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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

125 Milijonai Šelpimui
VVashington, Birž. 2. — 

Senatas nubalsavo paskirti 
tiesioginiam bedarbių šel
pimui $125,000,000. ‘ Pini
gus gaus didieji miestai ku
riuose sunki bedarbė.

IŠRIŠO 10,447 KIVIR- 
ČIŲ. Nac. Darbo Santikių 
Taryba praneša kad per 
du ir pusę metų savo vei
kimo ii išsprendė 10,447 
atskirų kilusių nesusiprati
mų darbininkų su darbda
viais, kas apėmė 2,116,338 
darbininkų.

Detroit. — Gegužės 26, 
susirėmime policijos su ke
liais šimtais streikuojančių 
American Brass Co. darbi
ninkų, apie 50 žmonių su
žeista. Muštynė kilo kuo
met 175 policininkų norėjo 
pravesti pro streikerių ei
les nestreikuojančius dar
bininkus. Muštynė prapli- 
to po kelis blokus aplinkui 
dirbtuvę.

TURI DEPRESIJAI PA
GALBĄ

Iš Kalifornijos tūlas O. 
A. Petree, buvęs mokyto
jas, pasiryžo dviračiu nu
važiuoti j Washingtoną ir 
išdėti Prez. Rooseveltui sa
vo planus kuriais jis tiki 
depresija gali būti praša
linta.

Jis į Washingtoną ke
liauja dviračiu todėl kad il
giau truktų kelionė ir kad 
prezidentas ilgiau mąstytų 
kokie tie jo planai....

Iš Kalifornijos Į Washin- 
gtoną truks trejetą savai
čių dviračiu pasiekti.

SUSTREIKAVO. Pitts
burgh, Pa. — Birželio 1 d. 
sustreikavo apie 1,400 ke
pyklų duonos išvežiotojų.

Wadsworth, O. — Ohio 
Match Co., degtuke dirbtu
vė pašaukė j darbą 300 sa
vo darbininkų, nedirbusių 
nuo Kovo 30.

Sulaikė operą. New Yor
ke pereitą savaitę turėjo 
būti sulaikyta opera “Ai
da” ir publikai grąžinta pi
nigai, dėl kilusių nesusipra
timų tarp žymesnių daini
ninkų ir choristų, kurie 
priklausė savo unijai, A. 
D. F. narei, bet buvo išsi
baigęs jų leidimas.

Baton Rouge, Ga. — Čia 
tęsiasi streikas chemikalų 
išdirbystėje. šiomis dieno
mis buvo kilę riaušės, 36 
asmenys areštuota.

Nevv Yorke policija areš
tavo 76 vyrus apkaltinda
ma juos naudojime gengs- 
teriškų būdų išlupimui iš 
įvairių prekes siuntinėjan- 
čių firmų milijonus dola
rių. Jie visi yra trokų va- 
žinėtojų ir jų pagelbininkų 
unijų viršininkai ir nariai.

DANZIGE buvo seime
lio rinkimai. Viską laimė
jo naziai, išrinkdami 70 
savo atstovus, ir tik du 
Lenkus.
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MOTINOS DIENOS IŠKILME LIETUVOJE

Lietuvoje gražiai ir iškilmingai paminėta
Motinos Diena, Gegužės 1 d. šiame atvaiz
de matome Motinos Dienos iškilmes Karo

Muzejuje. — Kalba Valstybės Prezidentas 
Antanas Smetona. Jis pasakė reikšmingą 
kaltą, kurioje iškėlė didelę reikšmę tvirtos

šeimos tautos ir valstybės gyvenime. Tarp 
sėdinčiųjų, trečias karininkas, su kepure ant 
kelių, yra Gen. V. Nagius-Nagevičius, Karo 
Muzejaus globotojas. Tsb.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Anglija Baiminasi Hitlerio Lindimu į Rytus
Duoda Turkijai Kredi

tus Atplesimui nuo 
Vokietijos

Berlinas, Geg. 31. — Už 
Čekų-Vokiečių karo baimės 
tuno kas tokio daug dides
nio negu tik klausimas apie 
likimą 3,500,000 Vokiečių 
esančių po Čekoslovakijos 
valdžia.

Didėji Britanija, kuri ne
nori kariauti su Italija už 
savo imperijos reikalus Vi
duržemyje ir Rytų Afriko
je, neis į karą su Vokietija 
ir už Čekoslovakijos demo
kratiją.

Tačiau vienas dalykas la
bai surūpino Britaniją tai 
Vokiečių pastangos žygiuo
ti į rytus (“drang nach os- 
ten”), ir vienu užsimojimu 
apžiojimas Austrijos.

Dabartiniu laiku apsirei
škė įtempimas tarp Vokie
tijos ir Britanijos už įtaką 
ir užmezgimą artimų san-

PER ŠVENTES ŽUVO 
300 ŽMONIŲ

Per dviejų dienų šventes 
Decoration Day, Gegužės 
29 ir 30, visoje šalyje žuvo 
397 asmenys. Pernai per 
tą šventę žuvo 356.

Šių metų mirčių 174 bu
vo automobilių nelaimėse, 
72 prigėrė, kiti žuvo kito
kiose nelaimėse.

S. V. EKSPORTAS PADI
DĖJO

Washington. — Per Ba
landžio mėnesį iš Suv. Val
stijų išvežta prekių į kitas 
šalis už $114,575,000 dau
giau negu įvežta.

Viso šymet iki Balandžio 
pabaigai Suv. Valstijos tu
rėjo $435,312,000 pelno iš 
savo eksporto.

IŠGĖDINO MERGAITĘ 
IR NUŽUDĖ 

Cincinnati, O. — Gegu
žės 30 d. vienas 15 metų 
amžiaus vaikas nusiviliojo 
į krumus netoliese nuo na
mų 6 metų mergaitę, ten 
ją išgėdino ir nužudė. Jis 
suimtas.

tikiu su Turkija Mažojoje 
Azijoje. Britai nenori kad 
Vokiečiai įgautų įtakos ir 
įsistiprintų prie Darda- 
nelių, nes tas žymiai pablo
gintų Britų padėtį rytinia
me Viduržemyje.

Turkijos diktatorius Ke
rnai Paša atsikratė visos 
sovietų Rusijos įtakos sa
vo šalyje, o dabar žaidžia 
su Vokietija ir Britanija, 
prieš viena kitą.

Vokiečiai pastaru laiku 
kiek užkirsti Turkijoje — 
suerzinta Vokiečių užgro
bimu Austrijos, Britanija 
skubiai davė Turkijai 50 
milijonų dolarių kreditų ir 
kitokių palengvinimų.

Britanija pasistengė pa
tiekti Turkijai ir kariškas 
reikmenis pigiau negu Vo
kiečiai davė.

Iki šiol, Balkanuose Vo
kiečiai pusėtinai įsigalėjo, 
užimdami įvairias rinkas, 
kas Britams pradėjo labiau 
rūpėti.

Rastas Nužudytas Pa
grobtas Vaikas

New York, Geg. 30. — 
Netoli čia, vandenyje ras
tas lavonas prieš keliolika 
savaičių pagrobto 12 metų 
vaiko, Adv. Levine sunaus. 
Lavonas buvo be galvos ir 
be kojų bei rankų. Jį pa
žino iš vaiko rūbų.

Vaikas buvo pagrobtas 
iš namų Vasario 24, grobi
kai reikalavo užmokėti už 
jį $60,000. Tėvai siūlė pu
sę tiek. Galiaus su grobi
kais susinešimas nutruko, 
kada įsikišo policija, ir 
vaikas tapo nužudytas.

PABĖGO ŠNIPAS. Iš 
New Yorko pabėgo Ameri
kos laikytas antras liudi
ninkas Vokiečių šnipinėji
mo byloje. Jisai išplaukė 
Vokišku laivu į Vokietiją.

Potvinis pagavo 700 vo
verių. Woodville, Cal. — 
Laike potvinio šioje apie- 
linkėje, iš apsemto miško 
ant vienos kalvos subėgo 
visos voverės. Trys vyrai 
išmušė net 700 jų.

SUKILĖLIAI VĖL SU
MUŠĖ LOJALISTUS
Barcelona. — Gegužės 31 

Gen. Franco lėktuvai darė 
smarkų puoliu# kairiųjų 
valdomo miesto Granollers, 
kame užmušta 430 žmonių. 
Granollers yra 16 mylių į 
šiaurę nuo Barcelonos.

Kairiųjų lėktuvai smar
kiai užatakavo sukilėlių 
orlaivių bazę Baleariškose 
salose, iš kur jie daro puo
limus lojalistų miestų.

Kartu su puolimais iš 
oro, Gen. Franco kariuo
menės smarkiai užatakavo 
kairiuosius ir žeme.

Visame Teruelio fronte 
sukilėliai prasimušė pir
myn, užimdami kelis mies
telius arčiau prie Vidurže
mio juros.

Sukilėliai sako dabar pa
sidarė sau lengvą kelią į 
Valenciją, didelį kairiųjų 
miestą prie juros.

Apkaltino Tris Auto
mobilių Kompanijas 
South Bend, Ind. — Fe- 

deralė valdžia iškėlė bylas 
prieš tris didžiąsias auto
mobilių kompanijas — Ge
neral Motors, Chrysler, ir 
Ford — kaltindama jas su
tarimu palaikyti monopolį 
automobilių pardavime fi
nansuojant pardavimą per 
savo finansinius skyrius.

