kanadoje ir Meksikoje..................... ' 2.50
Lietuvoje ir kitur......................................3.00
Prenumerata skaitosi'nuo dienos užsirašy- 
fflo, ne nuo Naujų Metų; ir mokasi iškalus.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland. O.

No. 23 CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, BIRŽELIO-JUNE 9, 1933 KAINA 5c. Vol. XVIII (18-ti Metai)

Birželio 12 Prasideda
Pasauline Konferencija

BUS APKALBAMA EKONOMINIAI, PREKY
BINIAI IR KITI KLAUSIMAI.DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Boston, Mass, — Audiny- 
čių darbininkams Naujoje 
Anglijoje, 16,000 skaičiuje, 
tapo pakelta algos nuo 12 
iki 30 nuoš. American Woo
len Co. pakėlė 12l/2 nuoš. 
savo 6,300 darbininkų Law
rence, Mass., ir apie 2,000 
darbininkų Providence ir 
Manton, R. I.

Lawrence, Mass., Arling
ton audinyčia pakėlė algas 
5,000 darbininkų. -

Taip .paskirose, dalyse N. 
; Anglijos algos pakelta au- 
' dinyčių darbininkams vie
tomis iki 30 nuoš.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green iš- 
sireiškia apie kėlimą algų, 
ką tūlos išdirbystės daro, 
sekančiai: Publika nepriva
lo duotis suvedžioti prane
šimais apie darbininkų algų 
kėlimą. Nekurie fabrikan
tai atsiliepdami Į Roosevel- 
to paraginimą didinti dar
bininkams algas, padidino 
jas po 10 nuoš., bet reikia 
neužmiršti kad tiems darbi
ninkams pirmiau algos bu
vo sumažintos 40 ir 50 nuoš.

Clevelande (Newburge) pra
dėjus dirbti ilgai uždarytai 
American Steel and Wire Co. 
dirbtuvei paimta atgal 400 dar
bininkų.

Clevelando distrikte plieno iš
dirbystės šiuo tarpu veikia jau 
net 77 nuoš. Nuo Kovo men. 
žemo laipsnio darbai pakilo iki 
to kad paimta trijose didelėse 
plieno išdirbystėse 7,750 darbi
ninkų daugiau.

National Tube Co., Loraine, 
O., dabar turi 6,000 darbininkų 
vietoj 2,500 kaip buvo Kovo m.

Youngstowno distrikte plie
no ir geležies darbai pakilo iki 
46 nuoš.

Geležies ir plieno dirbtuvių 
savininkai kalba apie pakėlimą 
paprastiems darbininkams al
gų ir trumpu laiku sako pakels 
kad išeitų po 40c į valandą.

White Motor Co. Clevelande 
gavo užsašymų už $200,000 pa
daryti Gulf Refining Co. Pitts- 
burge gasolinui vežioti trokų.

West Albany, N. Y. — New 
York Central gelžkelio dirbtu
vė paėmė 700 darbininkų j va
gonų skyrių ir 1,700 į lokomo- 
tivų skyrių. Dikčiai pasidaugi
no naudojimas voganų prekių 
išvežiojimui, todėl gelžkelis tu
ri apsirūpinti vagonais ir loko- 
motivais.

Gelžkelių tarnautojai atsisa
ko sutikti priimti algų numa
žinimą toliau. Jau ir taip jie 
sutiko numažinimui pirmiau ir 
tuomi gelbėjo gelžkeliams lai
ke depresijos. -

46 užmušta kasykloje. Sase
bo, Japonija. — Kilus sprogi
mui angliakasykloje prie Saki- 
to, užmušta 46 darbininkai ir 
30 kitų sužeista.

50 TAUTU ATSTO
VAI STENGSIS PA
ŠALINT DEPRESIJĄ

Londonas. — Birželio 12 
d. čia prasidės pasaulinė 
ekonominė konferencija, j 
kurią suvažiuoja atstovai 
iš virš 50 valstybių aptari
mui kaip prašalinti depre
siją, pagerinti pirklybą ir 
darbus.

Ši konferencija sudarys 
naują epochą Anglijos pre
mjerui MacDonaldui, kuris 
per eilę metų skelbė kad tik 
geri norai tarp tautų page
rins visuotiną padėtį ir iš
gelbės valstybes iš skurdo.

Konferenciją įvykti pada
rė galima Tautų Sąjunga, 
kuri patiekia maždaug tokį 
programą:

Pinigų ir kredito sutvar
kymas.

Kainų sureguliavimas.
Atgaivinimas kapitalo ju

dėjimo.
Tarptautinės pirk 1 y b o s 

sutvarkymas.
Tarifų ir apsikeitimų su

tartys.
Organizuotas kontrolia

vimas produkcijos ir pirk- 
lybos.

Anglijai labai rupi atsie
kti koki nors gerą galą šio
je konferencijoje, nes turė
dama 3,000,000 bedarbių ku
riuos turi maitinti, nori pa
gerint, savo vidujinę padėtį.

Prancūzija iš savo pusės 
pageidauja kad konferenci
ja pagelbėtų nustatyti dola- 
rio ir sterlingo vertę ir kad 
auksas butų priimtas pini
gų pagrindu. Mat, Prancū
zija laikosi prie aukso, ku
rio daug turi, ir nori kad ki
tos šalys neatsitrauktų nuo 
aukso.

VOKIEČIAI NEPASI
TIKI PRANCŪZAMS

Roma. — Birželio 7 d. ta
po pasirašyta keturių vals
tybių sutartis: pasirašė Ita
lijos, Vokietijos, Anglijos ir 
Prancunzijos premjerai.

* ♦ ♦
Geneva. — Nusiginklavi

mo konferencijoje apsirei
škė nesusipratimas kai Vo
kietija atsisakė pasirašyti 
keturių valstybių taikos ir 
nusiginklavimo sutartį. Vo
kiečiai sako pasirašys tik 
kai tikrai žinos ar Prancū
zija sutinka sumažinti savo 
karo medegą.

Europos taikos palaiky
mui Mussolini pasiūlė ketu
rių valstybių sutartį, į ku
rią ineina Anglija, Prancū
zija, Vokietija ir Italija.

Prancūzija labiausia bijo
si nusiginklavimo.

POLITIKIERIAI KLIU
DO ROOSEVELTO 

DARBUS
Washington. — Politikuo

janti Kongreso nariai pra
dėjo prieštarauti Roosevel- 
to ekonomijos programai ir 
reikalauja kad karo vete
ranams butų padidinta tei
kiamos pašalpos, kurias su
mažino Roosevelt kaip tik 
pradėjo vykdyti savo biud
žeto subalansavimo progra
mą.

Prezidentas sako kad tas 
prieštarauja Demo k r a t ų 
partijos padarytiems priža
dams laike rinkimų ir neno
ri pažadų laužyt. Jeigu bus 
didinama veteranams pa
šalpa tai reikės uždėti vi
siems gyventojams naujus 
taksus.

Jeigu tame klausime ne
susitaikys prezidentas su 
Kongreso nariais, turės už
sitęsti neribotam laikui pa
ties Kongreso posėdžiai iki 
nebus prieita prie kokio 
tikro nutarimo.

Politikuojanti ats t o v a i 
nori dadėti veteranams net 
.$170,000,000 sumą.

SKOLINA KINIJAI 
.$50,000,000

Washington. — Preziden
tas Roosevelt užtvirtino Re
konstrukcijos Finansų kor
poracijos kreditavimą Kini
jai .$50,000,000 sumos, kurią 
sunaudos pirkimui iš Ame
rikos . vatos ir grudų. Pa
skolą sutarė Kinijos nacio
nalistų valdžios finansų mi- 
nisteris Dr. Soong.

KINAI PRIEŠINGI KA
RO PALIAUBOMS

Hongkong, Kinija. — Ne
pasitenkinę šiaurinės Kinų 
vyriausybės padarytomis su 
Japonija karo paliaubomis, 
pietinės Kinijos valdovai 
kelia didžiausius protestus 
ir nori kad Japonai butų iš
vyti laukan iš Kinijos.

“GILIUKUS” SOVIETAMS
Baku. — Netoli Lok Ba- 

han išmušta didelis aliejaus 
šaltinis, kuris pila po 1,500 
tonų aliejaus į dieną; šalti
nis 2,000 pėdų gilumo. Toje 
vietoje gręžiama dar dau
giau skylių ir jieškoma ki
tų šaltinių.

Sovietų carai vėl galės 
užpilti aliejum kitų šalių 
rinkas.

Rengia bedarbių pagalbą. 
Kaip jau žinoma, federalė 
valdžia paskyrė $500,000,- 
000 gelbėjimui bedarbės. 
Dabar rengiama mašinerija 
tų pinigų išskirstymui ge
riausiu budu sušelpti šalies 
12,000,000 bedarbių.

JIEŠKO BUDU • PRE
KYBAI SU RUSIJA
New York. — Varoma 

plačios derybos užvedimui 
prekybos Amerikos su Ru
sija. . Sakoma kad greitu 
laiku bus prie ko nors gero 
prieita.

Sovietams labiausia rei
kalinga vatos ir galvijų.

Toliau, gal bus sutarta 
ir mašinų vežimas į Rusi
ją. Iš Rusijos Amerika ga
lės imti manganesą, chro
mo rudą, kailus, maisto tam 
tikrus produktus, popier- 
malkį, asbestos ir tt.

1931 m. Amerika ekspor
tavo į Rusiją už $104,000,- 
000, o 1932 m. nupuolė iki 
.$13,000,000.

MIRĖ SPORTO ŽINOVAS 
WILLIAM MULDOON 
New York. — Birželio 3 

d. savo dvare netoli čia mi
rė New Yorko valstijos bok
so komisijonierius William 
Muldoon, 88 m. amžiaus.

Jis buvo- griežtas ir tei
singas sporto kontroliavi
me.

JAU JIEŠKO AUKSO 
SLĖPĖ.IŲ

Washington. — Generalis 
prokuroras Qummings pa
tiekė investigacijos biuro 
viršininkams įvairiose ša
lies—dalyse tūkstantį vardų 
asmenų nužiūrėtų turinčių 
paslėpto aukso pinigų. Ku
rie turi aukso arba aukso 
certifikatus viršiau $100 
vertės privalo grąžinti val
džios iždan. Kurie to ne
padarys, jeigu bus susekti 
jog tikrai slepia auksą, gali 
būti bausti $10,000 pinigine 
pabauda arba 10 metų ka
lėjimo.

14 UŽMUŠTA
Nantes, Prancūzija. — 

Birž. 5 d. gelžkelio nelaimė
je užmušta 14 žmonių ir 116 
kitų asmenų sužeista.

JAPONIJA NORI LAIVY
NO LYGAUS SU SUV.

VALST. LAIVYNU
Geneva. — Japonijos at

stovas nusiginklavimo kon
ferencijoje sako kad kariš
kų laivų sutartis tarp Ame
rikos, Anglijos ir Japonijos 
dabartiniu nustatymu 5-5-3 
Japonijai neatitinka ir Ja
ponija po 1936 metų tos su
tarties nesilaikys. Japoni
ja pageidauja turėti kariš
kų laivų skaičių lygų Suv. 
Valstijoms.

Steigia dar 257 miškų 
stovyklas. Prezidentas Roo
sevelt užtvirtino steigimą 
dar 257 stovyklų miškuose, 
35 valstijose, kur sutilps vėl 
50,000 bedarbių.

Senatas ir Atstovų Butas 
galutinai užtvirtino Roose- 
velto ąumanymą išimti auk
są iš visokių atmokėjimų 
skolų, senose ir naujose su
tartyse.

Prez. Roosevelto žmona 
steigia vasarinę stovyklą 
bedarbėms pavienėms mer
ginoms. Stovykla sutalpins 
300 merginų, randasi Bear 
Mountain Parke, N. Y.

Varis brangsta. Varis bu
vo nupigęs visai, ir dabar 
pakilo iki 8c svarui.

LAKŪNAI PASIRYŽĘ 
IŠLĖKTI BIRŽELIO 

11, RYTE
New York. — Lakūnai 

Darius ir Girėnas pasirengę 
pakilti į orą Kauno linkui 
šį sekmadienį, Birželio 11 
d., saulei tekant. Jie iki šiol 
atlikinėjo paskutinius pri
siruošimus ir instrumentų 
bandymus.

Jeigu oras bus tinkamas, 
jie sekmadienį tikrai išlėks.

AMERIKIETIS MAT
TERN SKRENDA AP

LINK ŽEMĘ
New York. — Birželio 3 

d., 4:20 vai. ryto, pakilo ir 
išlėkė kelionėn aplink žemę 
Amerikietis lakūnas James 
Mattern. Jis nori sumušti 
žemės apskridimo rekordą.

Jo pirmas sustojimas bu
vo Norvegijoj, už 3,592 my
lių. Kelionę atliko į 24 va
landas.

Iš Norvegijos išlėkė į Ma
skvą Birž. 5 d., kuri yra už 
1,015 mylių.

Iš Maskvos išlėkė į Oms
ką, Sibire, ir iš ten į Čitą.

Birželio 8 d. kelionėj per 
Sibirą buvo priverstas nu
sileisti ir tik. po dienos lai
ko tapo surastas mažame 
miestelyje.

Per Atlantiką skrendant 
buvo užpultas sniego, ledų 
ir priešingo vėjo, kas pasi
taikė gal but tiems lakū
nams kurie žuvo Atlantike.

ISPANIJA SUSIPYKO 
SU POPIEŽIUM

Vatikanas. — Birželio 3 
d. visa Ispanijos vyriausybė 
tapo popiežiaus ekskomuni
kuota — atmesta nuo baž
nyčios — už išleidimą ka
talikams priešingų įstaty
mu.

Tarp kitų prieš-religiškų 
įstatymų, Ispanijos vyriau
sybė patvarkė kad vienuo- 
lių — vyrų ir moterų — 
draugijos lieka civilinės or
ganizacijos ir kaipo tokios 
bus aptaksuojamos ir jų su
rinkti per ilgus laikus dal
ios turtai bus paimti vals
tybės žinion.

Ispanijoje yra 4,000 vie
nuolynų, vyriškų ir mote
riškų, kurie iki šiol buvo 
laisvi nuo taksų.

Toliau, religiškos organi
zacijos negalės užsiimti jo
kiu kitu mokymu kaip tik 
tikybos dėstymu.

DIDELIS SPROGIMAS IR 
KATASTROFA

Signal Hill, Calif. — Šis 
“turtingiausias mažas mie
stas pasaulyje” Birž. 3 d. 
panešė baisią katastrofą — 
įvyko gazo ir aliejaus spro
gimas, nuo ko sunaikinta 
dalis miestelio, užmušta į 
10 žmonių ir apie 50 kitų 
sužeista.

1,500 užmušta. Bolivijos 
kare su Paraguajum šiose 
dienose1 užmušta 1,500 Boli
vijos kareivių.

Per balandžio mėnesį S. 
Valstijose, 33 valstijose, iš
dirbta 2,200,000 bačkų alaus 
ir išparduota 1,500,000 bač
kų.