Badavo su pinigais. Wau- 
kegan, III. — Tūlas 60 m. 
senis gatvėje apalpo nuo 
nedavalgymo. Ligoninėj jo 
apatiniuose rūbuose dak
tarai rado įsiūta $900 po
pierinių pinigų.

ŽUVININKŲ KARAS
Seattle, Wash. — Alas- 

kos vandenuose gręsia ka
ras tarp Amerikos ir Japo
nijos žuvininkų. Japonai 
žuvininkai atplaukia ir į 
Amerikos vandenis žuvau
ti. Amerikonai pasiryžę jų 
atsikratyti net pavartojant 
ginklus.

Amerikos žuvų kompani
ja siunčia ten pora gerai 
apginklotų laivų.

JAPONAI BOMBAR
DAVO KANTONĄ 

HANKOW

Šanghai, Birž. 1. — Ja
ponijos lėktuvai smarkiai 
puolė du svarbius Kinų pa
sipriešinimo centrus, laiki
ną sostinę Hankow, ir uos
tą Kanton, per kur Kinai 
gauna sau iš užsienių karo 
reikmenis.

Kantono užpuolime žuvo 
apie 2000 žmonių ir 5000 
sužeista. Puolimai daryta 
keliais atvejais. Kinai sa
ko numušė keliolika Japonų 
lėktuvų.

Hankow fronte Kinų ka
ro vadovybė sako apsupus 
daug Japonų kareivių, ku
rie neturi progos ištrukti.

PREZIDENTAS NORI 
PASKUBĖTI VIE

ŠUS DARBUS
Washington, Birž. 1. — 

Prezidentas Roosevelt pa
reiškė Kongresui kad šalies 
bedarbės padėtis eina, blo
gyn ir paragino skubėti 
perleisti jo $3,247,000,000 
darbų ir bizniams skolini
mo bilių. Prezidentas nori 
sau neribotų teisių dirbti 
padėties gelbėjime.

ČEKAI MILITARIZUO
JAMI

Praha. — Čekoslovakija, 
norėdama atsilaikyti prieš 
pavojingus kaimynus, įve
dė militarišką mokslą vy
rams ir moterims nuo 6 iki 
60 metų amžiaus. Visi bus 
ruošiami šalį ginti.

Birž. 1 Eger miestelyje, 
laike trukšmo karčiamoje 
Čekai policininkai pora šū
vių sužeidė netyčia du na- 
zius, dėl ko naziai vėl pra
dėjo garsiai protestuoti ir 
grąsinti.

“VELNIAS ANDAROKE” 
NUTEISTA MIRTI 

Vienna, Geg. 19. — Tū
la Morta Marek, 42 metų, 
raudonplaukė moteris, pra
minta “velnias andaroke”, 
nuteista mirties bausme už 
nužudymą savo vyro, kūdi
kio ir kitų dviejų asmenų.

S. V. SIŪLO KANA
DAI SUTARTI

Washington. — S. Val
stijos pasiūlė Kanadai sa
vitarpinės apivartos sutar
tį už planuojamą paruoši
mą* ir naudojimą Didžiųjų 
Ežerų ir St. Lawrence upės 
vendens kelio.

Toje sutartyje numatyta 
27 pėdų pločio kanalas, ku
riuo okeano laivai galėtų 
pasiekti abiejų šalių vidu
rkį, ir išstatyti milžinišką 
vandeninę elektros gami
nimo stotį. Kaštai to pro
jekto bus $453,429,000. Pu
sę to mokės Suv. Valstijos 
ir pusę Kanada.

SUSISPROGDINO. Kil- 
gore, Texas. — Vienas vy
ras, nesugyvendamas su sa
vo žmona, jos ir kūdikio 
akivaizdoje susisprogdino 
save į šmotus. Jis padėjo 
du gabalu dinamito savo 
tarpkojyje ir uždegė.

EUCHARISTINIS Kon
gresas Budapešte, Venegri- 
joje, pasibaigė Gegužės 31. 
Kitas Kongresas nutarta 
laikyti Nice, Prancūzijoje, 
1940 metais.

BERLINE, naziai dary- 
mi kratas ir puolimus sau 
neištikimų asmenų, Birž. 1 
areštavo 339 žmonių, tarp 
jų 317 Žydų.

DIDELIS GAISRAS ALY
TUJE. Alytaus vasarviečių ra
jone, Dailydoje, kur yra pasi
vaikščiojimų vieta, kilo didžiu
lis gaisras, šioje vietoje pa
statų nėra. Buvo užsidegęs 
čia esąs miškas. Kadangi bu
vo didelis vėjas tai gaisras 
smarkiai pradėjo plisti. Gais
ras išdegino apie 3 ha miško.

•
ŠVEDAI NELAIMI. Valsty

bės Taryba šiomis dienomis 
svarstė Lietuvos degtukų ak
cinės bendrovės 300,000 litų 
pretenziją prieš finansų minis
teriją, kuri pakėlė muitus deg
tukams vartoti medegai. Ta
ryba pareiškė nuomonę kad 
muitai pakelti teisėtai ir ben
drovės pretenzija be pamato.

ŠIAULIŲ APSKR. gyvento
jai pirmutiniai pradeda muri
nę statybą, šiauliečiai įsteigė 
plytų bendrovę ir įrengs dvi 
moderniškas plytines, ties Kur
šėnais ir ties Plunge, šios dvi 
plytinės per metus pagamins 
po 12-15 milijonų plytų.

Bendrovė pati numato vyk
dyti murinę statybą, ji statys 
mūrinius namus pagal užsa- 
sakvmo.

•
LIETUVA gaminsis ir ce

mentą. Ties Skirsnemune ras
ti kreidos sluogsniai yra pa
kankamai dideli, ir čia pasta
tys pirmą cemento fabriką.

Kai Lietuva savo krašte ga
mins ir cementą, tada beveik 
visa statybinė medega bus ga
minama namie.

IKI ŠIOL Klaipėdos degtu
kų kotelių fabriko koteliai bu
vo išvežami į Prancūziją, bet 
Prancūzijai sudarius su Rusi
ja sutartį imti Rusų gamina
mus degtukams kotelius, Lie
tuviškiems koteliams Prancū
zijoje rinka užsidarė. Dabar 
rasta naujos rinkos, ir Lietu
viški degtukams koteliai gabe
nami į Australiją, Portugaliją, 
Šveicariją ir Angliją. Be to 
jų išvežama ir j kitas šalis.

•
DARBININKŲ NAMŲ PRO

JEKTAI. Statybos Inspekcija 
paruošė darbininkų namų pro
jektus. Paruošė kaimo grytel
ninkams namų projektus, ku
metynams ir prie miestų staty
simiems namams. Patirta kad 
jau paruošta ir darbininkų na
mams statyti įstatymo projek
tas. Tuo tarpu numatoma kad 
du trečdaliai darbininkams na
mų butų statoma kaimuose, 
kad ūkininkai turėtų pastovių 
ūkio darbininkų; vienas treč
dalis namų bus statoma mies
tuose.

•
ŠIĄ VASARĄ Kaune bus 

statomi dideli švietimo Minis
terijos ir konservatorijos rū
mai, Valstybės Taupomosios 
Kasos, Darbo Rūmai, moderni 
miesto skerdykla ir prie Mais
to ir kraujų apdirbimo (klijų) 
fabrikas, dideli rūmai Spaudos 
Fondui, miesto savivaldybės 
garažas Šančiuose, užmiesčio 
autobusų stoties garažas. Bus 
tęsiama didžiųjų universiteto 
klinikų ir Prisikėlimo bažny
čios statyba.

•
KAUNO apielinkės miškuose 

bus įsteigta daugiau varsarvie- 
Čių, poilsio vietų ir sveikatai 
punktų. Bus steigiama miš
kuose gydyklos ir ligoninės už
sikrečiamų ligų skyriais, kurie 
butų atskirti nuo kitų, 
pirkti nei kiek nereikės.

•
LIETUVOJE šymet steigia

ma apie 200 naujų sveikatos 
punktų, taigi tuoj gyventojams 
neteks skųstis medicinos pa
galba, nes neturtingiems šita 
pagalba bus teikiama nemoka
mai, o ūkininkams už nustaty
tą taksą, bet ta taksa bus la
bai žema, kiekvienam ūkinin
kui prieinama.
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SCRANTON, PA AMBRIDGE, PA.

Seimas prasidės Bir-
Tai

SLA. Seimas, Tautinė 
Konferencija ir kt.

SLA.
želio 27 d., Hotel Jernivn. 
bus 40-tas SLA. seimas.

Seimo rengimo komisija, pa- Į 
linksminimui Seimo delegatų ■ 
ir svečių, ruošia sekančias pra
mogas :

Birželio 26, sekmadienį, pik
nikas, Gedimino Parke, Chin- 
chila, Pa.

Birželio 27 ir 28 — nebus 
jokių parengimų.

Birželio 29, trečiadienį, po 
pietų ir vakare, bus išvažiavi
mas prie puikaus Ežero, Lake 
Ariel, Pa.. Bus parūpinta au
tomobiliais nuvežimą^ prie eže
ro.

Birželio 30, bus svarbiausias 
parengimas — tame pačiame 
Hotel Jarmyn, 6:30 vakare, 
bus banketas, po banketo kon
certinė dalis, o po koncerto šo-, 
kiai.

Seimo delegatai ir svečiai 
prašomi visokius susirašinėji
mus daryti su komisijos sekre
torium. Kas liečia kambarius, 
patartina užsisakyti išanksto.

W. A. Meškunas, Sekr.
139 W. Market St., 

Scranton, Pa.

proga, Scrantone 
bendra Tautinė 
taipgi bus San- 
“bendro fronto”

T A UTĮ N ė KONFERENCIJ A
SLA. seimo 

įvyks trečia 
Konferencija, 
daros seimas,
posėdis, ir rodos TMD. seimas.

Taigi, Scrantonas bus gyvas 
per porą dienų prieš 
mą ir per visą SLA. 
vaite.

SLA. sei- 
seimo sa- 
Naminis.

IšvežioGręsia Duonos 
tojų Streikas

Pittsburghe ir Vakarinėje 
Pennsylvanijoje tikima duor.os 
išvežiotųjų streiko. Jeigu ne
pavyks susitaikyti, 1,400 iš
vežiotoji) apšauks streiką, su
laikydami duonos kepimą pu
sėje visų kepyklų ir tūkstan
čiai darbininkų liks be darbo, 
o žmonės be duonos.

Stirna Įšoko per Langą 
j Krautuvę

P1TCAIRN, Pa. — Iš arti
mos giraitės, šunų vejama at
bėgo į miestelį ir per langą į 
brangmenų krautuvę įšoko jau
na stirna. Viduje išvartė vi
sus įrengimus, sumindė daug 
laikrodėlių ir kitų brangmenų. 
Iš krautuvės ji nubėgo į skie
pą per atviras duris. Ji palai
kyta skiepe iki apsistos važinė
jimas ir nakties laiku išleista 
bėgti Į girią.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu 
merį pamatymui. Antrašas

'•MARGUTIS”
6812 So. Western Avė. 

Chicago, UL

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei. keliausit eekspresiniais garlaiviais 

bremen • Europa
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

GINKLŲ FONDUI §18.00
Nors musų miestelyje Lietu

vių randasi mažai, bet būdami 
gerais Lietuviais tai kad ir be
darbei siaučiant negali pro pir
štus žiūrėti kuomet priešas 
musų tėvų žemei grąsina. Tai
gi ir mes sulyg išgalės sume
tėm $18 Lietuvos Ginklų Fon
dui ir pasiuntėm per Lietuvos 
Generalinį Konsulą p. Budrį.

Vietos Lietuviai visada pri
sidėjo prie Lietuvos reikalų: 
pirmose Lietuvos atgimimo 
dienose rėmė Lietuvos nepri- 
gulmybės fondą, pirko Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus, rė
mė Lietuvos šaulius, ir daug 
stambiau, nes tada daug ge
riau dirbo.

Smagu pažymėti kad musų 
jaunuoliai jau po biskį pradeda 
veikti Lietuvių tarpe, kaip ir 
tie aukavusieji veik pusė yra 
jaunuoliai. Kiti darbuojasi Lie
tuvių draugijose, kaip tai S. 
L. A. 169 kuopoje, APLA., ir 
Lietuvių bolininkų jaukte. Tie 
darbštus vaikinai yra Andrius 
Ordons, Antanas Gegužis, Ma
linauskai, švarliai ir kiti.

Bolininkai norėtų susitikti ir 
išbandyti savo jiegas prieš ki
tus apielinkės Lietuvius boli- 
ninkus. Kurie norėtų sueiti į 
lošimą atsišaukite: 
633 Glevvood avė., 
Pa.

Musų kolonijoje
bai prakilnių Lietuvių vaikinų, 
ir gražių merginų, ir labai ge
rų, kaip ve Ordonai, Dirvos 
skaitytojai. Jie liko maži be 
tėvų, užaugo prie patėvių, bet 
dorai buvo išauklėti, 
jų senas patėvis V. 
jais labai džiaugiasi.

KOMP. A. ALEKSIO PAGER
BIMAS

L i e tuvos Nepriklausomybės 
20 metų sukakties proga Lietu
vos Respublikos Prezidentas A. 
Smetona tarp kitų Amerikos 
Lietuvių apdovano ir komp. A. 
Aleksį D. L. K. Gedimino or
dinu. IVaterburio Lietuviai 
džiaugiasi ir didžiuojasi komp. 
Aleksio ilgų metų darbuotės 
garbingu pripažinimu.

Ordino įteikimui, rengiama 
komp. Aleksio pagerbimo ban
ketas, kuris įvyks ketvirtadie
nį, Birželio 9, Elton Hotel. Po- 
kilis prasidės 8 vai. vakare. 
Ordino įteikimui atvyks Lietu
vos Generalinis Konsulas p. Jo
nas Budrys. Taip pat pasiža
dėjo atvykti daugiau svečių iš 
plačių apielinkių ir kaimyninių 
valstijų.

IVaterburio Lietuviai dideliai 
susidomėję šia iškilme, nes tai 
bus pirmutinė proga dalyvauti 
panašioje garbingoje pramogo
je. Rengėjai todėl labai nuo
širdžiai kviečia vietos ir kitų 
miestų Lietuvišką visuomenę 
skaitlingai šiame parengime 
dalyvauti, tinkamam pagerbi
mui visų žinomo ir mylimo iš
eivijos uolaus visuomenininko 
komp. A. Aleksio.

Informacijų kreipkitės 
misiją, J. Janušaitis, 21 
man st., Waterbury.

Rengėjai.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

į ko- 
Chip-

A. Ordons,
Ambridge,

suaugo la

ir dabar 
Saliokas

pasDARBAI. Darbai 
eina prastai, dirbama tik 

Depresija 
Prezidento

kelias dienas, 
žmones slegia, 
stangos šalį atgriebti kolei 
nieko negelbsti.

mus 
po 

vėl 
pa
kas

AUKAVUSIEJI L. G. FONDUI

P. 
B.
A.

Ambraziejus Milutis 
Juozas Ališauskas

Gramba
Gramba 
Gramba

Ona Triska
Jonas Kinderis 
Julė Kinderienė
Jonas Briedis 
Karolina Gegužienė 
Ona Evalgienė 
Antanina Ordoniutė 
Sal. Grabliunienė 
Adomas Urbonas 
Andrius Ordons 
Julė Ordoniutė

Viso

$5.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.50 

.50
.25
.25 

$18.00 
.B. Gramba.

• INFLUENZA 1918-19 me
tais paėmė daugiau gyvasčių 
negu žuvo per penkis metus 
Pasauliniame kare.

• 1937 METAIS parduota 
sunaudotojams 5,729,948 nauji 
autobomiliai ir trokai. Iš jų 
1.250,501 parduota Suvienyto
se Valstijose ir Kanadoje.

Į LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS 
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEVV YORX 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbesime jums išginti : veė ų 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Ėu'Opcs.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
1130 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

ifiiMBURG-AMERICAN LINE 
NOKTU SERMO LLOYD

T*

ALLIANCE, OHIO

tik vis ne- 
persiųsti i

nariai ža-

CHICAGO, ILL. MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAICHICAGOS JAUNIMAS RUO

ŠIASI ŠVENTEI LIEPOS 3 
Jaunų Amerikos Lietuvių 

leidžiamas laikraštis Jaunimas 
rengia savo pirmutini didžiulį 
pikniką sekmadienį, Liepos 3 
d., Lietuviškame naujai įreng
tame Sunsęt Parke (prie 136th

W1LKES-BARRE, Pa. — Iš
49 merginų užbaigusių Wil- 

kes-Barre General Hospital li
goninės slaugių kursus ir ga
vusių diplomus yra trys Lie
tuvaitės: A. N. Urban, Marė st. ir Archer Avė.). 
Bijunaitis ir Margaret Brukąs. Pikniko pe|nas skiriamas kil-

—Gegužės 24 d. Bloomberg niam tikslui — įsigijimui truk- 
valstijos mokytojų kolegiją Į stančių spaustuvės mašinų, ku- 
baigė 129 ir gavo mokytojų 
diplomus. Jų tarpe yra Lie
tuviai : Alekas Kupstas, Adol
fas M. želionis ir Florence 
Naujalytė.
• PHILAPELPHIA, Pa.— Ge

gužės 26 d. Šv. Petro ir Po
vilo Katedroje tarp kitų įšven
tintas į kunigus Juozas Neva- 
rauskas.
• BOSTON, Mass. — Gegužes

25 buvo suruoštas Adv. Eli- 
hui Stone banketas, kurio me
tu įteiktas D. L. K. Gedimino 
ordinas. Nors Adv. Stone yra 
žydų tautybės, gimęs Lietu-| 
voje, Merkinėje, bet yra daug 
pasidarbavęs Lietuvos atgimi
mo laikais ir daug yra kovojęs 
dėl pripažinimo 
klausomybės.
• HARTFORD,

gūžės 9 d.
Pėkščioji Sargyba turėjo meti
nę rungtynių praktiką, kurioje 
čampiono medalį, visiems me
tams, laimėjo Lietuvis Stanley 
Markin.

rias įsigijus tas laikraštis pla
nuoja virsti savaitraščiu.