LIETUVOJE
DIDELIS potvinis

Žeimelyje naktį į Gegu
žės 13 d. smarkiam lietui 
lyjant, prasidėjo didelis po
tvinis. Vanduo ėmė taip 
smarkiai kilti jog vieške
liuose nugriauta ir nunešta 
visi tiltai per magistralius 
griovius. Patys vieškeliai 
gėrovai apardyti ir paplau
ti. Susisiekimas visais vieš
keliais ir visomis kryptimis 
toje srityje nutrauktas.

Žeimelio miestelio pakra
ščių gyventojų trobesiai bu
vę visiškai vandens apsem
ti ir gyventojus tekę gelbė
ti skubom padarytais keltu- 
tuvais bei plaustais. Potvi- 
nio padaryta daug nuosto
lių, nors žmonių aukų nėra. 
Vanduo neužilgo nuslūgęs, 
nors žemesnėmis vietomis 
laukai ilgiau buvo apsemti.

Tą pačią naktį panašią 
gamtos avariją tekę per
kentėti ir kaimyniniams Pa- 
švintinio ir Linkuvos vals
čiams. “L.U.”

PADIDINO LIETUVOS 
GYVENTOJAMS PAJA

MŲ MOKESTĮ
Ministerių kabinetas pa

keitė darbo pajamų mokes
čio įstatymą ta prasme kad 
nuo pirmų pilnų ar nepilnų 
10,000 litų pajamų (pada
rius išskaitymus) mokesčio 
reikės mokėti 10 nuoš.; nuo 
kitų pilnų ar nepilnų 5,000 
litų — 12 nuoš.

Šituos mokesčius, kaip ži
noma, moka laisvų profesi
jų piliečiai ir privatinių įs
taigų tarnautojai. “L.U.”

ANGLAI ĮSILEIS TIK 
LIETUVOS MIŠKĄ

Sovietų miškas Klaipėdo
je apdirbtas buvo gabena
mas ir Anglijon. Kadangi 
Anglai po kivirčių su Sovie
tais šį pavasarį, nusistatė 
iš Rusijos prekių neįsileis
ti tai ir trys laivai nuvežto 
Anglijon Rusų miško norė
ta neįsileisti, bet po gyvų 
derybų sutiko leisti iškrau
ti laivus, tačiau daugiau so
vietų miško, apdirbto Klai
pėdoje, atsisako įsileisti.

Lietuvos miškų depart- 
mentas yra nusistatęs da
bar Anglijon gabenti Lietu
vos miško medegą. “L.U.”

-------
I PERKŪNIJOS AUKOS

Rokiškio apielinkėje Ge
gužės 12 d. siautė audra su 
lietum ir ledais. Ledai ap
kapojo piemenukams kojas, 
kuriems net prisiėjo sirgti. 
Vietomis lietus išplovė pa
sėlius ir žmonės jau antrą 
sykį sėja. Iki Gegužės 18 
d. dar buvo nepasėta koks 
50 nuoš. laukų.

Bajoriškių k., Panemunė
lio vai., perkūnas užmušė 
pil. Bulovą, jo brolį ir tetą 
apsvaigino ir apdegino. Žai
bas inėjo pro langą.

Ūkininkai statosi perkūn
sargius. Pereitą metą sta
tyti perkūnsargiai jau su
gedo, surūdijo.

Perkūnsargių statybą tu
rėtų paimti valdžia savo ži
nion ir neleisti nieko neiš
manantiems žmonėms per
kūnsargių statymu verstis.

P. Kriukelis.

MIRĖ JONAS STRIMAI
TIS

Kaune Gegužės 16 d. mi
rė Lietuvos žurnalistų są
jungos narys, Jonas Stri
maitis, ilgą laiką sirgęs ne
pagydoma vėžio liga ir gy
dęsis užsieniuose.

Velionis buvo dar jaunas, 
42 m. amžiaus žmogus, gi
męs 1891 metai,s Žečkalnių 
k., Šakių ap. 1911 m. del 
politikos priverstas buvo 
pabėgti į Ameriką, kur iš
buvo iki didžiojo karo pa
baigos.

Amerikoje darbavosi tūlą 
laiką prie laikraščių ir prie 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės.

Gryžęs į Lietuvą, velionis 
dirbo liaudininkų organiza
cijose, buvo seimo atstovu, 
redagavo liaudininkų laik
raščius “Lietuvos Žinias” ir 
Lietuvos Ūkininką”. Be to 
organizavo Lietuvos jauni
mo sąjungą ir bemaž 10 me
tų buvo tos organizacijos 
priešakyje. “M.R.”

GELŽKELIŲ GELBĖJI
MO BILIUS PRIIMTAS
Washington. — Atstovų 

Butas priėmė bilių kuris 
pagerins gelžkelių apdėtį 
jeigu bus Senato priimtas.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

TIKRAS VAJUS
Birželio 11 d. rengiama dide

lis piknikas Lietuvių Kambario 
naudai Pittsburghe, Lietuvių 
Ūkės Klubo Sodne, Willock, Pa. 
Piknikas tokiam gražiam tiks
lui rengiamas yra tai tikras va
jus šiuo sezonu, žmonės visoje 
apigardoje laukia tik progos su
važiuoti kur maždaug pusiau
kelėje, pasimatyti su savo se
nais draugais ir gimnėmis. Tuo 
pačiu sykiu jie atliks gražų vi
suomenės darbą: parems stei
gimą Lietuvių kultūros ir dai
lės paminklo. Tuo paminklu bus 
Lietuvių Kambaris Pittsburgho 
Universitete.

šį pikniką su sportais, imty
nėmis, kumštynėmis, laimėji
mais rengia Lietuvių Vaizbos 
Butas su prisidėjimu visų Pitts
burgho ir apielinkės draugijų. 
Viskas labai tinkamai, nes Liet. 
Kambario sumanymą anais me
tais Vaizbos Butas priėmė, pa
davė visoms draugijoms, kurios 
per savo atstovus-delegatus iš
rinko Lietuvių Kambario Fon
do Komitetą. Taigi visai nuo
seklu kad draugijos remia vajų 
Kambario Fondo naudai.

Piknikas įvyks sekmadienį. 
Birželio 11 d. Tikimasi daug 
žmonių atvyksiant į šį pažmo- 
nį. Tatai ir galima pavadinti 
vajumi Lietuvių Kambario nau
dai, nes be žmonių, be Lietu- 
vių-žmonių nebūtų įkurtas Lie
tuvių kultūros paminklas.

Taipogi tikimasi kad ir kitų 
miestų Lietuvių draugijos su
rengs po pikniką šio Kambario 
Fondo naudai. Tokiu budu grei
tai susirinks reikalinga suma 
tam kad gautume musų kamba
rio planus; kitaip sakant, kad 
Lietuviai butų pripažinti kaipo 
savo kambario steigėjai. Kas 
turi mus pripažinti? Universi
teto valdyba, susidedanti iš 
Pennsylvanijos gubernatoriaus, 
Pittsburgho miesto majoro, 
Pitt. Universiteto kanclerio ir 
keliolikos kitų globėjų.

ši valdyba mums prielanki. 
Buvo jos nustatyta suma virš 
tūkstančio dolarių- (apie tai jau 
rašėme) ; dabar gi gavome ži
nią kad kuomet bus tik tūks
tantis dolarių mes gausime mi
nimus planus. Labai svarbu 
kad tas pirmas tūkstantis dola
rių butų surinktas šį pavasarį, 
taip kad vasaros laiku butų ga
lima tuos planus pristatyti Lie
tuvai oficialiu keliu. Nuo ta
da, kaip jau žinoma, prasidės 
tikras Lietuvių Kambario dar
bas.

Taigi kiekvieno miesto ir 
miestelio Lietuviai, stokit dar
ban, prie vajaus, ir dėkite au
kas Lietuvių Kambariui. če
kius siųskit: V. Zambliauskas, 
31 Minooka St., Pittsburgh, 10, 
Pa.)

L. K. F. Spaudos Kom. B.

PENNSYLVANIJOS valsti
joje 1932 metais buvo mažiau 
kaip vedybų taip ir persiskyri
mų. Pernai per visą metą ap
sivedė 55,947 poros; 1931 m. 
buvo 59,826 poros.

Perskyrų buvo: 1932 metais 
5,817; 1931 m. — 7,241.

Allegheny apskrityje vedybų 
buvo 5,697 poros; 1931 m. bu
vo 6,933 poros. Perskyrų bu
vo 1,113 porų, o 1931 m. 1.3J.7 
porų.

ALLEGHENY apskrityje su
sekta kad per kelis pastarus 
metus iš apskrities iždo išmo
kėta didelės sumos pinigų neva 
darbininkams, kurie tuo tarpu 
apskričiui nedirbo, net buvo mi
rę ar išvažiavę į Europą. Tyri
nėjama kas tuos pinigus pasi
naudojo.

Minkštos anglies per savaitę 
iki Gegužės 27 d. iškasta 5,- 
115,000 tonų prieš 5,050,000 t. 
savaitė pirm to ir 4,250,000 to
nų tą pat savaitę pernai.

Kietos anglies iškasta 688,000 
tonų prieš 664,000 tonų savai
tė pirmiau.

CHICAGOJE APSILANKYMO ĮSPŪDŽIAI

PENN. valstijos šelpimo ta
ryba nubalsavo paskirti $4,985,-. 
000 67 apskričių bedarbi) šel
pimui per Birželio mėnesį.

Cleighton, Pa., pradėjo dirbti 
Pittsburgh Plate Glass Co. stik
lo išdirbystė. Paimta į darbą 
700 darbininkų. Pirmu kartu 
ta išdirbystė pradėjo veikti 
taip gerai nuo 1931 metų.

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatčs . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandvkit 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.

Nekentekit 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

SCRANTON, PA.
“Adomas ir Jieva”. Gegužės 

28 d. Scrantono L. K. T. para
pijos Birutės choras turėjo la
bai gražų perstatymą, state 
scenoje operetę “Adomas ir Jie
va”. Adomo rolę turėjo Anta
nas Gustaitis: Jievos — p-lė 
Aldona Straigiutė; Grafo — 
Adomas Pipcius, Tarno — Al
girdas Gustaitis.

Antanas Gustaitis (Adomas) 
labai gražiai atliko rolę; jo bal
sas tiesiog visus stebino: skam
bus, malonus, aiškus. Rolę taip 
pat vykusiai atliko: labai aiš
kiai atvaizdavo liūdintį Adomą 
Rojuje, kad ne vienas į jį žiu
rėjo su pasigailėjimu del jo 
kančios kurią jis kentė del savo 
Jievutės. P-lė Straigiutė (Jie
va) visus žavėjo savo maloniu 
lyrišku balseliu, savo nudavimu 
tikrai vargstančios, besikanki
nančios moters. Jos kančios, 
nors bereikalingos, nerimtos, 
taip paveikė publiką kad ne vie
nam iš žiūrėtojų suspaudė šir
dį pasigailėjimu jos.

Teatro režisorium ir dainų 
mokytoju buvo vargoninkė p-lė 
Adelė Gustaitytė, kuri ir laike 
vaidinimo pianu skambino. Ji 
savo uždavinį atliko kuopui- 
kiausia. Jos darbas, pasišven
timas atnešė tinkamus vaisius. 
Visi tikrai džiaugėsi puikiu pa
sisekimu, gražiomis dainomis, 
kas ir ją pačią džiugino, nes ne 
veltui nuėjo nemiegotų naktų 
pastangos tą veikalą beruošiant.

Mes Birutės choro nariai ir 
kunigas širdingai išreiškiame 
ačiū visiems artistams ir pane
lei vargoninkei Adelei už jų 
stropų darbą, paruošimą to 
veikalo.

Vysk. Gritėnui paminklas. 
Gegužės 28 d. L. K. T. parapi
jos kapinėse įvyko pašventini
mas naujo akmens-paminklo A. 
A. Vyskupo Gritėno antkapio. 
Pašventinimo apeigas atliko 
Vysk. Hoduras. Po pašventi
nimo, Vysk. Hoduras pasakė 
labai gražų, jausmingą pamin
klą Angliškai ir paskui vietinis 
Kun. V. Vaicekauskas pasakė 
Lietuvišką pamokslą.

Choro Korespondentas.

'Justojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
Tvėriau 170 svarų iki panaudojau 
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 159 s • 
Taipgi turiu daugiau energijos i* 
neturiu alkanų jausmų.“

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

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistines 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.

CHICAGA VERTAS PAMATY
TI MIESTAS — YPAČ PA

SAULINĖS PARODOS 
LAIKU.

Gegužės 20 d. vakare aplei
dau Clevelandą ir sekmadienio 
rytą radausi toj garsioj Chica- 
goj, kuri pragarsėjus daugeliu 
dalykų. Kadangi reikėjo va
žiuoti pro “Margučio” dvarą ir 
“Liaudies Tribūnos” redakciją 
tai pirmiausia ten ir užsukau ir 
pirmiausia pasimačiau su B. F. 
Simokaičiu, “L. Tr.” redakto
rium. Po trumpo pasikalbėjimo 
nuvykau pas savo matušę ir 
Motiejų Vitkus, gyvenančius po 
nr. 4119 So. Sacramento avė.

Ten prisiviešėjus iki popie
čio, sutarėm važiuoti į pikniką, 
kurį surengė Chicagos gerai ži
nomas biznierius Budrikas. Ta
me piknike matėsi didelė minia 
žmonių, virš 3,000. Pagal šių 
laikų tai nemažas skaičius. Tą 
pačią dieną turėjo pikniką ir 
dienraštis “Naujienos”. Tenai 
neteko nuvažiuoti, bet girdėjau 
kad dalyvavo mažas būrelis 
žmonių. Kaip matosi tai kei
čiasi laikai ir viskas su jais.

Gegužės 22 d. apvažinėjau 
nekurias žymesnes miesto vie
tas kurių dar nebuvau matęs. 
Reikia pasakyti kad Chicagos 
miestas yra įdomus, įvairus ir 
yra daug vietų kurios verta pa
matyti. Nors daugelis apie šį 
miestą žino tik iš blogos pusės, 
bet tų blogumų apsilankęs ten 
nematai, ir aš kiek kartų hu
nu Chicagoj vis gaunu gerus, 
naujus įspūdžius.

Tą patį vakarą turėjau progą 
dalyvauti “Margučio” duoda
mam radio programe, kur gerb. 
komp. A. Vanagaitis suteikė ir 
man progą per savo radijušą 
tarti kelis žodžius į “Margučio” 
klausytojų minią. Kiek teko 
girdėti tai Lietuviai geriausia 
mėgsta klausyti “Margučio” 
programų. Kadangi gerb. Va
nagaitis yra visų mylimas tai 
ir jo visi darbai įvertinami.

Tą vakarą teko daugiau pa
sikalbėti su p. Simokaičiu. Jis 
plačiai nušvietė Chicagos Lie
tuvių judėjimą ir veikimą tau
tos labui. Gerb. Simokaitis yra 
plačiai žinomas veikime ne vien 
Lietuvių tarpe bet ir ‘Ameriko
nų politikos rateliuose. Kiek 
patyriau, jis yra daug nuveikęs 
pereituose S. V. prezidento rin
kimuose ir turi padėkos laiškus 
nuo Prez. Roosevelto. Butų ge
rai kad daug tokių veikėjų bu
tų Lietuvių tarpe.