Pikniko rengėjai tikisi kad 
Chicagos ir apielinkės Lietu
viai suteiks savo paramą gau-. 
siu atsilankymu. Kiek iš ren
gėjų programo matyti tas pik
nikas nebus kokiu eiliniu pa- 
rengimėltu bet tikra Chicagos 
Lietuviško jaunimo švente.

Komisija.

OAYTON.OHIO

Lietuvai nepri-

Conn. — Ge-
Gubernatoriaus

• CHICAGO, III. — Birželio 22 
22 yra rengiamas pagerbi

mo banketas Chicagos mayorui 
(burmistrui) E. Kelly, kuria
me bus įteiktas jam D. L. K. 
Gedimino ordinas.
• MAXIM0 PAZ, Argentina.—

Balandžio 16 d. Vilią Maria 
savininkai surengė pasilinksmi
nimo šventę su rungtynėmis. 
Rungtynėse dalyvavo daugelis, 
bet antra vieta dovanomis už 
jojimą ir bedimą atiteko Lie
tuviui Jonui Rukui.
• SAO PAULO, Brazilija. —

Birželio 24 d. įvykstančiose 
Bello Horisonte Brazilijos plau
kimo pirmenybėse 
Lietuvis Jeronimas 
kuris yra 500 metrų 
čamponas iš seniau.

dalyvauja 
Strasdas, 
plaukimo

AUKOS IR KITOS ŽINIOS
šioje mažoje Lietuvių kolo

nijoje yra tik 17 Lietuviškų 
šeimų, bet jie ko ne visi pri- 

1 guli į draugiją, čia yra LR.- 
KSA. 180 kuopa, narių turi 18. 
Kuopos valdyboje šį metą pir
mininku yra Domininkas Šmi
tas; protokolų raštininku Jonas 
Degutis; finansų sekr. Elzbie
ta Tadis; kasierium V. Jarmu- 
levičius. Mitingus laiko Onos 
Stanienės namuose. Kuopa iž
de turi virš $30. Ji visada at
jaučia Lietuvai, ir pagrąsinus 
Lenkams Lietuvą pulti, kuopa 
iš savo iždo paskyrė Lietuvos 
Ginklų Fondui $10. 
prisirengia pinigus 
Lietuvos Konsulatą.

Darbštus kuopos
da pereiti per Lietuvius ir pa
rinkti daugiau pinigų ir kartu 
surinktas aukas ir kuopos pa
skirtą sumą pasiųsti. Butų 
gražu kad tą darbą greičiau, 
atliktų.

Domininko Adamonio sūnūs 
ir duktė ir Žilinskų sūnūs ėjo 
prie pirmos komunijos. Jų tė
vai vaikučiams iškėlė puotą, 
dalyvavo ir senesni tėvų drau
gai.

Lietuvai katalikai priklauso
I Amerikonų šv. Juozapo parapi

joje, yra geri katalikai ir sek
madieniais lanko bažnyčią.

Iš Lietuviškų laikraščių čia 
daugiausia pareina Garsas, or
ganas, antrą vietą užima Dir
va. Pavienių numerių pareina 
ir kitų laikraščių.

Apie Alliance gyvena septy
ni Lietuviai farmeriai, kai ku
rie gana pasiturinti.

čia vienas Lietuvis užlaiko 
alinę, bet Lietuviai jo nemėgia 
ir neremia dėl jo izmų ir ginči- 
jirnųsi už kairiųjų idėjas. Čia 
yra geri Lietuviai ir jie į Sta
liną netiki.

Yra vienas Lietuvis biznie
rius vedęs svetimtautę. Jisai 
užlaiko stiklų, tepalų ir kitų 
reikmenų parduotuvę. Lietu
viai jo biznį remia. Kalnas.

KAS Nori "TBEj:
Būrimo kortas, naujo išlei-1 
dimo su išspausdintais Lie-į 
tuviu kalba būrimais ant" 
ko>'" '3 kortos, taipgi infor
macijas apie astrologiją iš- 
siunčiam gavę dolarį.

Adresuok:
JOHN ZRADA

1638 W. 18 St. Chicago, III

(20) t 
i 
t
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SAN FRANCISCO, 
California

IŠKRYPĘ LIETUVIAI.
Lietuvių yra nedaug, bet ir su 
tais pačiais negalima susikal
bėti: jie yra suklaidinti, iškry
pę iš patriotinio kelio, jiems 
Lietuvybė mažai rupi. Jeigu 
jie daro kokias pramogas tai 
likusį pelną siunčia Ispanijon, 
kad brolis brolį Jabiau muštų.

Jie skaito daugiausia kairių
jų laikraščius, nes čia laikas 
nuo laiko atlenda jų agentai ir 
prišneka,’ įsiūlo tuos laikraš
čius. Musų žmonelių galvos 
iš tokių raštų visai susuktos į 
kitą pusę.

Man malonu skaityti Dirvą 
ir sekti joje aprašymus kaip 
musų tėvynė atbudo, prisikėlė 
ir gražiai žengia pirmyn. Tik 
gaila kad tokiu musų tautos 
nevieningumu, turint tokių gai
valų kaip pas mus, kurie grei
čiau į pražūtį ją stumtų negu 
gelbėtų, net gaila 
mes visi nemokam 
gyvuojančia šalele 
išvien 
laisva

Kad 
sūnus
laikytųsi, 
vuoti niekeno neužgauta, 
gyvuoja virš pora desėtkų 
tokių mažų valstybių.

Antanina Gudžiūnas.

Čia

darosi kad 
savo gražiai 
džiaugtis ir 
palaikymuidirbti jos

nuo visų priešų.
ir maža šalis, jeigu jos 
ir dukterys visi išvien

Lietuva galėtų gy- 
kaip 
kitų

• LAIKE pasaulinio karo 
Vokietija sumobilizavo 11 mi
lijonų vyrų, iš kurių virš 7 mi
lijonai buvo arba užmušti ar
ba sužeisti. Rusija sumobili
zavo 12 milijonų, iš kurių apie 
9 milijonai nukentėjo.

LABAI GARBINO. DABAR 
JAU SMERKIA

čia buvę du veikliausi komu
nistai, Juozas Stanevičius ir 
Vincas Juška, seniau labai at- j 
sidavusiai dirbo komunizmo 
idėjai.

Dabar jiedu atsuko nugarą 
komunizmui ir perSergsti visus 
darbininkus būti atsargiais ir 
jokio bendro neturėti su ko
munistų vadais ir vadukais, ku
rie yra didžiausi darbininkų 
išnaudotojai ir mulkintojai.

Jie sako, visi Amerikos ko
munistai yra dvidešimts pen-. 
kių žydų, sėdinčių New Yorke, 
kontrolėje, kurie iš sumulkin- 
tų tamsių darbininkų daro sau 
gerą gišeftą.

Lietuviški komunistai vadai, 
kaip tai /Bimba, Pruseika, An
driulis ir kiti visi vadukai, sa
ko jie, yra tos pačios žydiškos 
šaikos gaivalai, kurie pajiegia 
užrėkti savo liežuviais Lietu
vius ir išnaudoja.

Sklokininkai Trockiniai irgi 
esą žydų kontrolėje,-tiktai ki
tos grupės.

Jau patirta 20 metų atgal 
kad socialistai yra žydų kapita- 
Hstų rankose, o socialistų va
dai prisidengę neva darbinin
kiška vėliava, mulkina ir iš
naudoja darbininkus. Tat ir 
neteko pasekėjų.

Iš Lietuviškų neva socialistų 
vadų, Keleivio redaktorius esąs) 
didžiausias mulkintojas Lietu
vių darbo žmonelių.

Taip sako buvę socialistų ir1 
komunistų pasekėjai ir aktin
gi darbuotojai, per desėtkus 
metų perėję per visą jų “mo
kyklą”.

KAIP ĮVERTINAMA DIR
VA. Vienas Daytonietis, Jo
nas Krimisierius, yra užprenu
meravęs savo giminaitei į Kau
ną Dirvą, štai kaip ji rašo: 

“Mylimas dėdyte. Tariu šir- 
j dingą dėkų už laikraštį Dirvą, 

kurią aš gaunu. Man tiktai 
gaila kad aš manau šią vasarą 
važiuoti pas tėvelius porai mė
nesių, 
mylimą 
bai esu

ir turėsiu palikti savo 
laikraštį, kuriuo aš la- 
patenkinta”.

D. Rep.

NEW BRITAIN, Conn.
IŠVAŽIAVIMAS. A. L. T. 

Sandaros 2-ras Apskritis ren
gia didelį išvažiavimą Birželio 
12 d. Schuetzen Parke, šalo 
Barnesdale. Kadangi šis išva
žiavimas yra pirmutinis, todėl 
tikimės svečių sulaukti iš ap
linkinių kolonijų, ir net iš ar
timų valstijų, kaip tai New 
Yorko, Nevv Jersey, ir Mass.

Programas bus įdomus: dai
nuos Bridgcporto Jaunuolių 
choras, šokiams grieš Jono 
Aukščiuno orkestras, bus kal
bų ir įvairių pamarginimų.

Parkas rasti lengva. Atva
žiavę i Nevv Britain centrą, 
važiuokit W. Main iki Barnes
dale stoties, kur po kairei ra
sit parką. P. P. Pilipauskas.

JAU MIRĖ 2100 LIE
TUVIŲ

Mirė Dikčiai Išeivių 
Moterų

SAVICKIENĖ Ona, 73 metų, 
mirė Geg. 14. — Paėjo nuo 
Naumiesčio. Amerikon at
vyko 1884 metais, New Ha- 
ven, Conn., išgyveno 39 me
tus. Paliko 6 dukteris ir 1 
sūnų, visi čia gimę, visos jos 
dukterys ištekėjusios už Lie
tuvių. K.J.R

SAUSANAVIčIENĖ Pranė, po 
tėvais Dainiutė, pusės am
žiaus, mirė Gegužės pradžio
je, Minersville, Pa. — Vil
niaus rėd., Darsūniškio m. 
Liko trys dukterys ir sesuo 
Minersvillėj, ir pusbrolis J. 
Vaitkevičius Clevelande.

BIRžIENĖ-BURCH, mirė Ba
landžio mėn., Warren, Ohio.

MAČIULAITIS J., 56 m„ mirė 
Bal. 21, Sydney Minės, N. S. 
Kanadoj. Paėjo nuo Kazlų 
Rudos, Suvalkijos.

KRILAVIČIUS Pranas, 60 me
tų, mirė Bal. 14, Baltimore, 
Md.

LINKEVIČIUS Aleksandras, 20 
metų, mirė Geg. 14, Maha- 
noy City, Pa., po nepavyku
sios operacijos.

ŽAGARINSKIENĖ Elzbieta, 
mirė Geg. 8, Mahanoy City, 
Pa. — Kalvarijos aps.. Sim
no par., Skovagalių kaimo.

RAGAŽINSKAS Juozas, palai
dotas Gegužės 9, Shenan- 
doah, Pa.

NORKEVIČIUS Juozas, mirė 
Gegužės m. Shenandoah, Pa.

BIELSKIENĖ Elzbieta, 62 m., 
mirė Geg. mėn., pasikarda
ma, Philadelphia, Pa.

URBANAVIČIENĖ Marė (Va- 
lukevičiutė), 79 metų, mirė 
Geg. 7, Chicagoje. — Mari
jampolės ap., Igliaukos par., 
Marguvos k. Ahrerikoje iš
gyveno 50 metų.

LENKAUSKAS Alfonsas, pus
amžis, mirė Geg. 8, Chicago
je. — Mažeikių ap., Sėdos p., 
Kulsėnų k.

ČEPAUSKAS Ignas; 42 metų, 
mirė Geg. 7, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Tytuvėnų par.,

■ Gudelių kaimo.
DUNSKIENĖ Antanina, pusės 

amžiaus, mirė Geg. 6, Chi
cagoje. — Šiaulių ap., Žaga
rės p., Minkių kaimo. Ame-; 
rikoj išgyveno 35 metus.

BRUZGELIS Bruno, 42 metų, 
mirė Geg. 6, Chicagoje. — 
Rokiškio ap., Kvietkų, par., 
Gikonių k. Amerikoje išgy
veno 24 metus.

VAURUS Kazys, mirė Geg. 7, 
Chicagoje. — Kretingos ap., 
Kartenos par., Drobšitų dv.

OBELIENIS Kazys, 60 metų, 
mirė Geg. 7, Chicagoje. — 
Kauro ap., Vilkijos p., Gai
galų k. Amerikoje išgyve
no 45 metus.

MARTINKIENĖ Ona (Borga- 
laitė), 49 metų, mirė Geg. 8, 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
■Pakapių par., Naujamiesčio 
k. Amerikoj išgyveno 30 m. 

.PURČIUS Pranas, 54 metų, mi
rė Geg. 7, Chicagoje. — Tel
šių ap., Žarėnų par., Viržie- 
rių kaimo.

DAILYDA Juozas, mirė Kovo 
17, Lewiston, Me. — Apie 
50 metų amžiaus. Vilkaviš
kio apsk.

RADZEVIČIUS Jurgis, mirė 
Balandžio mėn., Shenandoah, 
Pa.

SfUDVILIENĖ Olga (Biels- 
kaitė), 43 metų, mirė Geg. 
10, Chicagoje. — Telšių ap., 
Obiskės miestelio.

POCIUS Jonas, pusamžis, mi
rė Geg. 9, Chicagoje. — 
Tauragės ap., žygaičių par., 
Prysmantų k. Amerikoj iš
gyveno 25 metus.

VALIžONIENĖ Marė (Paugu- 
taitė), 46 metų, mirė Geg. 6, 
Chicagoje. — Biržų apskr., 
Pasvalio par., Pamiškio k. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

DUNSKIENĖ Antanina (Do- 
veikaitė), pusamžė, mirė Ge
gužės 6, Chicagoje. — Šiau
lių ap., Žagarės par., Minkių 
k. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

RAČKAUSKAS Kazys, 52 m., 
mirė Gegužes 7, Brooklyn, 
N. Y .

TEBEREIZA Juozas, 40 metų, 
rastas East upėje prigėręs 
Brooklyn, N. Y.

BONSEVIČIENĖ Katrė, 60 m. 
mirė Geg. 6, Lynwood,. Pa. 
Gimus Punsko par.

ŠVEDAS L., 53 metų, mirė 9 
Gegužės, Calumet City, III.

KETVIRTIENĖ Marė, 44 me
tų, mirė Geg. 11, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Šimonių m.

KUČAUSKIENĖ Elzbieta, mi
rė Geg. 11, Mahanoy City, 
Pa. — Virbalio par. Ameri
koje išgyveno 38 metus.

PALTENAVIČIENĖ Aldona 
(Gruzinskaitė), 24 metų, mi
rė Geg. 13, New Philadel
phia, Pa.

GOTAUTIENĖ Teklė, sulaukus 
gilios senatvės, mirė Geg. 17, 
Chicagoje. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

KASPARAVIČIENĖ Ona, 43 
metų, mirė Geg. 13, Pitts- 
burgh, Pa.

MONTVILIENĖ Stella, 42 me
tų, mirė Geg. 11, Chicagoje. 
Gimus Philadelphia, Pa.

KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyoną, pas Garyoną 
Rasit Dzūką ir žemaiti, 
Kalakutą ir Aukštaitį;
Rasit ten jus kataliką, 
Tautininką, bolševiką. 
Nes Garyonas jiems patinka.

Ten visi dabar užeina,
Savo mintis apsimaino;
Ten kur už teisingą kainą 
Gauni alaus ir vyno.
Kad smagiau būt ant krutinės, 
Kad nebūtum nusiminęs — 

Eikit, broliai, pas Garyoną, 
Šią dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitą. 
Gavę a.aus a>.ba vyno 
Ten dalykų dąpg sužino, 
Ir visi atsigaivina.

Netoli: tik ant Wooster stryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir visiems 

atidaryta.
Pas Garyoną mes suėję,
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitą pamylėję.

Lai gyvuoja mus Garyonas, 
šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis.
Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti, 
Pas Garyoną paulioti!

560 VVoosler Avė. Akron, O.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 UTUR1Ų DVARAS Ku veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. Vi
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpes apie 3 ha. Per 
dvaro lauką teka mažas upelis.

2 ŠACUNŲ-J ACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemes apie 14G ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1 ’/į ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

3 BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės
apie GO ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

4 Veikiantis motorinis valcu MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1GGG kv. metrų, motoras Ruston 8G HP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį is- 
simokčjinuj. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės j (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS

arba:
Kožno pirštai linkę į save.

Kai dabar mano gerb. 
Šonkaulis išvažiavo į Lie
tuvą, tai neturėdamas su 
kuo bartis nei laiko gaišuo
ti, turiu gana ramybės pa- 
mislyti ir padūmoti apie 
visokius biznius, reikalus 
ir politikas.

Na ir štai ką sudūmojau 
ir jums pasakysiu:

Teisingai žmonės šneka 
kad “ir šventojo pirštai į 
save linkę”.

Kai pradedi apie tai mis- 
lyti ir dūmoti, ir prisime
ni šios ašarų pakalnės 
smertelnus žmonelius ir jų 
gyvenimą, matai kaip jie 
visi kaip skruzdės dirba, 
j ieško, neša, krauna viską 
tiktai sau, už tai šioje že
melėj nėra nieko gero, o 
viskas tik lupimas ir išnau
dojimas, kova ir peštynė, 
ergeliai ir pavydėjimas.

Nuo pat Adomo ir Jie- 
vos laikų, kaip tik jiedu iš 
rojaus tapo išvyti ir pradė
jo prakaitu kaktos savo 
daryti sau pragyvenimą, 
jokis žmogus nedaro nieko 
kad butų naudinga kitam, 
ale tik sau.

Darbininkas eina į dar
bą dirbti — ne darbdaviui 
gero daryti, kad jam duo
da pragyvenimą, ale sau 
pinigų pasidaryti, o darbą 
tik pro pirštus stumia.

Mūrininkas, kuris gauna 
didelę algą, nuolat kovoja 
už savo didesnį mokestį, o 
visai nepasirūpina apie tą 
sunkiai dirbantį darbinin
ką kuris plytas jam neša.