Vėliau aplankėme ir daug ki
tų draugų ir pažystamų; Cice- 
roj apsilankėm pas pp. James 
Vitkus ant 48th Court; aplan
kėm savo seną draugą J. Gele- 
žainį ant 1925 W. 51 St. Nors 
senai jau buvau matęs savo 
draugą Joną, bet buvo malonu 
vėl susieiti ir atnaujinti drau
giškumą. Poni Geležainienė pri
ėmė mus kaip savo geriausius 
draugus, nors tik pirmą kartą 
mus matė. Pasimatėme ir su 
daugeliu kitų pažystamų ir 
draugų, kurių jau per daugelį 
metų buvom nematę ir netikė
jom sueiti.

APIE PASAULINĘ 
PARODĄ

Užteks apie visas vaišes. Da
bar noriu nors kiek išreikšti sa
vo nuomonę apie Chicagos Pa
saulinę Progreso Parodą, kurią 
visas pasaulis nori matyti ir 
jau daug laiko apie ją kalba. 
Aš vis galvojau kaip tą Parodą 
pamatysiu, bet taip atsitiko 
kad teko dalyvauti pačią Paro
dos atidarymo dieną, Gegužės 
27. Štai kas tą dieną Chicagoj 
matėsi. Anksti išryto toje mie
sto dalyje kuri arčiau prie Pa
rodos žemės buvo pilna žmonių: 
kur nepasisuksi visur sunku 
prasimušti, Parodos atidary
mui sudaryta člemonstracija 
prasidėjo eiti Michigan gatve 
per Grant Park, ir ėjo į Sol
diers Field. Užėmė apie 30 
blokų ilgumo. Apie valandą 
laiko ėmė praeiti. Apie 300,000: 
minia žiurėjo praeinančių.

Parodos stadione laike pro- 
gramo buvo apie 40,000 minia, 
o pietų laike jau buvo parduo
ta apie 50,000 bilietų į Parodą. 
Bilietų pardavimas tęsėsi visą 
dieną. #

Laike atidarymo, šimtai or
laivių skraidė virš Parodos že
mės, kariumenė maršavo, ir pa
ties formalio atidarymo laiku 
šaudė iš kanuolių. žodžiu sa
kant, tuo laiku buvo sujudinti 
visų jausmai, minia atrodė pil
na gero ūpo ir gerų norų.

Laike atidarymo ceremonijų 
buvo visa eilė gerų kalbėtojų 
miesto ir valstijos atstovų. Ti
kėtasi kad dalyvaus Preziden
tas Roosevelt, bet jis negalėjo 
pribūti, prisiuntė savo atstovą, 
paštų sekretorių James Farley, 
kuris skaitė Prezidento Roose
velto paruoštą raštą Parodos 
reikale. Farley taipgi pasakė 
kad per tokius surengimus vi
sos šalys ir tautos gali sueiti į 
gersnį draugiškumą, ir sako 
kad šis atsitikimas pakels Chi- 
cagą visapusiai.

Ir tiesa, kiek teko matyti ir 
girdėti tai bizniai jaučia apgy- 
vėjimą: restaurantai, viešbu
čiai ir krautuvės. Viską apra
šyti vienu sykiu negalima, tik 
tiek noriu pasakyti kad Paro
da, kaip ir pati Chicaga, verta 
visiems pamatyti, dėlto kad 
musų amžiuje kitos tokios pro
gos gali nebūti. Paroda bus 
atminimas visam amžiui, ypač 
jaunimui kurie lanko bent ko
kį mokslą. Paroda bus prak
tiškiausias pasimokinimas ir jų 
mokslo šakoje galės duoti didelę 
naudą, todėl tėvai turėtų duo
ti progos savo vaikams šią Pa
rodą matyti.

Kaip nekurie mano kad Pa- 
rodon inėjimas labai brangus 
tai netiesa. Įžanga į Parodos 
žemę yra tik 50c. ir už tą pa
čią įžangą galimei pamatyti la
bai daug įdorųav.s. Yra tam 
tikros vietos kur ineinant rei
kia dasimokėti paskirai, bet ten 
galima neiti; taipgi yra auto
busai kurie važinėja po Paro
dos žemę. Jie kaštuoja tik 10c 
į vieną galą. žodžiu sakant, 
viskas pritaikyta kuopigiausia 
ir prieinamiausią.

Baigdamas patarčiau Cleve- 
landiečiams neapleisti progos 
pamatyti Pasaulinę Parodą. Ku
rie neturit savo automobilių pa- 
sistengkit prisidėti prie - “Dir
vos” ekskursijos, kuri nuveš 
ir parveš jus už labai žemą kai
ną, tik $10.50 į abi pusi. Iš ap
silankymo Chicagoje ir Parodo
je turėsit puikiausių atsimini
mų visam savo amžiui.

Apie Parodos reikšmę para
šysiu kitu kartu daugiau.

Jonas Jarus.

KANADOS 
NAUJIENOS

nerupi, žino kad neturėdami ką 
valgyti turės gryžti dirbti už 
tiek kiek duoda.

(Pabaiga bus.)

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

DAYTON
Baigė mokyklą. Kiser High 

mokslainės 99 studentai baigė 
tą mokyklą ir gavo diplomus. 
Tame tarpe ir trys Lietuviai: 
Petras Maršalius, Ann Paluc- 
kaitė ir Ruth Steputis.

Lietuviai mažiausia skaito 
laikraščius. Iš trijų tautų — 
Vengrų, Lenkų ir Lietuvių — 
proporcionališkai imant, Veng
rai ir Lenkai skaito daug dau
giau savo kalba laikraščių ne
gu Lietuviai skaito savo laik
raščius. “D.” Rep.

PAJIEŠKAU savo vyrą Jo
ną Baršį, kuris atgal 1.0 metų 
gyveno Scranton, Pa., paskiau 
New Yorke. Paeina iš Rokiš
kio ap. Kas apie jį žino prašau 
pranešti šiuo antrašu:

Narkunų k., Rokiškis 
Karolinai Baršienei.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE
WATERBURY, CONN.

SUDBURY, ONT.
BEDARBIŲ VARGAS 

NEMAŽĖJA
Nors žiema praslinko ir su

švito pavasario saulutė, bet 
žmonelių gyvenimas nei kiek 
nepasikeitė. Visi, jaunas, se
nas laukė pavasario ir tikėjosi 
gal kur gales darbą gauti, nors 
plikam kunui pridengti galės šį 
tą nusipirkti, juk nors ir nešal
ta vasarą bet nuo musių ir uo
dų reikia apsisaugoti, ir žmo
niškiau pavalgyt galės dirbda
mas. Bet visos svajonės nuėjo 
veltui — ir kaip matosi varg
šai bedarbiai dar daugiau turi 
rūpintis savo likimu. Kol žie
mos šalčiai kankino tai ir mies
tas šiokią-tokią pagalbą teikė 
visiems: su šeimoms gyvenan
tiems vežė į namus, o nevedę 
ėjo į maitinimo punktą ir gau
davo nors šiek-tick gyvybę pa
laikymui maisto. Nors maistas 
buvo blogas, bet vis iš bado ne
mirė.

Bet dabar sušilus orui mies
tas atsisako duoti pašalpą, nes 
pats miestas iki ausų skoloje 
paskendęs ir nori viską perduot 
valdžios žinion, ir dabar varg
šas bedabri dėkis kur nori, nes 
ir ponai neturi iš ko duoti.

Daugelis bedarbių į kapus 
nuėjo iš priežasties vargingų 
kelionių prekiniais traukiniais, 
nes policija kiekviename mies
telyje traukiniui sustojus gau
do taip važinėjančius ir suga
vę siunčia dirbti į valdiškus 
ukius dykai, porai ar trims mė
nesiams, o kurie neišbuvę Ka
nadoj penkių metų tuos atlikus 
bausmę deportuoja į savo kraš
tą kaipo nusikaltėlius. Kiek
vienas bijodamas papulti į jų 
rankas šoka nuo traukinio dar 
nesustojus, nusilauždami ran
kas, kojas, o kiti visai žūsta po 
traukiniu.

Visai nesenai vienas bedar
bis norėjo užsikabinti ant va
žiuojančio vagono ir išvažiuoti 
kur į ukes, bet smuko po ratais 
ir jam nupjovė abi kojas auk
ščiau kelių. Subėgus žmonėms, 
nabagas verkdamas sakė gailys 
kad visai nesuvažinėjo, laimin
gesnis butų buvęs, nes badą 
kentė sveikas būdamas, ką da
bar darys būdamas elgeta. . . . 
Nuvežtas į ligoninę į antrą die
ną mirė. Buvo vos 23 metų 
amžiaus vaikinas. Taip atsi
tinka kas savaitė, bet policija 
ir valdžia į tai neatsižvelgia ir 
nepaiso ar mirė bedarbis ar ko
kis šiaip gyvūnas.

Policija ir šaudo taip važi
nėjančius bedarbius. Gegužes 
19 d. ant C. N. R. gelžkelio po- 
licijantas peršovė vieną, kurio 
vardas yra P. Burowski, 23 m. 
amžiaus. Traukiniui pribuvus 
į Foleyet, Cnt., tuojau policija 
pradėjo krėsti traukinį ir jieš- 
kot bedarbių. Pamatę policiją 
bedarbiai šoko nuo vagonų ir 
pasileido bėgti į mišką; polici
ja ėmė vytis ir šaudyt, ir virš 
minėtą vaikiną nušovė, kulka 
perėjo per pilvą ir jis ant vie
tos mirė. Kaltinami policijan- 
tai ginasi nežiną katras šovė. 
Abu šovusieji policijantai bus 
teisiami, nes jiems nepavelyta 
šaudyti, tik šiaip gaudyt važi
nėjančius bedarbius.

Kurie žmonės dar dirba ir 
tiems sunl>i pragyventi, nes 
vos kelias dienas į mėnesį gau
na padirbti, o prie darbo di
džiausias spaudimas: kur pir
miau dirbo 6—8 žmonės, dabar 
vienas ar du turi atlikti tą dar
bą, o tokiame skubotame darbe 
irgi nelaimių netrūksta.

Pernai žiemą daugelis darbi
ninkų dirbo ant valdiško kelio 
kurį veda per visą Kanadą; mo
kėjo tada po 30c į valandą; bet 
šią žiemą jau dirbo tik už $10 
į menesį, o nuo 1 Gegužės dar 
sumažino iki $5 į mėnesį ir sa
va drabužį reikia turėti. Dau
gelis darbininkų pasipiktino ir 
metė darbą, bet darbdaviams

NAUJI “DIRVOS” 
SKAITYTOJAI

J. A. Urbonas iš Dayton, O., 
rašo: Juozas Maksimavičius
kuris nesenai išrašė “Dirvą” Į 
okupuotą Lietuvą savo švoge- 
riui, gavęs iš ten laišką su pa- 
dėkavone už “Dirvą”, dabar 
vėl išrašo “Dirvą” į tą pačią 
vietą,k okupuotoj Lietuvoj, savo 
brolio sunui Juozukui ir kartu 
pats sau išsirašo “Dirvą”. Juo
zas Maksimavičius yra tvirtas 
“Dirvos” artojas.

J. Zujus iš Waterbury, Conn., 
išrašė “Dirvą” savo broliui Lie
tuvoje.

Kazys Daukša iš Waterbury, 
Conn., išrašė “Dirvą” savo bro
liui Aleksandrui Gudauskui į 
Lietuvą.

J. Kuliunas Brighton, Mass., 
prikalbino naują skaitytoją F. 
Matulį iš ten pat.

Charles Vogonis iš Little 
Bras D’or Bridge, Kanadoj, įs
tojo į “Dirvos” artojų eiles pri- 
siųsdamas prenumeratą.

Pr. Statkunas iš Chicagos 
išsirašė “Dirvą” sau ir savo tė
vams Lietuvoje.

Julius Račius, Pittsburgh, Pa. 
išrašė “Dirvą” savo seserei Ry
goje.

PASTABA
Kurie ir dabar išrašys “Dir

vą” naujai kitiems arba patys 
taps prenumeratoriais prisiųs- 
dami metinę prenumeratą, gaus 
dovanų $2 vertės knygų.

Prenumeratos kaina: Ameri
koje $2; Kanadoje $2.50; Lie
tuvon $3.00.

Prenumeratą galima siųsti 
laišku pinigais, tik įrašykit aiš
kų antrašą kam laikraštį siun
tinėti ir kas pinigus siunčia.

Adresuoki!:
“DIRVA”

6829 Superior Av. Cleveland, O.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO
Pajieškau savo vyro, Kazimiero 

Liutkevičiaus (Angliškai vadinasi 
Charles K. Lewis), apie 58 metų am
žiaus. 1925 m. gyveno Brooklyne, 
X. Y. Paskutiniai antrašai iš Cle- 
velando: 1945 W. 45 St., 1905 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.

Naminukės po lašiuką
/

Sveikas, Jonas!
Kelkim taurę,
Išgerkim slyvines;
Išbandykim
Pilną galią
Pramonės naminės.
Vieno stiklo 
neužtenka;
Tik išbunda kirmėliukas;
Antras stiklas
Lengviau slenka,
Jau pripranta gomuriukas.
Pilkim, pilkim
Trečią stiklą,
Tegyvuoja “traicė”!
Tegul stiklas 
Šis ketvirtas 
Liūdėsi išsklaisto!
Gerkim penktą,
Ar ne vyrai?
Ar ne pentinuoti?
Pusę tuzino
Išlenkę
Imsime dainuoti.
Valio, tauta, 
Ir bobelės
Kurios vyrus myli!
Gerkim, Jonai, 
Po septintą.
Ko toks liūdnas, tyli?
Bet mus Jonas
Jau susmuko
Ir nieko negirdi;
JĮ paguldė
Slyvų sunka, 
Saldi, bet beširde.

V.
4/

Geriausias įnamis
Darata: — Be abejonės, 

kaimynėle, gali išnuomoti 
šitam geram žmogui kam
barį.

Morta : — Ar jis ramus 
žmogus?

Darata: — Kaip avinas. 
Jo buvus šeimininkė kas
dieną didino nuomą už kam
barį, o jis nei žodžio nesa
kė, tik mokėjo ir mokėjo.

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN * EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

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

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland----

LIETUVON
Mus nesupanti laivai suteik a progą pa
togiai keliauti bi kuriuo me‘ų sezonu. 
Į ABI PUSI. NEW YORK AS O-ITQ 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE O 1 I □ ■ 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

PER HAMBURGĄ

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

vietą Jūsų sunkiai

sutaupytiems

SAUGIAUSIĄ Bankas
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dusų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Musų Jaunimo Raštų Skyrius
Chicagos Žinios

LIAUDIES
GELŽKELIAI NUKENTĖ NUO AUTOMOBI

LIŲ IR LĖKTUVŲ — RENGIASI KOVOTI
MUSŲ

PASTABOS
REALIZATION OF A GRAND IDEA

By Vytautas Sirvydas.

Gelžkeliai smarkiai nu- 
kentė nuo automobilių ir 
orlaivių, nes šiai greitai ko
munikacijai išsiplėtojus di
dėlė - sunkioji komunikacija 
publikos aplenkiama.

^Gelžkeliai pradėjo galvo
ti apie naujenybes kurios 
patrauktų publiką naudotis 
gelžkeliais.