Mergina ženijasi — ne 
tam kad vyrui pagelbėt ir 
būt jo “prietelka iki smer-

Kviečiame i Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
ladelphijoje du kartu per 
mėnesį. Kaina metams $1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

Svarbus Pranešimas
Philadelphijos Lietuvių Ka

talikų Bažnyčios Konstitucija 
baigta spausdinti, labai įdomi, 
32 pusi, knygutė, aiškinanti 
šios Bažnyčios siekius ir už
duotis, po kokia jurisdikcija 
ji veikia ir tt. Norintieji susi
pažinti su musų nepriklausoma 
Bažnyčia ir jos veikla įsigykit 
šią Konstituciją. Kaina tiktai 
50c su prisiuntimu.

Kun. J. J. Zittas 
331 Reed St. Philadelphia, Pa.

F LEHMAN 
į & LEIGH

čio”, ale kad sau turėtų 
gerą lengvą gyvenimą, o 
vyrą kaip kada ir apdau
žo.

Biznierius laiko krautu
vę visokių gerybių, ale ne 
kad žmogų aprūpinti reik
menimis, o tik kad sau pa
sidaryt pelno.

Politikierius užima val
dišką vietą ne žmonėms pa
tarnauti, ale prisilupti sau 
pinigų, pridirbt taksų ir 

; visokių mokesčių, iš kurių 
šeria ir savo vaikus, ir pa
čią ir gimines.

Advokatai eina mokslus 
ir užsiima advokatūra ne 
žmonių gelbėjimui iš bėdų, 
ale savo pasipinigavimui ir 
įvedimui žmonių į pinkles 
kad galėtų daugiau iš jų 
išlupti.

Daktarai nori kad žmo
nės sirgtų, ir nuolat išran
da daugiau naujų ligų ir 
visokių ligų perų ir mikro
bų kad žmonės daugiau ir 
tankiau negalautų ir jiems 
geresnis biznis butų.

Graboriai laukia kad 
si greičiau mirtų, kad tik . 
daugiau biznio butų.

Dvasiškiai taip pat ne I 
žmonių dūšelių gelbėjimu 
rūpinasi, ale kas daugiau 
oinigų turi, ir kuris dau- ' 
yiau apierų duoda. Dva
siškiams daug kartų yra 
meilesnis kad ir svetimas, 
Žydas ar Čigonas, kuris 
nepagaili apieros, negu jo 
pačių tautos geriausias ir 
teisingiausias žmogus, ku
ris savo reikalais rūpinasi 
ir neduoda pinigų.

Redaktoriai ir tie ne sa
vo skaitytojais rūpinasi, ir 
rašo ne tą kas žmonėms pa
tinka, ale tą kas padeda 
jam jo politiką varyti ir iš 
žmonių daugiąu biznio pa
daryti.

Taigi, nieko gero šiame 
margame pasaulyje niekas 
kitam nedaro.

Jeigu stato namą kitiems 
gyventi tai stato ne kad ki
tam duoti pastogę, ale kad 
gauti daug pinigų už tai.

Jeigu kepa duoną — ne 
kitų pamaitinimui, ale sau 
pelnus susikrauti.

Siuva batus — ne tave 
basą apauti, ale sau pelno 
.pasidaryti.

Miestuose tramvajai, bu: 
sai, tarp miestų traukiniai 
ir orlaiviai vaikšto •— ne 
žmonių susisiekimui, ale 
padarymui procentų už sa
vo investytus pinigus.

Laivai žmones vežioja ne 
patarnavimui per vandenį 
persikelti, ale užsidirbti 
pinigų. .

Ūkininkas augina bulves, 
kopūstus, burokus, ridikus 
ir kitokius valgomus ir ver
damus daiktus, grudus, pu
pas, žirnius ne žmonijos 
dūšių kūne palaikymui, ale 
sau pinigų aruodus prisi
pilti.

Ir bankeriai jūsų pinigus 
laiko ne dėl to kad jus ap
saugot nuo vagių, ale kad 
jie gali jūsų pinigais pasi
daryt sau didelius pelnus.

Paprastas vaikutis, kuris 
gatvėje laikraštį parduoda 
arba kuris batus pucuoja— 
tą daro ne jūsų aprūpini
mui apšvieta, arba palaiky
mui jūsų batų švariai, ale 
sau uždarbio j ieškodamas.

Kas tokią biznišką siste
mą šioj ašarų pakalnėj iš- 
mislino vertas kailį nulup
ti.

Ar ne geriau butų gy
venti broliškai ir draugiš
kai : jeigu tu ką turi, duok 
kitam; kitas ką turi, išdir
ba ar užlaiko, duos tau, ir 
taip mes galėtume vienas 
kitam gyventi, dirbti, pa
sitarnauti ir iš kito tokį 
pat dirbimą, ėmimą, pasi- 
tarnavimą gauti.

Ba vistiek to visko ką iš 
kitų sugraibai, nulupi, iš
plėši, sau susikrauni, į duo
bę nenusineši, viskas turi 
pasilikti ant šio žemės pa
viršiaus ir iš rankų į ran
kas eiti.
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LINKSMAS JAUNIMAS SODINA MEDELIUS LIETUVOJE ŠĮ PAVASARĮ

liūs, šiame atvaizde matome medelius so
dinant Kauno valstybės Aušros Mergaičių 
gimnazijos mokines. Medeliai sodinami ne
toli Kauno, prie Nemuno, Marvelės slėnyje.

Tsb.

stačius nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
Lietuviai pradėjo rūpintis savo miškų želdi
nimu. Ypač tuo dalyku gyvai rūpinamasi 
paskutiniu metu. Pavasarį organizacijos, 
mokyklos ir paskiri žmonės sodina mede-

Lietuviai labai myli miškus. Ta meilė kyla 
iš žilos praeities, iš senovės Lietuvių religi
nio gamtos kulto. Svetimtaučiai, būdami 
pavergę Lietuvą, daug miškų išnaikino. At-vi-

Kelione į Brangią Lietuvą
Dviejų Amerikos Lietuvaičių Kelione ir Įspūdžiai 

Vykstant į Lietuvą ir po Lietuvą, Nuvažiavus 
į 20 Metų Nepriklausomybės Iškilmes

Nuo Redakcijos: Ona Kar- 
pienė, Dirvos redaktoriaus 
žmona, važiuodama į Lietuvą 
pažadėjo Dirvos skaitytojams 
parašyti savo įspūdžius, čia 
pradedame juos talpinti. Ji 
rašo Angliškai, taigi jauni
mui ir tiems kuriems leng
viau Angliškai skaityti telpa 
Angliškoje 
puslapio, 
gimus ir 
Ši yra jos 
tuvon. P 
1928 metų vasarą. Lietuva jai 
labai patiko, todėl pasiryžo 
šymet vėl apsilankyti. Keliau
ja su kita žinoma Clevelandie- 
te, dainininke Brone Rasiliutė, 
kuri gimus Pennsylvanijoje ir 
dar tik pirmą kartą Lietuvą 
matys. — Kelionę atlieka per 
Angliją, Daniją, Švediją, tai
gi aprašys viską ką kelionėje 
Įdomaus patirs.

Jų laivas, Britannic, pasie
kė Europos pakraštį Gegužės 
19 d. ir iš ten gryžtanlis ki
tas laivas parvežė paštą, tai
gi šis yra pirmas laiškas gau
tas

kalboje ant 8-to 
Ji yra Clevelande 
augus Lietuvaitė, 
antra kelionė Lie- 

Pirmą kartą lankėsi

Tie vaikinai linksmino 
hill-billy muzika ir 
per porą valandų, 
tarpu lauke pasida- 
ėmė perkunuoti ir 
Bet mes to nepai-

ONA KARPIUS

va-
at-

ry-

sau buse ir žiūrim kas toliau 
dėsis. Už 15 minutų nekurie 
buso keleiviai, kurie buvo išli
pę pasivaikščioti, susitiko du 
farmerius vaikinus gryžtan- 
čius iš savo vakaruškų, kur jie 
griežė šokiams, ir užkvietė juos 
į busą.
mus savo 
dainomis 
Naktį tuo 
rė šalta, 
žaibuoti,
sėm, turėjom visus patogumus 
ir buvom linksmi.

Apie 4 vai. ryto pribuvo ki
tas busas ir mes susidėję savo 
bagažus į jį, sėdę leidomės 
žiuoti toliau ir. New Yorke 
siradom apie 7 vai. ryto.

PO NEW PORKĄ
Gegužės 10. — Lietingas

tas, mes esam nuvargusios, 
bet linksmos. Apsidabinom ir 
keliavom į Brooklyną, kur ra
dom pp. Bajorus musų laukian
čius. Lipant laiptais į ket
virtą aukštą pas Bajorus, Bro
nė, visai nuvargus pasakė, “Aš 
tikrai nesijaučiu kaip tos jau
niklės kurios pribuna į didelį 
miestą. Aš visada turėjau min
tį atbėgti į New Yorką links
ma ir gyva, o dabar žiūrėk! 
New Yorkas nugalėjo mane 
pirm negu jį pasiekiau!”

Po pietų pasiryžom pamaty
ti ir užkariauti New Yorką. 
Apsilankėm SLA. name ir Tė
vynės redakcijoje, matėmės su 
p. Vitaičiu, Vasiliu, Dr. Vini- 
ku ir kitais štabo nariais. Su
sitikom ir su keletu Chicagie- 
čių moterų kurios lankėsi Nevv 
Yorke. Iš čia skubėjom ant 
garsaus Broadvvay, ir besivai- 
kščiodamos daėjom iki Radio 
City. Taipgi aplankėm mano 
vyro brolį ir jo šeimą.