Europoje ir paskiau Su
vienytose Valstijose pradė
ta bandyti naudoti gumi
niai ratai. Bet šis bandy
mas dar nieko nepriėjo.

Vokietijoje pradėta nau
doti “zeppelinai ant bėgių” 
— orlaivių sparnais varomi 
traukiniai, lengvi ir zeppeli- 
no pavidalo, kurie lekia po 
virš 100 Angliškų mylių j 
valandą.

Dabar ir Amerikoje ruo
šiama tam panašus dalykas, 
tik bėgs motorų spėka kuri 
suks ratus, be sparnų oru 
varytis.

Šis naujas susisiekimo pa
būklas gaminamas Union 
Pacific gelžkelio linijos; bus

lengvas, iš alumino, "susidės 
iš trijų vagonų vienas su 
kitu tandžiai sudarytų, že
mos konstrukcijos, su mo
torais priešakyje, turės 600 
arklių spėkos motorus ir 
galės bėgti iki 110 mailių Į 
valandą. Vagonai svers tik 
80 tonų, kuomet dabartiniai 
vagonai sveria 160 tonų. Iš
vaizda visų trijų vagonų 
išrodys kaip milžinas kirmi
nas.

Šie greiti traukiniai pra
dės veikti tarp Kalifornijos 
ir Chicagos ir kelionę atliks 
j 36 valandas, vietoj kaip 
dabar apie 70 valandų.

VAŽIUOKIT PER 
LIETUVOS UOSTĄ 

KLAIPĖDĄ

ŠVEDU 
AMERIKOS

i L IETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Milžiniški Nuostoliai 
Karo kuri Niekas 

Nesmerkia
Pittsburge Įvykusioj kon

vencijoj prekybos su užru- 
bežiais, Fred I. Kent, di
rektorius Federalio Rezer
vo Banko New Yorke, pa
sakė kad nuo 1929 metų, 
kada valstybės pradėjo vie
na prieš kitą kariauti eko
nomiškai, pradėdamos kel
ti muitus, uždaryti duris 
prekėms iš kitur ir agituo
ti pirkti tik savo šalies ga
minius, 24 šalys per tą lai
ką turėjo $32,000,000,000 
nuostolių prekyboje.

Toks ekonominis nacio
nalizmas, jeigu bus tęsia
mas toliau, galės sunaikin
ti civilizaciją. Vietoj leng
vinti prekybą, stengtis su
mažinti kliūtis, paakstinti 
žmonių aktiviškumą, kas 
taip svarbu visai žmonijai, 
kiekviena šalis stengėsi dar 
labiau suvaržyti, — pasakė 
Kent.

“Baltasis švedų Laivynas” 
Pigios Laivakortes

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

—Degtinė balta, bet ji 
raudonina nosį ir juodina 
reputaciją.

M.L. GRIPSHOLM ........... Liepos -
S.S. DROTTNINGHOLM Liepos 13 
M.L. GRIPSHOLM .... Liepos 27 
M. L.-. KUNGSHOLM .... Aug. 19

Dideli, balti it gulbes 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 į savo vietinį laivakorčių agen
tą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St. New York, N. Y. 
Chicago, Ill. 181 N. Michigan Av. 
Boston, Mass. 10 State Street 
Detroit, Mich. 73 Monroe St.
Montreal, Canada 1410 Stanley St.

Į LIETUVĄ
Reguliariai

Išplaukimai,— 
Patogi Kelionė,— 
Žemos Kainos. 
Platesnių informacijų at- 
sikreipkit j vietini agen
tą arba j

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

PRADEDA atrodyti kad nau
jas “Vienybės” redatkorius p. 
Tysliava rengiasi atidaryti “de
mokratijos mokyklą” Lietuvai. 
Tai nieko naujo! Nors gana 
keistai atrodo kad p. Tysliava 
gyvendamas Lietuvoje nepatie
kė savo minčių vietoje. Juk 
butų buvę daug praktiškiau.

Amerikoje gyvenant duoti 
“kursus” Lietuvai vargu duos 
kokių rezultatų, nes per eilę 
metų nieko neišėjo. Amerikos 
cicilikai jau senai duoda pana
šias “pamokas” Lietuvai, nors 
kuomet Lietuva kūrėsi jų obal- 
sis buvo “Lietuv.ai nei cento!”

'*• ▼ 'V

DEL TOKIŲ, p. Tysliavos 
“pamokų” cicilikų dienraščio 
“N.” redaktorius ką tik liežuvį 
neprarijo besidžiaugdamas kad 
rado sau “kamarotą”, ir kur dar 
— “Vienybėje”.

Labai galimas daiktas kad p. 
Tysliava taip rašo tik nežino
damas Amerikos Lietuvių sto
vio. Vieną gražią dieną, kada 
susipažins su tais kurie jam j 
ausį kalba apie “demokratiją”, 
pamojęs ranka pasakys kad 
klaidą padarė jų klausydamas.

▼ ▼ ▼

AMERIKOS Lietuviams visai 
nereikėtų “mokyti” Lietuvą vi
dujinės tvarkos, kuomet čia pat 
musų gyvenime yra tokių ne- 
geistinumų kuriuos reikia tai
syti o tie “mokytojai” dar iki 
šiol neįstengė nieko padaryti į 
gerąją pusę bet daug į blogąją. 
Čia Amerikoje musų gyvenime 
yra būtinas reikalas kovoti 
prieš demagogus ir dolarinius 
parazitus.

Nepajiegiant čia pat susi
tvarkyti, siūlymas Lietuvai pa
mokų yra visai negudrus žygis. 
Toks darbas labai panašus į to 
ūkininko kurio rugiai laukia 
pūva, o jis pats važiuoja kaimy
nui talkon rugius vežti.

■v v

CICILIKŲ “N.” Chicago j pa
skelbė svietui kad SLA. Pild. 
Taryba 4 balsais prieš 3 užtvir
tino Viniką centro sekretorium. 
Iš kur tuos keturis balsus ga
vo?, Vitaitis neturi teisės bal-

June 11 th will be a day of 
proud rejoicing among the Lith
uanians of Cleveland, in. which 
I am sure, we all will heartily 
join. Indeed, well it might be! 
On that day will occur the for
mal dedication of the Lithua
nian Cultural Garden in the 
Culture of the Nations section 
to the local municipal park. 
This Lithuanian “Kultūros Dar
želis”, to stand as long as the 
City of Cleveland stands, will 
be a constant reminder to its 
inhabitants and visitors of the 
fact that among the many nat
ions in this world, there is a 
people called the Lithuanians, 
who bring something worthy 
to any shores they settle. As 
far as we know, in no other 
place of this great, wide world 
is there anything comparable 
to it. Just imagine: a plot of 
land in a park owned by a big 
city, established by a city ord
inance to be a perpetual remind
er of Lithuanians, one of the 
nationalities which inhabit this 
city and contribute with might 
and main to it’s growth! As 
yet, we never heard of anything 
like it.

The gladdest man on that day, 
I think, will be the editor of the 
“Dirva,” Mr. Karpavičius. “Kul
tūros Darželis” is a child of his 
vivid imagination, just as the 
many characters which he has 
given us in his historical ro
mances of early Lithuania. He 
was the first to grasp the im- 
porance and significance of the 
idea, and his was the first fin
ancial contribution $10. Aided 
by the fine cooperation of dele
gates from about twenty local 
Lithuanian societies, he has 
used every propitious opportun
ity to realize the idea (which 
was born way back in 1929). 
Money had to be raised and 
means discovered to raise it. 
Plans for the landscape had 
to be drawn. Statues had to 
be made and transported from 
Lithuania. The Lithuanians of 
Cleveland, seem to have appre
ciated his initiative very keen
ly. One of the means of rais
ing funds was the staging of 
theatrical performances. And 
of the three dramas presented, 
the best attended was “Galiū
nas”, written by Karpavičius

Many thanks belong also to 
himself. Thus have the Lith
uanians thanked their leader.

an energetic officer in the Lith
uanian army. He is Major Ar
dickas, with whom Mr. K. S. 
Karpavičius became acquainted 
while visiting Lithuania in 1928 
and who is now so interested 
in “Kultūros Darželis” that he 
literally would comb Kaunas 
to help in any matter that i$ 
necessary. He helped to pro
cure the plans for the lands
cape and oversaw all the work 
with regard to the statue of 
Dr. Basanavičius, a gift of the 
Lithuanian Government. The 
statue is a copy of the famous 
work by the sculptor Zikaras. 
The Swedish American Line 
should also get our thanks, for 
it transported these sculptures 
from Lithuania to New York 
without charge—in which mat
ter Mr. Kapavičius also had a 
hand.

So now the major part of 
everything is ready. Every
body is eagerly awaiting June 
11 th, when many Lithuanians 
from the various Lithuanian 
colonies will congregate in 
Cleveland to witness the impre- 
sive dedication ceremony and 
unveiling of the bust of Dr. 
Basanavičius. The ceremony will 
be officiated by Hon. B. K. Ba
lutis, Lithuanian Minister to the 
United States, who comes to 
Cleveland for that purpose.

Lithuanians will be eighth 
national group to open their Al
lotted garden officially; the 
Jews, Germans, Italians', Irish, 
and two Slavic groups have al
ready opened theirs. Other nat
ionalities are still lagging. The 
total cost to the Lithuanians 
will be about $ 5000. The Gar
den is nearly two acres in ex
tent. The Cleveland Lithuani
ans seem to be a selfreliant lot, 
since they hardly asked for any 
help from other colonies. Ex
cept for a contribution from the 
Lithuanian National Alliance, 
they have done everything by 
their own means and energy. 
They may well be proud of their 
work: a Lithuanian Garden in 
a city park, it’s landscape to 
be executed in the National 
Lithuanian style, with Gedimino 
Stulpai and the statue of Dr. 
Basanavičius, who is honored 
in Lithuania as George Wash
ington is here. A unique thing, 
found nowhere else in the world. 
Lithuanians of Cleveland, we 
take off our hats to you!

Atsidarius Pasaulinei
Parodai

Kaip jau žinoma, Pasaulinė 
Šimtmečio Progreso Paroda at
sidarė Gegužės 27 d. Pasinau
dodamas šventadienio liuoslai- 
kiu, Gegužės 30 d., reporteris 
nuvyko tos Parodos pažiūrėti.

Ineinant Parodos žemėn vis
kas atrodo gana gražiai, ir vi
dun inėjus tenka pamatyti daug 
įvaii ianybių. Tiesa, dar šiuo 
tarpu Parodos budinkai-pavil jo
nai ne visi užbaigti ir tik gal su 
pabaigą Birželio menesio bus 
viskas pilnai įrengta.

Abelnai, Pasaulinės Parodos 
įrengimas atrodo kaip koks tai 
savotiškas miestas, kur sueina 
viso pasaulio tautų žmonės.

Mokslo Rinkinių salė ypatin
gai bus įdomi kuomet pilnai 
bus užbaigta.

Reikia pastebėti kad už 50c 
įžangos bilietą gali labai daug 
ko matyti, bet imtų porą sa
vaičių laiko jeigu norėtum prie 
visko prieiti ir nors apitikriai 
apžiūrėti.

TAUTŲ PAVILJONAI
Pasižiurėjus į visas puses 

matosi įvairių tautų paviljonai, 
ant stogų kybo vėliavos; žmo
nės patarnautojai ir patarnau
tojos įsirengę savo tautiškais 
rubais. Taip atrodo kada vi
sas pasaulis dalyvauja.

Amerikos Lietuviams patar
tina apsilankyti Pasaulinėj Pa
rodoj apie Liepos vidurį, nes 
tuo laiku jau bus pilnai viskas 
užbaigta įrengti. Kurie atsi
lankys Parodoje nei vienas ne
sigailės, nes tokių progų nela
bai tankiai pasitaiko.

Prie to reikia pastebėti, kas 
svarbiausia tai kad Pasaulinėj 
Parodoj viską galima matyti už 
tą patį įžangos bilietą. Tiesa, 
yra kelios vietos kur dar reikia 
mokėti po 25c. įžangos, bet di
dumoj jos nelabai svarbios.

Tiek apie Pasaulinę Parodą 
ši kartą. Chicagos žvalgas.

AR ALUS BUS PO 5c STIK^ 
LINĖ? Illinois valstijoje eina 
investigacija kodėl negalima 
parduoti alų po 5c stiklą. Mat, 
manoma kad daug daugiau bu
tų alaus parduodama jeigu bu
tų pigesnis.

KAINOS KYLA ant visko.
Chicagoje pastebima smarkus 
kilimas kainų ant visokių pro
duktų, ypač valgomų daiktų. 
Manoma kad iki ateinančio ru
denio viskas bus žymiai pabran
gs.

VAŽIUOJA į Clevelandą. B. 
F. Simons-Simokaitis, “Liau
dies Tribūnos” redaktorius, va
žiuoja sekmadienį į Clevelandą, 
dalyvauti iškilmėse Lietuvių 
Kultūrinio Darželio atidaryme 
ir pasitarti nekuriais reikalais 
su Clevelandiečiais.

PIKNIKAI. Pereitą sekma
dienį Chicago  j Įvyko net kelį 
piknikai, taipgi buvo “Margu
čio” piknikas, kur buvo gana 
skaitlingai publikos.

Reikia pastebėti kad pastaru 
laiku Chicagoj visi pradėjo ren
gti piknikus vis tikėdami už
darbio, bet didumoje tie pikni
kai nėra pelningi, kartais net 
nuostolingi. Kada buna daug 
piknikų, publika išsidalina ir 
niekam pelno nebūna. Rep.

Lietuvių Spaudos Sąjungos 

DIDELE EKSKURSIJA 
' I KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną) 
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Birželio— JUNE 29 anksti ryte
(Keleiviai sės j 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 
1022 Chester Avenue 

Cleveland

suoti, nes jam nebuvo leista nei 
pirmiau balsuoti. Tas reiškia 
kad Vinikas nėra legaliai pa
tvirtintas Pild. Tarybos užimti 
SLA. sekretoriaus vietą.

Tiems kuriems reikalinga Vi
nikas turėti Pild. Taryboje, jie 
žut-but kad ir smurto keliu jį 
įstūmė ir tiek.

Kada dalykai SLA. centre 
taip .eina, nesuprantama ką vei
kia Kontrolės Komisija?

▼ ▼ ▼

CICILIKŲ laikraštis įrodinė
ja kad Dr. Stanislovaitis “dar 
nėra pribrendęs” prie organiza
cijos, ir tt. Atsirado “pribren
dęs” cicilikas! Visgi žmogus tu
ri turėti geras akis šįtaip rašy
ti, kuomet jo ir jo vadovauja
mų žmonių takai nužymėti la
bai “pribrendusiais” “atsižym- 
mėjimais”! 

▼ ▼ ▼

KEISTA kad šiais laikais Lie
tuvos reikalų vedėjai turi sau 
malonumo ignoruoti Amerikos 
Lietuvius. Pavyzdžiui nesenai 
Lietuvoje pasimirė net keli įžy
mus veikėjai, kaip ir Kan. Tu
mas-Vaižgantas. Iš Lietuvos 
negauta jokių pranešimų ir tik 
po 14 dienų atėjus Amerikon 
Lietuvos laikraščiams patirta 
apie jo mirtį. Tas pats ir su 
kitais.

Kodėl tai nei Elta nepasirū
pina Amerikiečiams tokius įvy
kius pranešti. Del tų kelių de- 
sėtkų litų kurie kaštuotų pa-

NORI NUPIGINTI PARODOS 
ĮŽANGĄ

Chicagos miesto taryba daro 
pastangas kad butų nupiginta 
bilietų kaina į Parodą, ypatin
gai šeimoms, kad visi turėtų 
progą pamatyti šią Šimto Metų 
Progreso Parodą.

Miesto tarybos nutarimu jau 
privesti tramvajai prie pat Pa
rodos, taip kad Chicagiečiai ga
lės nuvažiuoti už 7c iki Paro
dos žemės. Iš kitų miestų at
vykę Lietuviai irgi galės pasi
naudoti ta transportacija.

Vėliau “Liaudies Tribūna” 
pasistengs patiekti reikalingas 
informacijas kitų kolonijų Lie
tuviams apie Pasaulinę Paro
dą ir tt.

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.

rikos Lietuvių šimtais tūkstan
čių dolarių. 

▼ ▼ -v

ČIA NEKALBAM su tikslu 
pamokinti Lietuvą, bet prime
name tik tinginumą ir nekrei-

ignoravimas musų yra ištikro 
epateisinamas.

siųsti Amerikon kablegramą ne- pimą domės į Amerikiečius tų 
nukentėtų. Reiktų neužmiršti Lietuvos įstaigų kurios turėtų 
kad Lietuva yra gavus iš Ame-'tokius dalykus padaryti. Taip

ŠIOSE dienose prohibicijos 
įmetimą užtvirtino Indiana ir

Illinois valstijų legislatures.
Valstijos viena po kitais sku

bina prohibicijos atsikratyti.

AUDRA. Pereito sekmadie
nio audra padarė nemažai nuo
stolių Pasaulinės Parodos įren
gimams. Žmonės, kurių buvo 
apie 60,000, staiga užpulti lie
taus, slėpėsi kur tik galėjo. 
Sušigrudime 15 asmenų sužeis
ta. Nuostolių padaryta už ko
kius $8,000.

Kai kuriose vietose Parodoje 
kur buvo imama įžangos mo
kestis, užėjus lietui buvo ati
daryta publikai durys,' ir ten 
kur nenorėta išsyk leisti, durys 
buvo atidarytos be jokių cere- 
monij ų.

Kitose Illinois vietbse ta pati 
audra padarė nuostolių ir už
mušė vieną žmogų.

PARODOS įrengimai eina 
prie pabaigos. Jau privesta prie 
Parodos žemės gatvekariai 22- 
ra gatve.

Laike Parodos Chicagoj yra 
naujų trafiko patvarkymų ir 
ten kur yra permainos polici
jai! tas stovi. Todėl patartina 
sekti atidžiai policijantų nuro
dymus.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažu 3 
colių pločio ir gana ilgų kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus1 trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
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Visai nieko bendro vie
nam su kitu neturint, ir vi
sai kitokiais tikslais prasi
dėjus, dviejose kaimyniško
se Amerikos Lietuvių kolo
nijose šymet steigiama Lie
tuvių Tautos Paminklai.

Birželio 11 d. Clevelande 
su didelėmis iškilmėmis ati
daroma Lietuvių Kultūrinis 
Darželis, kuriame bus ati
dengtas Lietuvos padovano
tas Dr. Basanavičaus bius
tas. Atidengimo ceremoni
jose dalyvaus Lietuvos Mi- 
nisteris Washingtone, B. K. 
Balutis. Paminklą priims, 
kaipo Lietuvos dovaną, Cle- 
velando miesto majoras su 
daugeliu kitų miesto valdi
ninkų.

Pittsburgh© Lietuviai tuo 
tarpu gavo progą steigti ki
tą musų tautai paminklą 
šioje šalyje: Pittsburgo U- 
niversitete kuria Lietuvišką 
Kambarį.

Kuris iš tų dviejų pamin
klų yra. svarbesnis?

Musų nuomone, abu yra 
lygios svarbos, nors vienas 
nuo kito skiriasi savo pavi
dalu. i
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DU PAMINKLAI
taip ir Pittsburge beveik 
nieko nenuveikta Vilniaus 
vadavimo reikalu, nes visos 
pastangos sukopta į tų pa
minklų įkūrimą. Gėda bu
tų prieš kitas tautas jeigu 
Lietuviai pasiėmę darbą ne
baigtų ir pasisakytų jog ne- 
pajiegiam. Ne Lietuviai bu
tų jeigu taip padarytų. Bet 
už tai musų laikraščiuose 
nuolat buna pažymėta kad 
“Clevelandas ir Pittsburgas 
nieko nenuveikė Vilniaus 
vadavimui”. Skaudu apie 
tai skaityti, tačiau laikai 
persunkus kad visas puses 
aprūpinus. Trukumą Vil
niaus vadavimui užpildo ki
tos kolonijos ir gėda toms 
dar kurios nieko neturėda
mos kito, nepajiegia dar
buotis Vilniaus reikalais.

Vilnius ir Lietuva gali pa-1 paminklai pasaulyje.

sitikėti kad nei Clevelandas 
nei Pittsburghas nėra “sla- 
keriai” ir savo dalį pridės 
su kaupu. Jau yra ir davę 
prieš kelis metus. Reikia 
tik pabaigti ta našta nešti 
kurią dabar pasiėmė ant sa
vo pečių Tautos Garbei. * * *

Lietuvių tauta mažiukė, 
o kaip Clevelande taip ir 
Pittsburghe pasiėmė darbą 
tokį patį kokį pasiėmė kitos 
didėsės tautos. Bet reikia 
pasididžiuoti kad nekurias 
ir dideles tautas Lietuviai 
pralenkė. Musų veikėjai to
kie pat gabus ir sumanus 
kaip ir kitų tautų veikėjai. 
Bet musų tauta maža, ma
žesni vaidai ir mažesnės 
kliūtys, nors mažesni kiše- 
niai.

Šie du musų tautai pa
minklai yra bene vienatiniai 
kur nors už Lietuvoš ribų

Nie-

Kambaris apims savyje 
Lietuvišką meną, grynai 
tautiškus išdirbinius, ir bus 
išpuoštas . sulyg musų tauti
nio skonio.

Darželis yra atvirame ore, 
viename miesto parkų, kam 
paskirta apie du akrai že
mės, ir jame bus pastatyta 
paminklai Dr. Basanavi
čiaus, vėliau Dr. Kudirkos, 
Birutes Fontanas, Gedimi
no Stulpai, ir išsodinta Lie
tuviškos gėlės.

Kaip skirtingi paminklai 
taip skirtingai ir aukas tų 
paminklų įrengimui Cleve- 
lando ir Pittsburgho Lietu
viai renka.

Nors Cleveland© Darželis 
yra atvirame ore, bet aukas 
Clevelandiečiai renka savy
je, užsidarę, namie, pasiti
kėdami ant savo vietinių iš
galių. Per tris metus su
rinko virš $1,500, nors pa
čiais blogiausiais ekonomi
niai laikais, ir jau priėjo 
prie Darželio atidarymo.

Pittsburgiečiai savo Kam
bariui aukas ėmė rinkti at
virai, plačioje Amerikoje, 
tiktai vėliau pradėjo, ir taip 
pat blogais laikais, tai da’’ 
turi žymiai mažiau, bet nė
ra abejonės kad surinks rei
kiamą sumą.

Tiesa, Clevelandiečiams iš 
šalies prisidėjo SLA. sei
mas skirdamas $50 iš Tau
tiškų Centų Fondo; bet ka
dangi seime elgtasi parti- 
viškai, tas pats seimas pa
skyrė $75 Kambariui.

Kai]) Darželiui taip ir 
Kambariui Lietuva, stojo į 
pagalbą, pagaminant pla
nus ir, kaip Clevelandui, Dr. 
J. Basanavičiaus žalvarinį 
biustą. Ir labai gerai pa
darė, nes tai visos Lietuvos 
reikalas, propaganda musų 
tautai.

Sunkus ir ne be dyglių 
tas darbas — Darželio ir 
Kambario—kūrimo darbas. 
Atsiranda ir kliudytoji), y- 
pač musų raudonieji gaiva
lai. Bet jie, išskyrus mažo 
prieštaravimo, daug nepa
kenkė.

Net patys — Clevelandas 
ir Pittsburghas negali vie
nas kitam nieko pagelbėti, 
nes turi rūpintis savo fon
dais.

Toliau, nuo to nukenčia 
ir kiti tautos reikalai. Pa- 
veizdan, kaip Clevelande

Karžygis iš Juros
(Tęsinys iš pereito num.)

Su baime Girdvainis atnešė dar stati- 
nėlę midaus, kurią svečiai ėmė tuštinti.

— Parodyk mums lobius kurių sakai 
jie daug turi! — reikalavo plėšikų vadas.

— Ne tik parodysiu bet ir atiduosiu! 
Tik pasilinksminkit čia paskutinį kartą, 
rytoj čia liks tik pelenai!

Ir taip Krakas, akivaizdoje savo per
gąsdintų geni šeimininkų, pylė į gerkles 
svečiams gėrimą ir grūdo ką tik valgomo 
pagavo.

— Kur yra lobiai? Parodyk jeigu ne
meluoji! — vėl rėkė vadas, gerai įkaušęs, 
kada buvo jau vakaro laikas.

— Na, jeigu taip norit, einam, parody
siu! Galėsim pasidalinti kas ką pagrieb
sim !

Išvedė midum įkaitusius svečius pro 
duris ir parodė toliau nuo gyvenamo na
mo klėtį kur buvo sukrauta šeimininkų vi
sa gerybė: maistas, kailiai, vaškas, medus, 
ir viskas ką jie turėjo.

— Einam, aš jums duris atidarysiu! — 
ir nusivedė vyrus paskui save.

Atidarė sunkias klėties duris, ir ap
svaigę vyrai sugužėjo į vidų. Girti būdami 
nei nejuto kaip iš jų tarpo išnyko Krakas, 
kurs tuoj užsprendė išlauko duris, ir plė
šikai pasijuto sugauti.

Nelaisvių tarpe pakilo toks baisus rik
smas kad butų net kraują užšaldę jeigu kas 
butų tai girdėjęs. Klėtis, statyta iš storų 
apvalų rąstų, durys taip pat storos, ir stip
riai balkiu užspręstos, suėmė savyje žiau
rius plėšikus, kurie čia atėję džiaugėsi vis
ką išgrobsią.

Vyrai, baisiai staugdami, pradėjo ka
ro kirviais kirsti sienoje skylę, bijodami 
kad klėtis nebūtų pakurta ir jie nesudeg
tų, kas buvo pas vikingus priprasta daryti 
su priešais. Krakas bėgo prie Girdvainio 
prašydamas pagalbos, bet jis ir moterys 
manė kad nori jį tik išvilioti iš vidaus ir 
nužudyti, visai nėjo. Krakas pats vienas 
griebėsi savo dideliu kirviu plėšikus žudy
ti. Kaip tik kuris išsiveržė pro iškirstą 
skylę, tą nužudė, ir taip iki vienam jie pa
dėjo savo galvas, gudriai apgauti savo pa
čių brolio, kurs buvo pamilęs Žemaitukę.

Kada išaušo rytas ir namiškiai nesu
laukė sau mirties, išėję pamatė ką Krakas 
padarė.

Dėkingumui nebuvo galo, ir Girdvai
nis ir Beržona tuoj sutiko atiduoti jam sa
vo dukterį už žmoną. Gintelė iš džiaugs
mo apsiverkė ir puolė į glėbį Krakui, kurs 
labai džiaugsmingai priėmė savo dovaną, 
taip ištikimai ir sunkiai uždirbtą.

— Kodėl tu taip šiurkščiai su mumis 
apsiėjai vakar, ir kodėl tuos plėšikus čia 
atsivedei? — klausė Beržona.

— Motin, aš turėjau juos vestis, kada

kur iki šiolei dar nepastaty
tas Dr. Basanavičiaus pa
minklas išskiriant pačios 
Lietuvos.

Geistina kad Amerikos 
Lietuviai a tuos paminklus 
įvertintų ateityje, o dabar 
kad paremtų, sulyg išgalės, 
aukomis jų galutinam įstei
gimui.

Londono Konferencija
Prezidentas Roosevelt iš

leido į Londono Pasaulinę 
Ekonominę Konfer e n c ij ą 
keturis delegatus. Jiems 
įsakė mažiau kalbėti, o dau
giau nudirbti žmonijos la
bui, kad konferencija, ku
rioje dalyvaus virš 50 tau
tų atstovai, duotų kokias 
nors pasekmes.

Kaip matyti, visas pasau
lis jieško pagerinimo, ban
dys tartis, ir visų šalių at
stovai turi gerų sumanymų, 
bet. ai- jie priims kitų gerus 
sumanymus, ar pasitikės 
vieni kitiems, ko taip reikia 
dalykų pagerinimui?

Visos šalys nori kad jų 
prekes kitos įsileistų, bet 
pačios nenori atidaryti ki
toms durų.

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

S. Karpius

girioje susitikau, ir turėjau pasirodyt jog 
esu jų draugas, ne jūsų, kad jie manęs ne
nužvelgtų. Kitaip butume visi pražuvę. 
Juk mes tik du vyrai prieš jų desėtką: jie 
butų viską išplėšę ir namus sudeginę. Da
bar matot kas atsitiko....

— Dabar aš suprantu kad ne visi jus 
esat plėšikai, kaip mes apie jus žinojom,— 
prabilo Beržona, glostydama savo žentą.

— Aš jums sakiau kad jis geras vy
ras! — pridėjo duktė.

— Geras tai geras, bet jeigu aš jį ne- 
nebučiau priėmęs, butų tie plėšikai mus da
bar nuogus palikę, — pasididžiuodamas 
kalbėjo Girdvainis.

— Jeigu ne Gintelė, niekados aš čia ne
būčiau apsibuvęs, — pridėjo Krakas.

Gintelė nuo to labai, labai mylėjo savo 
vyrą, ir jis ją mylėjo, ir dar daugiau pri
sidėjo prie savo naujos tėvynės gynimo, ką 
pamatysime vėliau.

Neištikima žmona

Į pietus nuo Rusnės, kur baigiasi Kur
šių marios, buvo šalis vadinama Sambija. 
Ta žemės dalis, kuriai iš vakarų ir iš šiau
rės guli Baltijos jura, tada buvo daugiau 
kaip sala, o dabar yra dalis rytinės Prūsi
jos. Iš pietų jos guli kitas vanduo, vadi
namas Aismare. Sambija buvo dalis se
nos Parusiu žemės.

Čionai, Sambijoje, gerame atstume nuo 
Baltijos vandenų, tarp girių ant aukšto kal
no, kurs šiandien Eryno kalnu vadinamas, 
buvo stipri pilis Sambių kunigo vardu Vy
dūnas. Sambija buvo garsi savo gintaru, 
ir ten atvykdavo, kaip tik toli istorija pa
sako, pirkliai net iš Romos ir Egipto pirk
ti to garsaus “šiaurės aukso”.