GEGUŽĖS 11. — Šį rytą nu
važiavom į miestą savais ke
lionės reikalais, pasirupinom 
keletą vizų, ir Lietuvos Gene
raliniam Konsulate gavom Lie
tuvos vizas. Apsilankėm Cu
nard Linijos ofisuose, pasima- 
tėm su P. Bukšnaičiu, o pie
tums susitikom su p. Bajorie- 

, ne. Vakare pas Bajorus buvo 
surengtas gražus banketėlis, 
čia susipažinom su daugiau 
malonių žmonių.

GEGUŽĖS 12. — Šiądien
mudvi buvom pasiryžę daug 

Apsi
lpo v. naktį, bet apie 65 my-: lankėme akvarijume, kur ma- 
lios r.uo Nevv Yorko, Oxford, ’ 
N. J., miestelyje, busas suge
do, apie 11:15 vai. vakare, čia 
mes turėjom ir sustoti, vidury-. 
je kelio, vidurnaktį. Bet ką 
mes paisom. Mes turim ketu
rias dienas prabuvimui Nevv 
Yorke iki laivas išeis, todėl į 
laivą paspėsim, taigi sėdėjom

iš kelionės.
* * *

Rašo ONA KARPIUS.

SUDIEV CLEVELANDUI

GEGUŽĖS 9. — štai atėjo 
ta dienų diena, mano svajonė 
ir troškimas vėl aplankyti Lie
tuvą po ilgų desėtko metų, šį 
rytą brangus draugai pp. Sala- 
sevičiai is mano vyras palydė
jo mane į busų stotį ir po atsi
sveikinimų busas pradėjo va
žiuoti ir aš viena pradėjau sa
vo kelionę. Po trijų valandų, 
pasiekėm Uniontown, Pa., kur 
mano kelionės draugė Bronė 
Rasiliutė susitiko mane ir mes 
abi važiavom į New Yorką. šis 
yra jos pirma kelionė į užsienį. 
Ji buvo parvažiavus porai die
nų čia pas savo tėvus atsisvei
kinti.

Diena labai puiki, saulėta ir 
šilta, laukai šviežiai sužaliavę, 
visur žydi gėlės. Mudvi taip 
linksmos, kalbamės ir juokau
jam, pilnos pasitenkinimo žino
damos kur keliaujam ir kas 
musų laukia. Visi keleiviai bu- 
se sužinojo apie musų važia
vimą Europon, visiems buvo 
įdomu, ir mes turėjom smagų, 
važiavimą.

Nevv Yorką turėjom pasiekti i ką atlikti ir aplankyti.

Iš buso išlipusios nuvažia
vom požeminiu traukiniu į 
Brooklyną ir apsilankėm Vie
nybėje, matėmės su pp. Jur- 
gėla, Kruze. Pasitaikė užėjo 
į redakciją p. Buivydienė, ku
ri pasakė kad tuo pačiu laivu 
vyksta į Europą Kun. Ambo- 
tas ir Kun. Balkunas. Taigi, 
pradžiugom kad ir daugiau 
Lietuvių tuo laivu važiuoja; 
pasistengsim juos laive sueiti.

Iš čia nuvykom pas p. Va
laičius, kur radom apsilankiu
sią p. Mučinskienę. Jodvi pa
sikvietė mus .pietums, ir čia at
vyko p. Mučinskas ir pats šei
mininkas Valaitis. Išvažiavom 
į savo namus labai vėlai.

GEGUŽĖS 13. — Vėlai 
vidurnakčio šiądien laivas 
plaukia, o mudvi dar turėjom 
ko nors apsipirkti pačiame 
New Yorke. Taigi 
vom į New Yorką 
kėm didžiausioje 
“Macy’s”, ir kad 
pirkom. Paskiau, 
landų atsigaivinti pirm negu 
keliausim į laivą, nuvykom į 
Radio City Muzikalę Salę. Jos 
grožis tiesiog užima žmogui 
dvasią, tokia puiki ir didelė, 
taip atgaivinanti ir patogi. 
Programas buvo malonus, ma
no specialė silpnybė yra Bale
tas, ir jis buvo nepaprastas.

tėme daugybę gražių žuvų, 
jurų liūtų ir replių visokių di
dumų ir pavidalų. Paskiau nu
keliavom ir perėjom visą Met
ropolitan Muzejų, o iš ten pa
siėmėm Fifth Avenue busą į 
miestą, ir matėm New Yorką 
iš buso antro denio, ir matėm 
labai daug.

po 
iš-

vėl išvažia- 
ir apsilan- 
krautuvėje, 
pirkom tai 
keletui va-

Dirvos

Matėm ir paveikslą “Robin 
Hood”

Po teatro, sustojom pavaka
rieniauti, ir paskui skubinom į 
Brooklyną pasiimti savo baga
žą ir keliauti į laivą.

PAKLYDOM!
Keturias dienas mudvi 

vom New Yorke ir kasdien 
liavom požeminiais traukiniais, : 
žinojom visus kelius, na o da
bar paskutinę dieną įlipom į 
ne tą traukinį, ir staiga apsi- 
žįurim kad mes esam visai ne 
toje miesto dalyje kur mums 
reikia. Skubiai išlipam, sėdam . 
į kitą vagoną ir važiuojam į 
tą vietą kur reikia persėsti, ir 
ten vėl, keno tai negeru nuro
dymu, įsėdom į vagoną, bet 
ir vėl atsidūrėm toje pačioje 
vietoje. Tiesiog blogai, laikas 
bėga, o mudvi ratu sukamės.

Vėl sėdam ir važiuojam at
gal, šį kartą pasiryžę apsižiū
rėti kad neįsėstume į nereika
lingą traukinį. Mums pavyko, 
ir namon pribuvom laiku.

Susirinkom savo babažus ir 
sudėję į Bajoro automobilį iš
važiavom pasiimt p. Bajorienę 
iš jos “beauty shoppe’’, ir kar
tu važiavom prie laivo.

Ten radom didelį judėjimą, 
skubėjimą. Prie ineigos į lai
vą mes patyrėm kad mums 
paskirtas ne tas kambarys — 
vietoj 202 turi būti 205.

Užlipus ant laivo, susitinkam 
musų Brooklyniečius draugus 
laukiančius mus išlydėti. Bu
vo Bukšnaitis, Valaičiai, Am
brazaitis, Dumčius (su kuriuo 
susipažinau Lietuvoje 10 metų 
atgal ir nuo to kartu nebuvom 
matęsi).

Nuėjom į savo kambarį ir 
radom jį užkrautą dovanomis: 
gėlėmis, saldainiais, bonkomis, 

! ir laiškais ir telegramais. Bu
vom nepaprastai sujaudintos. 

■ žmonės aplinkui kalba, juokia
si, dainuoja, rėkauja, sumiši
mas visomis pusėmis.

Viskas buvo tiesiog žavėtina 
ir susijaudinimas pradėjo ma
ne nugalėti, nežinojau ar juok
tis ar verkti, o Bronė nuolat 
kartojo, “Ar mes kada pradė
sim važiuoti?.... Aš jau no
riu važiuoti....”

Ir tikrai, tik suėjo 12:05 va

PADĖKA BROOKLY- 
NIEČIAMS

bu- 
ke-

šiuomi išreiškiame savo di
džiausią padėką visiems musų 
geriems draugams Brooklynie- 
čiams ir New Yorkiečiams, ku
rie mums 
išlydėjo į 
liaujant į 
d. Ačiū

rengė išleistuves ir 
laivą, mums iške- 

Lietuvą Gegužės 13 
visiems už įteiktas 

mums dovanas. Buvom begalo 
linksmos išvažiuodamos, visas 
buris Brooklyniečių išlydėjo, 
net ant pat laivo. Gražiai jus 
.visus prisimename ir džiaugia
mės jūsų draugiškumu.

Ona Karpius,
Bronė Rasiliutė.

SS. Britannic, 
Gegužės 19, 1938.

landa nakties laivas paleido il
gą drebinantį garsą ir tuoj pra
dėjo judėti — ir mes važiuo
jam !

Atsisveikinimai, linkėjimai, 
ir užmas liekančių priestotėje 
ir nuolatinis varpų skambėsis 
aidėjo mano ausyse. Buvau 
lyg apsvaigus iš to viso.

Naktis buvo puiki, mėnulis 
pilnas žibėjo virš musų, oras 
tyras ir vėsus. Viskas buvo 
tiesiog žavėtina, ir mes dairė
mės iš viso to sukilusio ūpo ne 
tik aplink mus bet ir mumyse.

Negalėjau apsispręsti ar bū
ti lauke, laivo denyje ir žiūrė
ti į New Yorką su jo žėrinčio
mis šviesomis, liekantį nuo mu
sų, ar eiti j kambarį ir skaity
ti tą daugybę laiškų ir telegra
mų ir peržiūrėti krūvą mums 
prisiųstų dovanų.

Pagaliau, musų susijaudini
mas aprimo, sugryžom į kam
barį apžiūrėti visus siuntinius, 
ir dar kartą išėjom į viršų pa
matyti mėnulio ir toli pasilie
kančių miesto šviestų. Paskui, 
apie 3 valandą nakties, pasiry
žom eiti gulti, nors visai neno
rėjom miego.