Kunigas Vydūnas valdė pasekmingai 
ir jo klausė daugelis aplinkinių kunigų. Iš
kilus karui, jį rinkdavo vyriausiu vadu, 
nes jis, nors dar jaunas, buvo gerai pasižy
mėjęs savo narsumu ir sumanumu. Pasek
mingai kariaudamas su jurų užpuolikais ir 
gindamas savo kraštą, gražiai gyveno. Nie
kas negalėjo Sambių įveikti iš tų bastūnų 
kurie ten atsilankydavo, ir jų priešai te
galėjo būti tik svečiais.

Jis turėjo žmoną vardu Rasytė. Ji bu
vo jauna ir labai graži, linksmo, žavėjan- 
čio budo, ir mylėjo savo vyrą labai karštai. 
Vydūnui nebuvo nieko meilesnio ir gražes
nio kaip jo Rasytė. Ji turėjo tokią švel
nią, žavėjančią šypsą, gražias luputes, de
gančias akis, skaistų veidą, ir širdį sudre
binantį balselį, kaip kokia jurų deivė; plau
kai jos buvo gražus kai auksu nudažyti. 
Vydūnas, pats patogus ir narsus vyras, 
daugelio mergelių mėgtas ir garbintas, pa
sirinko iš visų tik Rasytę ir parsivedė ją 
j savo pilį už žmoną. Ją mylėdamas, jis 
ir lengviau kariavo ir rodos daug stipres-

Birželio 9, 1933

NUGRIMZDĘS BALTIJOS JUROJE 
TURTAS

Laikraščiuose dažnai pasitaiko žinių, 
tai vienoje tai kitoje juroje yra. nuskendu
sių laivų su auksu ar kitokiu brangiu tur
tu. Yra tokių nuskendusių laivų ir musų 
Baltijos juroje, kuri per virš 3,000 metų 
pasauliui teikė taip branginamą gintarą.

Nuo Palangos į Švediją žiūrint, yra 
Gotlando sala, kur, musų kunigaikščių 
Keistučio ir Algirdo laikais, klestėjo pa
garsėjęs miestas Visby. To miesto pirk
liai, tarpininkaudami tarp Europos Vaka
rų ir Rusijos bei Azijos Rytų, taip pratur
tėjo kad Europoje ėjo paskalai buk Visbio 
moterys verpia aukso rateliais, o žirgai 
ėda iš sidabrinių ėdžių.

Tą tai turtingą miestą sugalvojo api
plėšti Danų karalius Voldemaras Atterda- 
gas. Savo siekio jis ėmė siekti gudriai. 
Pirmiausia jis nusprendė pats savo akimi 
viską išžiūrėti. Jis atvyko į Visby, buvo 
pirklių vaišingai su garbe priimtas ir ap
sigyveno pas turtingą Anghansį. Čia ve
dė jo dukterį, skaisčią Botildą, iš kurios 
patyręs kur geriausia su laivais galima 
prie miesto priplaukti.

Sutelkęs savo karo vyrus ir laivus, At- 
terdagas išlaipino savo kareivius netoli 
Anghansio namų ir užpuolė Visbio gynė
jus, kurių vadas buvo Botildos brolis, Tiel- 
varas. Danų plėšikams gynėjai neatsilai
kė. Visby buvo paimtas ir apiplėštas.

Tačiau Atterdagui nepavyko grobiu 
pasinaudoti. Namon beplaukiant, užėjo 
audra ir veik visi laivai nuskendo. Šitą 
tai sunkendusį turtą vienas Švedų inžinie
rius nori iškelti. Tikra nuskendimo vieta 
nežinoma, bet, spėjama, busianti tarp Got
lando ir Elando salų. Reiksią jieškoti apy
linkėje kokių 25 ketvirtainių jurų mylių 
ploto. Baltijos juros gilumas tose vietose 
siekia 20 iki 100 metrų. Vyt. Sirvydas.

SENOVĖS MANDAGUMO TAI
SYKLĖS

Viduramžių laikais aukštoji bajorija 
ir ritieriai labai mėgdavo įvairias puotas 
ir iškilmes. Jos būdavo surištos su tam 
tikromis ceremonijomis ir etikieto reika
lavimais. Bet kai kur bajorų ir ritierių 
išsilavinimas ir išauklėjimas buvo toks 
menkas (jie didelėje daugumoje nemokėjo 
rašyt nei skaityt), kad per iškilmes tek
davo mokyti juos paprasto apsiėjimo.

Viennos miesto (Austrijoje) arkivuo- 
se rasta senas dokumentas, išleistas 1624 
metais didžiojo kunigaikščio dvaro kanc
lerio. Šiame dokumente išdėstyta dailaus 
elgesio taisyklės didžiūnams dalyvaujan
tiems kunigaikščio iškilminguose pietuose, 
štai keletas taisyklių paimtų iš to doku
mento :

“Pietums užprašyti svečiai turi atvyk

nis ir narsesnis buvo — nes ką darė rodos 
Rasytė jam gelbėjo, padrąsino, įkvėpė. Jei 
užpuldavo jurų plėšikai, jis juos kaip be
ginklius vaikus atmušdavo, ir jo vardas 
kaipo narsaus kariauninko jau buvo žino
mas tolimose vikingų žemėse, ir jie Sambi- 
jon atvykdavo tik prekiauti, ne plėšti.

Vydūnas ir Rasytė augino sunelę ir 
dukrelę, dar jaunamečius vaikus, kuriais 
abu labai džiaugėsi, ir jų meilė buvo neap
sakomai sklandi.

Tuo metu kada bado vejami Danai iš
plaukė į jurą jieškoti sau maitinimosi vie
tų, daug jų buvo atplaukę ir į Sambiją. 
Vydūnas, visai dar jaunas būdamas, su sa
vo tėvu pastojo jiems kelią, ir bastūnai ma
tydami kad neatsilaikys, nešdinosi toliau.

Po to praėjo keletas metų, Vydūnas 
pats liko valdyti vietoje tėvo, ir pats val
dovu būdamas įsigijo sau narsuolio vardą 
ir pagarbą ir Rasytę.

Greta Eryno kalno buvo šventas miš
kas, paskirtas Sambių dievams, kur žmo
nės iš plataus Parusiu krašto sueidavo.pa
garbinti juos. Čia vyriausiu krive buvo 

ti nesuglamžytais rūbais ir išvalytais ba
tais”.

“Negalima imti pirštais iš bliudų val
gių, o nugraužtų kaulų mėtyti ant grindų 
užpakalin, arba pastalėm”

“Negalima laižyti pirštų prie stalo, 
spjaudyti į lėkštę ir rankšluosčiu šnypšti 
nosį”.

Kiaušinis sūriame vandenyje neskęsta. 
Sūrūs vanduo truputį sunkesnis už prės
ką. Kiaušinių išspaustas vandens svoris 
yra truputį didesnis už kiaušinio svorį to
dėl kiaušinis ir neskęsta.

LIETUVIŲ DARŽELIO ATIDARYMUI 
(Birž. 11, Clevelande)

Kaip linksma ir gražu darželyje gėlių, 
Kur auga rūtos, mėtos ir rožės, 
Kur įsteigta yra del busiančių kartų 
Gilių minčių, Lietuviškos grožės.

Kad jie žinotų kiek Lietuva kentėjo, 
Kaip darbavosi didvyriai jos visi, 
Kiek tie didvyriai ten darbo padėjo, 
Jiems jokia, audra nebuvo baisi.

Jie dirbo, kovojo kad ir ūžė audra;
Nors kovotojų daugybė krito,
Bet Lietuvai ateitis paliko tikra, 
Kur visi sulauksim gražesnio ryto.

. A. Jank.

VASARA
Aš vainiką nusipinsiu 
Iš žiedelių puikiausių, 
Ir jaunystę atgaivinsiu 
Prisisegus prie kasų.

Tik nevyski, vainikėli,
Ant galvelės man jaunos, 
Ir žydėti nenustoki 
Niekados, o niekados.

Jonas Sirgedas.

GEGUŽĖS RYTAS
Aplinkui kvepia visur laukai žali; 
Saulėtekiu rasa svaigi, lyg rausvas vynas. 
Lakštutės daina virpa jautriai taip iš toli. 
Pabudusią ji žmogaus širdį tik supa, tik gaivina. 
Gojelis sprogsta jau, viršūnės žalsvai išrašytos. 
Jievų žiedai tuojau pabirs, lyg purpuro lašais. 
Kaip saldžiai paslaptingas žmogui tas Gegužės 

rytas, 
Liūdnai “ku-kuu”. .. gegutės kaip virpa laukais. 
Prie žalmargių bandos rytais taip anksti 
žilvyčių švilpyne linksmai “tra-lia-liaa. .
Oras- toks gražus, taip saulė meili — 
Lengva ir prie žagrės artojui dalia. 
Ir noris užmigti tarp žemės balsų, 
Kai suvirpa dainom žaluma visa, 
Darželyj kaip šypsos tarp rūtų žalių, 
Lyg rytmečio saulė, mergelė basa, 
žavingas yr’ rytas Gegužės saulėtas: 
Ir saulė taip miela, ir žemė kvapi. 
Jausmingom dainelėm gojeliai nulieta —- 
Visus vargus lydi vien daina jautri.

Pajuostė, 16-V-1933. Vainis Dainoras.

senelis vardu Adiklis. Jis labai mylėjo Vy
dūną ir kada jis parsivedė Rasytę, krivė 
sakė kad tai yra dievų skirta mergelė jam 
į porą.

Vieną kartą Vydūnas, šaukiamas Kel- 
mių kunigo į pagalbą, skubiai išsirengė į 
karą. Kelmija buvo toli pietuose, nuolat 
užpuldinėjama plėšrių Mozūrų.

Rasytė ir vaikai karčiai verkė kai tė
velis, vedinas didelį būrį savo vyrų, išėjo 
neapribotam laikui ir nežinomam likimui. 
Vydūnas ramino juos ir sakė jog greitai 
sugryš ir parneš visiems daug dovanų iš 
Mozūrų žemės.

Už mėnesio laiko po Vydūno išėjimo į 
karą, į Sambiją atplaukė vienas smarkus, 
patogus vikingas pirklys. Jis buvo Danų 
jarlas ir, kaip Rorikas, jieškojo sau žemių 
užvaldymui, tik pirklį nudavė ir atvyko į 
Sambius pasidairyti kas butų galima dary
ti užkariavimui tos salos. įvaras girdėjo 
nuo kitų vikingų kad narsaus Sambių va
do Vydūno nėra namie ir kad negreit gali 
gryžti.

(Bus daugiau) __
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MAŽEIKIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestas kurs buvo perkrik
štytas Lietuvių koriko 

Muravjovo vardu.
Mažeikių miestas randa

si vakarinėje Lietuvos da
lyje, Žemaitijos pietvaka
riuose, atstu nuo Latvijos 
sienos apie 12 kilometrų.

Mažeikiai, pirmą kartą 
juos pamačius, nors iš toli 
duoda ir didelio miesto vai
zdą, bet patekus i jį, vaiz
das ir kartu pirmykštė ste
bėtojo nuomonė pasikeičia. 
Žiūrėtojas jaučiasi apgau
tu. Išsisklaidę po visus mie
sto pakraščius gatvės, dar 
labiau po jas trobesiai, iš
skyrus kelias didesnes gat
ves su padoresniais namais, 
lyg sakyte sako jog čia. nau
jakurio miesto esama. Tas 
dar labiau pasitvirtina pa
žvelgus Į Mažeikių praeitį.

Dar, galima sakyti, paly
ginamai nesenai—prieš 70- 
80 metų — dabartinio mies
to vietoje niūksojo didelis 
spygliuočių medžių miškas, 
vietomis saulės spindulių 
nepasiekiamas pelkes slėp-

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.

,! Ofiso Telefonai Namu į 
?MAin 1773 KEnmore 4740WT
1 P. J. KERŠIS į
2 1414 Standard Bank Bldgj ••
;; Baigęs teisių mokslų Cumber- * 1 
X land Universitete ir darbuojas -į- 
” su Teisių ofisu advokatų T 
X Collister, Stevens ir J 
; I Kurzenberger J 
X Su visais teisių reikalais Lietu- 4 
•' viai, Slavai, Lenkai ir Rusai T 
‘ ‘ kreipkitės prie musų. J

damas. Kaip senieji žmo
nės pasakoja, per mišką 
ėjęs kelias ir, maždaug da
bartinėj miesto vietoj, bu
vusios dvi karčiamos. Jose 
Įvykdavę visokių atsitiki
mų, o neretai ir nužudymų. 
Nes, suprantama, tais lai
kais, ypač arti didelių miš
kų, būdavo visokių plėšikų 
ir žmogžudžių.

Ištikro gi Mažeikių mie
stas pradeda kurtis nuo 
1851 metų, t. y. nuo tada 
kai pradėta čia tiesti vadi
namas Liepoj os-Romnų ge
ležinkelis, kuris buvo baig
tas 1871 metais.

Pasakojama buk stačiu- 
sis geležinkelį inžinierius 
norėjęs svarbiausią geležin
kelio' stotį padaryti Viekš
niuose (iš čia už 14 klm.), 
bet reikalavęs kad Viekšnių 
Žydai kiekvienas jam sudė
tų po 5 rublius kyšio. Šiems 
tokį inžinieriaus reikalavi
mą ir jį patį palaikius kvai
lu, inžinierius ant jų labai 
supykęs ir geležinkelio maz
gą padarė Mažeikiuose.

Nuo tada ir prasidėjo di
džiausias Mažeikių kūrimo
si darbas. Abipus naujai 
pratęstos geležinkelio lini
jos pradėta kirsti miškas, 
statyti namai ir daryti kiti 
tam panašus statybos dar
bai.

Iš kur atsirado pavadini
mas “Mažeikiai” tikrų ži
nių nesama. Sakoma kad 
nuo šioj apielinkėj gyvenu
sių daug gyventojų Mažei
kų (pavardėm), kurių čia 
ir dabar dar daug yra.

Tačiau 1901 m. Mažeikiai 
Rusų valdžios buvo “per
krikštyti” ir pavadinti var
du garsaus Žemaičių ir ben
drai visos Lietuvos koriko 
Muravjovo, kuriuo jie bu-

I
 PRANEŠIMAS LIETUVIAMS |

Aš atidariau Lietuvių kaimynystėje, 1430 East 65 St., H 
sieninių popierų krautuvę ir parduodu popieras tokia pi- « 
gia kaina kaip niekur kitur negausite, taipgi pristatau po- H 
pieravimui reikmenis už kaštus. Mano speciališkumas yra g 
sieninių popierų valymas, popieriavimas ir tt. Duosime H 
apkainavimą be jokių išlygų. (26) g

JOHN BINDER I
j: 1430 East 65th St. HEnderson 1615 į:
:: ......... ..........................r

2 LIFETIME
OPPORTUNITIES
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GREAT WORLD'S FAIR 
A CENTURY* PROGRESS

lt

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

6 DAY ALL EXPENSE
LAKE CRU/SE

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

EWJ (MAIL THIS COUPON)
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
GentlemenSend me folder Riving rates, schedules and full 
information about your ALL-EXPENSE World’s Fair Cruises 
on the great ship SEEANDBEE — <>

Address . — —— - ■ ■■ ----------------------------
Everything included —transportation, state- * 
rooms, meals, entertainment, side trips, use of 
the ship as a hotel while in Chicago and ad
mission to the Fair—from Cleveland as low as

50

vo vadinami net ir Vokie
čių okupacijos metu, iki pat 
1918 metų.

Minėto “krikšto” reikšmė 
tai nebuvo paprasta vietos 
pavadinimo permaina. Tai 
greičiau galėjo būti giles
nis Rusų tikslas. Aišku ką 
Rusų valdžia norėjo pada
ryti su paimtais savo glo- 
bon svetimais kraštais — 
norėjo juos surusinti, nu
tautinti. To jie griebėsi 
įvairiausiais budais. Atėmė 
Lietuviams spaudą, uždrau
dė pardavinėti ir platinti 
knygas, laikraščius; už jų 
platinimą bei skaitymą vi
su žiaurumu baudė, o knyg
nešius ir panašius, jų nuo
mone nusikaltėlius, grūdo į 
tamsius kalėjimus, trėmė į 
šaltą Sibirą. Ištremtųjų gi 
vieton atgabendavo įvairius 
savo nusikaltėlius, kolonis
tus, musų taip vadinamus 
“burliokus”. Todėl ir ne
nuostabu kad Mažeikių sri
tyje, ypač Kalnėnų kaime, 
jų tiek daug yra. Ir tas, 
nors išoriniai žiūrint, lyg 
sekėsi. Buvo laikai kad Ma
žeikiuose visi beveik tik Ru
siškai ir tekalbėjo. Tačiau 
tie “visi” buvo jie patys — 
Rusai: valdininkai, įvairias 
tarnautojai ir “burliokai”. 
Lietuviškai galima buvo iš
girsti tik šventoriuje besi
kalbant kaimiečius.

Tačiau Žemaitis ir iki šiai 
dienai Žemaičiu liko. Jisai 
nepasidavė nutautini tn u i, 
bet dar labiau tam priešino
si, kas buvo pastebima kiek
viename žingsnyje.

Ne tik kad spauda buvo 
uždrausta, bet ir tikybos 
reikalai atlikti buvo varžo
ma, įvairių kliūčių daroma. 
Taip pav. bažnyčios staty
mui buvo reikalinga turėti 
iš valdžios leidimą, kurio 
vis dėlto jokiu budu negalė
jo išgauti. Tačiau statyto- 
jų-iniciatorių rūpesčiu ir 
ir sumanumu 1904 m. buvo 
pastatyta nedidelė medinė 
bažnyčia, kurioj ir šiandien 
tebsimeldžiama.

1914 m. kilus pasauliniam 
karui, Mažeikiuose dar te
bešeimininkavo Rusai. Vo
kiečiams Rusus nugalėjus 
ir okupavus Lietuvą, prasi
dėjo vėl sunkus laikai — 
pilni ašarų ir nubudimo me
tai. Ypač jie buvo sunkus 
Mažeikiečiams. Žiaurus o- 
kupantų elgesys su gyven
tojais turbūt niekad neiš
nyks iš Lietuvių atminties. 
Kiek buvo sušaudyta nekal
tų žmonių, atimta sunkiai 
uždirbto turto, išniekinta 
moterų.... Ir visa tai da
rė “kultūringi” Vokiečiai. 
Vieta pušyne kur Vokiečiai 
žudydavo nekaltus žmones 
pavadinta Kankinių aikšte, 
o iš miesto į ją vedanti gat
vė — Kankinių gatvė. Ten 
tiems musų kankiniams, žu
vusioms nuo okupantų kul
kų, yra pastatytas pamink
las — didelis cimentinis 
kryžius. (Bus daugiau.) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

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

6 iki 8 vakare.
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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. '

DAR APIE V. V. S. SKYRIŲ VEIKIMĄ 1932 M.
Skyrių darbas platinant 

“Vilniaus Pasus”, “Vilniaus 
ženklus“ ir literatūrą 1932 
metais, kartu su Vilniui va
duoti surinktomis aukomis, 
bendrai ineigų davė $891.20.

a) Aktiviai 1932 m. vei
kusių V. V. S. skyrių Ame
rikoj (neskaitant New Yor- 
ko) buvo 15. Metų gale įsi
steigė 5 skyriai, kurių vei
kimas pasirodys tik šiais 
metais. Chicagos Lietuviai 
nors ir turi nuo seno Vil
niui Vaduoti Komitetą, bet 
prie talkos Vilniaus Geleži
niam Fondui dar nepristo
jo. Cleveland, O., ir Balti
more, Md., Lietuviai taipgi 
šiuo tarpu Vilniaus vadavi
mo akcijoje dar nedalyvau
ja (neturi V. V S. skyrių).

b) Kokie V. V. S. skyrių 
Amerikoje 1932 metų dar
bo vaisiai? Turėdami gal
voje trečią metą besitęsian
tį ekonominį krizį, spręski
te patys. Beveik kiekvie
nas Sąjungos skyrių Ame
rikoje surengė tai Vasario 
16 d. apvaikščiojimą, tai 
Spalių 9 d. minėjimą. Gi 
Hartfordo, Conn., skyrius 
buvo paskelbęs Vilniaus va
davimo mėnesį, laike kurio 
platino Vilniaus pasus ir 
padarė keletą rimtų, apie 
Vilniaus bylos stovį, pasaki- 
tų. Mažos kolonijos, kaip 
pav. New Britain, Conn., 
ne tik kad neatsiliko nuo 
didmiesčių, bet dar juos to
li pralenkė.

c) Kas daugiausia “Vil
niaus pasų” išplatino? — 
Hartford, Conn., skyrius. 
Kas daugiausia “Vilniaus 
ženklų” pardavė? — Hart
fordo skyrius. Kame la
biausia Vilniaus literatūra 
skaitoma? — Bingham tone, 
N. Y. Gi laikraštis “Musų 
Vilnius” turi didžiausio pa
sisekimo Rochester, N. Y. 
Kas daugiausia aukų surin
ko? — Philadelphia, Pa., 
Lietuviai. Kurioms Ame-! 
rikos Lietuvių koloni joins 
tenka pirmos penkios gar
bės vietos 1932 metų Vil
niaus vadavimo akcijoje?

1 vieta — Philadelphijai
2 ” New Britainui
3 ” Binghamtonui
4 ” Hartfordui
5 ” Rochesteriui

Kas galvojama Vilniui Va
duoti Sąjungos narių 

tarpe
Hartfordo V. V. S. sky

rius yra laimingas kad turi 
savo sandarbininkų tarpe 
visuomenės veikėjus kaip 
Kun. J. Ambotą, vietos kle
boną, A. L. R. K. Federaci
jos dvasinį vadą. Praeitų 
metų Gruodžio mėn. Kun. 
Ambotas padarė vietos Lie
tuvių kolonijai pranešimą 
temoje: “Vilnius musų bu
vo ir bus”. V. M. Čekanau
skas, jaunas, energingas ir 
nuoširdus visuomenės vei
kėjas yra antras visuome
ninio veikimo stulpas Hart
forde. Jisai turi išlavintą 
plunksną ir nešykštauja pa
sidalinti mintimis su laik
raščius skaitančia visuome
ne. Laike “Vilniaus mėne
sio” (Gruodis, 1932) gerb. 
Čekanauskas yra parašęs 
į laikraščius keletą ilgų ra
šinių apie Vilniaus vadavi
mo reikalus. Viename jo 
raštų skaitome;

“Okupuotos Lietuvos Lie
tuviai laukia nepriklauso
mos Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių akcijos ir pagal
bos — jie pageidauja Lietu
vos, nes jų ekonominis ger
būvis gludi Lietuvoje. Su
darymui kelio į Vilnių rei
kia visos Lietuvių tautos 
pastangų, reikia tautinės 
vienybės, bendros organiza
cijos, kaipo kapitalo Vil
niaus vadavimui”.’

Gerb. Čekanauskas karš
tai ragina visus veikėjus 
neaikvoti energijos parti
niams ginčams bet stoti prie 
realaus darbo; jis ragina 
visus, sukurti Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius il
su pasišventimu talkinin
kauti Vilniui Vaduoti Są
jungai Kaune ir Vilniuje, 
Platinti “Vilniaus pasus”, 
pirkti “Vilniaus ženklus” ir 
studijuoti Vilniaus bylos li
teratūrą.

Todėl visai natūralu kad 
Hartforde o ne kur kitur

K. STONIS’-
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave. . 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

subrendo idėja kviesti Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
rių atstovų suvažiavimą ry
tinėse valstijose, Hartforde.

Reikia palinkėti Hartfor- 
diečiams pasisekimo. Jų pa
siryžimas yra nuoširdus ir 
pati suvažiavimo idėja gali 
būti Vilniaus akcijai nau
dinga. Lietuvos Žmogus.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę j 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas gyduo
les nuo visokių aštrių ir užsi- 
senėjusių ligų, k. t. vidurių 
kataro, reumatizmo, kosulio, 
visokių užsisenė jusiu žaizdų 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, lytiško nusilpnėjimo, ir 
t.t. (23)

C. PAKELTIS
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telef. ENd. 8533 ir 8534
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NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas) |

Licensed Funeral Director
Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo
dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

s
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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

| VIETOS LIETUVIŲ ATIDAI |
Aš esu gerai žinomas tarp Lietuvių kuriems parduodu 
sienines popieras ir apdirbu jų kambarių išgražinimo 
darbą. Mano kainos yra prieinamos už maliavoj imą na
mų iš vidaus ir iš lauko, popieriavimą ir tt. 
rit tokio darbo dabar, kreipkitės Į mane, aš 
apkainavimą kuris jums patiks.

Jeigu tu- 
suteiksiu

(24)

JAMES J. MOORE
g INTERIOR AND EXTERIOR DECORATING | 

WALLPAPER —-HANGING H
I 1846 EAST 20TH STREET CHerry 1325. p
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E. A. SHUKER
Carpenter, Builder and General Contractor 

Taisome visus namų rakandus.

Naujas Darbas ir Taisymas — Kontraktas 
nuo dienų. Kainos prieinamos.

ATLIEKAM CEMENTAVIMO DARBĄ.
1304 ADDISON RD. (24) ENdicott 1472
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I BRAMLEY’S LUNCH
ALUS STIKLAIS ir BONKOMIS

Dviejų rūšių alus — vietinis ir iš Pennsylvanijos. 
Pristatome ir j namus.

Visoki sandvičiai ir užkandžiai.

Atdara iki vidurnakčio.
1300 Addison Road

(26)

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

?ORE PENNsytv>(^

PEI oa
I The Columbia Refining Company
Fdiiiiiimiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiniiiiiiiiuir
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Dėžė iš 50 JAMES LANE CIGARŲ ......................... $1.50
Dėžė iš 50 Gerai žinomų James Lane Upton Cigaru . . 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
1622 EAST 34TH STREET CLEVELAND. O.

1 NAMAMS MALIAVA
H
H Didžiausias Clevelande Maliavų Išpardavimas
H čia jums geriausia proga nusipirkti sau namams maliavo-
2 ti dažus taip pigiai kad tik 81 už galioną gerai žinomų da- 
8 žų išdirbysčių. šie dažai parsiduodavo nuo $3 iki $8 gal. 
g Sekančios gerai žinomos rūšys po SI galionas: Hanna’s,

Grey Eagle, Royal Dutch, Pratt and Lambert.
H Namų maliavos — Enamel — Sienoms Maliavos ir visoki 
n kiti reikalingi Dažai už pigiausias kainas.

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

PAINT MARKET
| 811 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 Aliejiniai Dažai Grindim ir Aplankam

VARNIŠIUS Q0c 
Galionas

pirmutinė eilė
85c gal. Visų spalvų gal.

PURE LEAD — Visokių Rūšių — ŽEMIAUSIOS KAINOS
4 vai. ENAMELIAI 
1 eilės maliavojimui 

Baltas ir spalvų J.85

VIRTUVEI DAŽAI 
Kvorta 25c. 

Screen Er.amel 
Kvorta 25c

ASBESTOS STOGU 
TEPALAS 5 gal. can 
Reg. $3, Special 1-25

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

Atdara vakarais 5911 EUCLID AVE.
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(A. JAKUBAUSKIENĖ)
= Lithuanian Funeral Home k
Ę Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
= . Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų.
= nių pervežimui Į ir iš ligonbučių.
E gos. žemiausia kaina laidotuvėms,,

ir aukštyn be apribojimo. Reikale
i 6621 Edna Avenue
rJIllilllilUlllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllimiWIIEEXlilUUllHUIlHUl]^

Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- 

visos lėšos $150 
telefonuokit.

ENdicott 1763
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LIETUVIU DARŽEILO • ATIDARYMO IŠKIL
MIŲ TVARKA SEKMADIENĮ, BIRŽ. 11

Didžiausia iš didžiausių 
Lietuviškų patriotiškų iškil
mių Clevelande bus šį sek
madienį, Birželio (June) 11 
dieną. Tai bus iškilmingas 
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio atidarymas Rockefeller 
Parke. Vieta randasi tarp 
St. Clair ir Superior avė.

Atsiminkit iškilmė bus iš 
ryto, nuo 9:30 vai., o ne ku
riuo kitu laiku.

Tenai publika pradės rin
ktis nuo 9 vai. ryto.

Apie 9:30 vai. pradės gro
ti Glenville High School Be
nas iš 60 studentų.

Apie 10 vai. pribus mies
to Majoras Miller ir kiti 
aukšti miesto valdininkai.

Apie 10 vai. pribus į iš
kilmes Lietuvos Ministeris 
B. K. Balutis, kurį atlydės 
Cleveland© Policijos Šefas 
Matowitz savo automobiliu, 
su buriu motorciklinių poli- 
ci jautų.

Programas prasidės ly
giai 10 vai.

Bus beno muzika, Lietu
viškos ir Angliškos kalbos, 
Lietuvių suvienyto choro 
dainos po vadovyste Vinco 
Greičiaus.

Viduryje programos Lie
tuvos Ministeris gerb. Ba
lutis formaliai padovanos 
Cleveland© miestui Dr. Ba
sanavičiaus biustą. Tuo lai-

LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO piknikas pereitą sekma
dienį buvo didelis ir pasekmin
gas. Dalyvavo apie 1,000 pub
likos ir Darželiui atliko arti 
šimto dolarių pelno.

Piknike buvo programas kal
bų ir dainų. Suvienytas choras 
po vadovyste V. Greičiaus gra
žiai sudainavo porą dainų, kal
bėjo Darželio valdybos pirmi
ninkas Adv. V. P. česnulis. Ta
čiau programo baigt nebuvo ga
lima, nes užėjo smarki vėtra su 
ledais. Vėliau programas baig
ta šokių salėje. Ten atsibuvo 
tautiški šokiai po vadovyste J. 
Visocko.

Pikniko komisija buvo: Jo
nas Brazauskas, Juozas Sadau
skas ir Adomas Paslauskas. 

APSIVEDĖ. Birželio 4 d. 
buvo surengta graži vestuvių 
puota Juozo ir Marės Karpavi
čių (Brown) namuose, 2016 Lo
rain avė., jų sunui Juozui, ku
ris apsivedė su Evelyn Finding. 
Dalyvavo daug giminių ir drau
gų. Jaunieji apsivedė kitame 
miestelyje ir parvyko pas tė
vus vestuves baigti. Buv.

EI. VYRAI IR 
MOTERYS!

Rengiatės — 
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 Road, 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 j 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.--------

ku įvyks biusto atidengi
mas.

Gerb. Balutis kalbės Lie
tuviškai ir Angliškai.

Kalbos, dainos ir muzika 
bus leidžiama per garsikal- 
bius.

Lake paminklo atidengi
mo bus grojama Amerikos 
ir Lietuvos Himnai.

Nuo paminėjimo Žalgirio 
mūšio 500 metų sukaktuvių 
Clevelande Lietuviai tokių 
iškilmių neturėjo ir gal but 
jau neturės.

Atstovai draugijų kurie 
sudaro Liet. Kult. Darželio 
Sąjungą privalo būti parke 
ne vėliau 9:30 vai. ryto.

Dalyvaus daug svečių iš 
aplinkinių miestų.

Iš kitur į iškilmes pribu
vę, važiuokit Superior avė. 
iki E. 99th Street ir paskui 
sukit parko bulvaru į šiau
rę ir tuoj privažiuosit iš
kilmės vietą.

Atminkit aiškiai: įžangos 
jokios mokėti nereikės.

Tą pačią dieną, sekmadie
nio vakare, rengiama gerb. 
Balučio priėmimui vakarie
nė viename iš žymiausių 
Cleveland© viešbučių. Ku
rie norėtų dalyvauti prašo
mi užsisakyti vietas pas K. 
S. Karpavičių arba pas P. 
P. Muliolį tuojau.

IŠSIIMKIT PINIGUS. Kurie 
turit pinigus Union Trust ir 
Guardian Trust bankuose ir ne
išsiėmė! iš jų mokėtą nuošimtį 
nuo to laiko kai tų bankų biz
nis buvo suvaržytas, dabar iš- 
siimkit. Tuoj žada pradėti mo
kėti didesnį nuošimtį, todėl no
ri užbaigti su smulkiais.

National City Bank galutinai 
sutiko paimti Union ir Guar
dian bankų vertingąjį turtą ir 
mokėti kaip jau buvo seniau ra
šyta, 20 ir 35 nuoš. esamų už
darytų pinigų.

Žada išmokėjimą apie $50,- 
000,000 sumos pradėti apie Lie
pos 15 dieną, jeigu ne anksčiau.

CHICAGON tik $10.50. Nu
važiavimas į Chicagą ir atgal 
laike “Dirvos” ekskursijos į Pa
saulinę Parodą kaštuos tiktai 
$10.50. Kurie ir kurios norėtų 
apsilankyti, prisidėkit j ekskur
siją, registruokitės dabar pri
duodami savo vardus “Dirvos” 
redaktoriui, nes jau daugelis 
užsiregistravo, o autobuse telpa 
tik 30 žmonių.

Ekskursija vyks į Chicagą 
Lietuvių Dienai, Liepos 15-16.

PETRAS SKUKAS, čia gi
męs ir augęs jaunuolis, darbš
tus Liet. Vyčių 25 kp. narys, 
Gčgųžės 25 d. išlaikė kvotimus 
ir baigė Case School of Applied 
Science mokslą su B. S. laips
niu. Tai yra didelė garbė Vy
čių kuopai ir visiems Lietu
viams. Petras yra gerai žino
mas kaipo vienas iš inteligentiš
kiausių Lietuvių jaunuolių šio
je kolonijoje. Jis darbavosi ir 
viešame Lietuvių darbe lanky
damas mokslą. Jis vadovavo 
Lietuvių salės taisymą kaipo 
oficialis inžinierius.

Kaip gerb. Skukas darbavosi 
del Lietuvių per mokslo laiką, 
taip mes Lietuviai neužmirški
me jį ir pagelbėkime padaryti 
jam lengvą kelią, kada dabar 
baigęs mokslą jis eina darbuo
tis į žmoniją.

Kitas jaunuolis kuris prisi
deda prie pakėlimo Liet. Vyčių 
kuopos tai Stasys Kazlauskas. 
Jis baigė East Tech aukštą mo
kyklą. Stasį visi gerai pažino 
kaipo uolų Vyčių darbuotoją, 
kuris nors lankė mokyklą, vis 
turėjo laiko atsilankyti į kuo
pos susirinkimus, parengimus, 
ir scenoje pasižymėjo kaipo ge
ras komedijantas.

Valio Petrui ir Stasiui, ir mes 
visi linkini kad jiems išėjus į 
pasaulį taip gerai sektųsi kaip 
sekėsi moksle. Reporteris.

BENDRO CHORO paskuting 
praktika bus šio ketvirtadienio 
vakare, Birž. 8, nuo 8 vai., Lie
tuvių salėje. Choristai prašo
mi susirinkti, nes reikia galuti
nai prisiruošti dainuoti Darže
lio atidaryme šį sekmadienį.

Sekmadienio rytą choristai 
turi būti Rockefeller parke ne
vėliau 9:30 vai. Ten b,us įreng
ta chorui tam tikra vieta.

V. Greičius, mok.

HARRY L. DAVIS tapo iš
rinktas Republikonų partijos 
vadu vieton Maschkės. Davis 
yra buvęs miesto majoru ir val
stijos gubernatorium. Jis gal 
šį rudenį vėl kandidatuos į ma
jorus.

KAS RENGIAMA
—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 2 d. Liet. Kat. Dr- 
jų Sąryšio piknikas.

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

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

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

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

pačių seniausių Cleveland© Lietuvių gyventojų.
JULIUS VITKAUSKAS, 

45 metai Amerikoje.

Pittsburge vedžiau merginą 
iš Clevelando, Matildą Kulikau- 
skaitę, ir 1897 met. apleidom 
Pittsburgą ir atvažiavom į Cle- 
velandą. Taigi jau 36 metai 
kaip gyvenu Clevelande.

Iš Pittsburgo dar buvau par
važiavęs į Lietuvą 1894 m. ir 
pabuvęs šešis mėnesius vėl gry- 
žau Amerikon. Pargryžęs nie
ko ypatingo nemačiau Lietuvo
je, tik visi turėjo noro važiuoti 
į Ameriką, ypač merginos, ir 
jos eidavo už bent kokio Ame
rikiečio, kurių tada vis parva
žiuodavo, kad tik patekus į 
Ameriką. Lietuvoje tada laikai 
buvo geri, visi gerai gyveno, 
bet jautėsi visame krašte ju
dėjimas prieš Rusų carą, delei 
spaudos varžymo, ir nekurie pa
sišventėliai darbavosi platinda
mi Lietuvių spaudą.

Clevelande apsigyvenom ant 
Wadsworth st. Lietuvių radau 
dar nedaug, jie gyveno išsimė
tę, bet jau apie St. Člair ir da
bartinę E. 21 gatvę daugiausia.

Lietuviškos bažnyčios tada 
dar neturėta, bet jau buvo su
tverta Šv. Jurgio parapija, kle
bonavo Kun. Mašiotas.

Lietuviai melstis ėjo į šv. Pe
tro Vokiečių bažnyčią, kur Lie
tuvis kunigas laikydavo pamal
das.

Miestas tais laikais buvo fo
lds. Dabartinė East 9th gatvė 
buvo miesto pakraštis ir buvo 
apgyventa prastų žmonių ir ra
dosi ištvirkimo įstaigų. Geres
nė miesto dalis buvo apie dabar
tinę aikštę (Publik skverą), pa
upiu ir toliau, vakarinė pusė ir 
į pietus. Dabartinė rytinė da
lis buvo beveik tuščia. Tram
vajai vada vaikščiojo Superior 
gatve iki E. 55th st. Gyven
tojų tada mieste buvo apie 400,- 
000.

Lietuvių pribuvo daugiau ir 
pradėjom organizuotis. Jau bu
vo šv. Jurgio draugija. Paskui 
sutvėrėm šv. Kazimiero dr-ją.

Vėliau sulaukėm Kun. Plauši
nio, prie kurio nieko ypatingo 
Lietuvių gyvenime nenutiko. 
Po jo atėjo Kun. Jankus. Tada 
jau turėjom nupirkę sklypą že
mės bažnyčiai ant Oregon ir 
E. 21 gat. Kun. Jankus išbai
gė mokėti už tą žemę ir prie jo 
išstatėm medinę bažnyčią ir 
vaikams mokyklą, bet vaikų 
tuo tarpu dar nepradėta mokin
ti. Kun. Jankus išbuvo apie 6

WADE PARK INN
AMERICAN-ITALIAN 

RESTAURANT
6922 Wade Park Ave. 
SPAGHETTI PIETUS, 
musų speciališkumas.

Visokį užkandžiai. 
LEGALIŠKAS ALUS. 

Kainos žemos.
Kviečiame Lietuvius.

H JONAS G. POLTER I ♦♦ *? 
n LIETUVIS NAMŲ POPIE- H 
H RIUOTO.IAS :: 
I Atlieka visokį namų išpuo- H

Šimo darbą: popieriuoja, H 
maliavoją iš vidaus ir iš jį 
lauko. Kainos pritaikytos g 
šiems laikams.

Kreipkitės ypatiškai, te- H 
lefonu, arba parašykit at- S 
virutę, pribusiu, suteiksiu g 
apkainavimą. (23) g

1229 EAST 74 ST. g 
ENdicott 0981 ::

O ROSEDALE
Dry Gleaning Co.::

C. F. PETRAITIS, Prop, o 
6702 Superior Ave.,* ;>

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergroen 0725 (25) 

metus ir išvyko į Lietuvą. At
ėjo klebonauti Pral. Paukštis, 
bet jis išbuvo nepilnai metus 
laiko, pridarė parapijai skolos 
ir išvažiavo.

Kada atėjo klebonauti Kun. 
Halaburda, čia jau buvo Lietu
vių į 500 šeimynų ir daug pa
vienių. Musų kolonija skaitėsi 
didelė. Buvo jau daug Lietu
viškų biznių, tarp jų daugy
bė ' Lietuviškų karčiamų ir ki
tokių.

Draugijiniame gyvenime tuo 
laiku darbavomės: S. Orentas, 
P. Skunskis, L. P. Baltrukonis, 
Brazaitis, Alešinskas, N. Mar
tišauskas, P. Martišauskas ir 
kitų daugelis.

Kun. Halaburda išbuvo čia 
virš 13 metų. Jis atėjęs rado 
$11,000 skolos ant tos senos 

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ALUS! ALUS!
Užkviečiame visus Lietuvius 

ateiti ir išsigerti šalto iš bač
kos (on tap) alaus, taipgi ir iš 
bonkų. Trečiadienio vakarais 
duodam Spaghetti vakarienę už 
15c, o penktadienio vakare duo
dam “fish” vakarienę irgi už 
15c. Užlaikom didelį sandėlį 
visų Clevelando bravorų alaus. 
Kaina už dėžę 24 bonkų $2.25. 
Kurie norit turėt alaus namuo
se telefonuokit ENdicott 0677, 
o mes pristatysim jums į na
mus. Valandos nuo 8 ryto iki 
11 vakare.

P. VASILIAUSKAS ir 
A. ZDANIS.

1466 E. 66 St. Tel. ENd. 0677 

Barbeque ir Gas Station
LAKE SHORE BOULEVARD

t Važiuojant Lake Shore Blvd., į rytus nuo Lost Nation
Road, Willoby-on-the-Lake, sustokit Į dailią Lietuvišką 
vietą pasilsėti ir užvalgyti. Gausite skaniausių naminių 

valgių ir užkandžių prieinamiausiomis kainomis.

SUNOCO GAS & OIL
J. J. ir HARRY STAPULIONS, Savininkai

Jeigu Jūsų Pirmesni Bankiniai 
Santikiai jau daugiau negalimi, 

arba nėra patogus
Šiuomi pasiūlome jums ir užkviečiame naudotis patarna

vimu ir patogu didelės įstaigos

Cleveland Crust
57 Banko Skyriai per visą Didįjį Clevelandą,, tarp 

jų sekantieji jums patogus:

Superior prie Addison Rd. Superior prie E. 123rd St.
Superior prie E. 105th St. St. Clair prie E. 55th St.

St. Clair prie E. 79th St.

bažnyčios. Skolą išmokėjo ir 
dar dapirko du sklypu žemės 
šalę bažnyčios. Atidarė Lietu
vių vaikams mokslainę, kurioje 
vienuolės mokytojavo; viena jų 
mokino Lietuviškai. Lankyda
vo į 200 vaikų.

(Bus daugiau)

IŠ COLLINWOOD

ANTANŲ Piknikas. L. R. 
K. Moterų Labdarybės Drau
gija Birželio 18 d. rengia “An
tanų Pikniką” naujos parapijos 
sode, 18022 Neff rd. Pradžia 
12 vai. Bus kortavimas su do
vanomis prie kiekvieno stalo. 
Taipgi bus šokiai, gera muzika. 
Įžanga 25c. Bus skanių gėri
mų ir užkandžių. Piknikas bus 
ar diena bus giedri ar lis. šir
dingai užkviečiame visus Anta
nus ir Antaninas į savo .vardu
vių pikniką, taipgi kviečiame 
visus Clevelandiečius atsilanky
ti ir paremti musų parapiją.

Komisija.

BAIGĖ mokyklą. Pereitą sa
vaitę baigė Euclid Shore High 
mokyklą žinoma Lietuvaitė pia
nistė Regina Greičiūtė.
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| Didžiausias Išpardavimas | 
| Bėgyje 32 Metų x | 
f ADMINISTRATORIAUS IŠPARDAVIMAS | 
| Mes turim sukelti $10,000 atlyginimui dalies = 

mirusio šios firmos nario Charles Reich.
= Pirkit savo reikmenis dabar — ir sutaupykit = 

taip kaip niekad nesutaupet pirmiau.
THE KRAMER & REICH CO.

= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. =
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PO DARŽELIO atidarymo, šį 
sekmadienį po pietų visi važiuo
kit į Andersono farmą, kur bus 
smagus pirmutinis šymet “Dir
vos” piknikas; tęsis iki vėlumai. 
Bus gera muzika šokiams ir 
dovanos atsilankantiems. Įžan
ga 25c.

PASKAITYKIT ant 2-ro psl. 
Joną Jaro straipsnį apie įspū
džius apsilankius Chicagoje.

AUKA DARŽELIUI. Collin- 
woodieciai turėjo šeimyninį iš
važiavimą Birželio 4 d., High
land parke. Besikalbant užsi
minta kad kitą sekmadienį bus 
Darželio atidarymas, ir Collin- 
woodieciai sumanė prisidėti prie 
apvaikščiojimo su aukomis. Su
rinkta iš šių šeimų po $1: P. 
Lingio, M. čepliausko, J. Malo- 
nio, J. Garnio, S. Čeraukos, J. 
Vaikšnpros; K. Taraškevičienė 
50c., V. Karsonas 25c. Viso 
surinkta $6.75. Aukos perduo
tos Darželio iždininkui.

Iš Ambridge, Pa., A. Urbo
nas prisiuntė Darželiui $3.50: 
iš‘tų $2 nuo SLA. 169 kp. ir 
$1.50 nuo APLA. 12 kp.

PARSIDUODA palaikai už 
kambario nuomą J. Mičiulio. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

1464 E. 90 Street.

A