Seka:
AUDRA JUROJE; SUEINAM 
KITUS CLEVELANDIECIUS; 
KONCERTAS, ŠOKIAI; PASI
MATYMAS SU LIETUVAITE 
Iš CHICAGOS; SU KUNIGAIS 
IR KITAIS. — LIETUVIŠKOS 

DAINOS LAIVE.

Ekskursija
Į LIETUVĄ

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

Liepos-July 1
New Yorko per Gothenburgą j Klaipėdą

S. S. GRIPSHOLM 
Iš

Taipgi 
kitais 

kada jums patinka.

išplaukimai visais 
laivais ir laikais

ii.

Visas informacijas apie 
kelionę ir dokumentus 

gausite

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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NAUJA LIETUVOS KONSTITUCIJA

V]UO Gegužės 12 dienos šių metų Lietuvoje pradėjo 
veikti nauja Valstybės konstitucija. 1928 metais 

priimtoji konstitucija, kuria buvo tvarkomas Lietuvos 
valstybės gyvenimas per paskutini dešimtmeti, nustojo 
galios. Lietuvos Aidas štai kaip apie tai sako:

“Tai yra svarbus ir džiugus momentas. Svarbus dėl to kad 
pasikeičia pagrindinis valstybės įstatymas, nuo kurio priklauso 
tolesnis valstybės plėtojimasis, džiugus dėl to kad tas pasikeiti
mas įvyksta nuosaikios raidos keliu, tik dar aiškiau užakcentuo
jant principus kuriais per paskutini dešimtmetį buvo grindžia
mas musų valstybinis bei tautinis gyvenimas, ir kurie, kaip pa
tyrimas parodė, tvirtai vairavo musų valstybę nuolatinio stiprė
jimo ii’ visokiariopo brendimo keliu.

“Jei nuo 1926 metų posūkio Lietuva sustiprėjo visais at
žvilgiais, jei, švęsdama savo 20 metų nepriklausomybės sukaktį 
mes galime pasidžiaugti visokiariopais laimėjimais, jei, paga
liau, mes taip greit subrendome tautiškai ir valstybiškai, tai ta
tai galime paaiškinti tuo kad per visą paskutinį dešimtmetį 
valstybei vadovavo patyręs, išmintingas Vairininkas, pirmuti
nis ir dabartinis Valstybės Prezidentas, kurio vaisingos mintys 
įsiskverbė į visas musų visuomeninės veiklos sritis, duodamos 
joms kūrybinį impulsą sėkmingai ir patvariai eiti pažangos ke
liu. Mes čia tai primename dėl to kad Tautos Vado sukurta ir 
nuosaikiai vykdoma gyvenime tautinė linkmė atsispindi ne tik 
kasdieninėje musų veikloje ir organizaciniame bei visuomeni
niame gyvenime, bet ir pagrindiniuose valstybės įstatymuose.

“Ir šiądien pradedanti veikti konstitucija yra ne kas kitas 
kaip tos tautinės linkmės dvasios išryškinimas teisine forma 
pagrindiniame valstybės įstatyme. Ta dvasia, be abejo, ir to
liau atsispindės visuose kituose įstatymuose. Galima pasakyti 
kad naujoji konstitucija yra tautinės linkmės teisinis apvaini
kavimas. Mums, tautininkams, Tautos Vado vadovybėje kovo
jantiems dėl tautinės linkmės idealų įgyvendinimo, šiądien ypač 
džiugu tai konstatuoti. Bet, be abejo, tuo šiądien džiaugiamės 
ne mes vieni: tuo džiaugiasi ir visa Lietuvos visuomenė.

‘‘Naujosios konstitucijos įžangoje yra nusakytos tos gai
rės kuriomis buvo vadovaujamasi, ruošiant konstituciją. Tos 
gairės taip apibudinamos: ‘Lietuvių tautos patyrimu, kurį jai 
yra davę jos senovė ir valstybinė praeitis, jos atgimimas ir ko
vos dėl nepriklausomybės, prisikėlusios Lietuvos gyvenimas ir 
tautinės valstybės kūrimas’....

“Tautinė linkmė smerkia tautos skaldymą ir pabrėžia vie
ningumo reikalą, ši mintis naujoje konstitucijoje buvo tinka
mai užakcentuota. Iš vienos pusės konstitucija atmeta partijų 
įtaką į valstybės gyvenimą, o iš kitos — valstybės vadovybė 
sukoncentruota vienose Valstybės Prezidento rankose. Vadina
si, valstybė yra nepartinė, kovojančios savo tarpe grupės ne
egzistuoja. Valstybės Prezidentui suteikiama galia patikrina 
vadovybės vieningumą ir valdžios pastovumą, šiais neramiais 
laikais tai turi lemiamos reikšmės ne tik tokiai jaunai valstybei 
kaip Lietuva, bet ir daug senesnėms ir labiau patyrusioms val
stybėms. .. .

“Kitas labai svarbus dalykas yra piliečių teisės ir pareigos. 
Liberalizmas kelia piliečio teises, bet nutyli jo pareigas. Tau
tinė linkmė lygiai kaip ir konstitucija nustato piliečio teisių ir 
pareigų pusiausvyrą. Jei valstybė yra piliečio buvimo pagrin
das, tai savaime suprantame kad jis turi rūpintis to pagrindo 
tvirtinimu. Labai klystume jei manytume kad naujoji konsti
tucija suvaržo piliečio teises: tos teisės beveik tos pačios kaip 
ir Prancūzijos revoliucijos paskelbtos žmogaus ir piliečio teisės, 
tačiau šalia jų primenamos ir pareigos. Ir tai ne tik valstybės 
bet ir paties piliečio naudai, nes jei kils ir stiprės valstybė, tuo 
pačiu bus saugiau ir geriau gyventi ir pačiam piliečiui....’’

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

skolas Amerikai mokėti, ne 
Washingtonui bet savo tam tik- 
butų remiama bei plečiama au
kštieji Lietuvos mokslai, šel
piama aukštuosius mokslus ei
nanti studentai, skiriama pini
gai pasikeitimui studentų ir 
profesorių tarp Amerikos ir 
Lietuvos, ir, bendrai, šelpiama

★SAVO žodžiams įrodymų 
politikieriai ne visada gali pa
griebti. Komunistų Vilnis, pa
vyzdžiui, Lietuvoje turi kores
pondentą E. R., kuris Balandžio 
25 rašė: “Rėksniants ir opozici- 
ninkams pakaks vietos kalėji
me ir koncentracijos stovyklo
je”. Jis tvirtina jog tai esan
ti dabartinės Lietuvos vyriau
sybės taktika. Tačiau, jei jam 
reiktų įvardyti vieta kur Lie
tuvoje bent viena koncentraci
jos stovykla randasi, arba iš
vardinti bent vieną liaudinin
kų, socialdemokratų, ar krikš
čionių demokratų vadą kuris 
bent kokiame Lietuvos kalė
jime sėdi, tai ponas korespon
dentas prakaituotų, prakaituo
tų ir, nemeluodamas, negalėtų 
nieko tikro pasakyti.

RAŽŲ ir praktišką su
manymą patiekė buvęs Ameri
kos Prezid. Hoover dėl Lie
tuvos ir kitų kraštų skolų Su
vienytoms Valstijoms. Jisai, 
kaip žinoma, šių metų pradžio
je aplankė daugelį Europos val
stybių. Užsienio Reikalų Drau
gijai New Yorke kalbėdamas, 
Hoover pasiudė Lietuvai (ir ki
toms valstybėms) ne kariškas 
s (kolas Amerikai mokėti, ne

aukštųjų mokslų įstaigos.
Tokį fondą prižiūrėtų bendra 

Amerikos ir Lietuvos piliečių 
komisija. Sumanymas begalo 
gražus, ii’ daug naudos Lietu
vai duotų, o Amerikai suteik
tų didelės garbės. Tačiau, rei
kia prisuokti Amerikos kongre- 
gresą tam pritarti, kas nebūtų 
lengva. O Lietuvai ir kitoms 
Europos valstybėms pačioms 
šitą siūlyti netinka.

★ IR BE BOLŠEVIKŲ RE
VOLIUCIJOS senoji Rusija 
butų nuėjus .liberalinės pažan
gos keliu, kuris butų pakėlęs 
jos gyventojų ekonominę gero
vę ir pati :rinęs demokratinę 
laisvę piliečiams, šitą išvadą 
daro.buvęs caro diplomatas, N. 
de Basily, knygoje “La Russie 
Sous Les Sovicts”, kuri išėjo 
Prancūzų kalba. Jis įrodo kad, 
nežiūrint caro valdžios pasi- 
priešinimų, nuo pereito šimt
mečio vidurio Rusija palaipsniu 
žengė į liberalinę tvarką, o jos 
ui is ir pramonė kilo kaip ant 
mielių. Pasvėrus kiek milijo
nų žmonių dėl revoliucijos su
krėtimo žuvo, kiek vargo ir 
skurdo Rusijos gyventojai pri- 
kentė, ir kiek laisvių prarado, 
de Basily sako, revoliucija tau
tai I neapsimokėjo. Jis viską 
pč remia faktais ir dokumen
tais, todėl jo knyga daro rim
to įspūdžio.

LAIMINGA

KAIP SILKĖS GAUDOMOS
LIETUVA TURI AKĮ SILKIŲ ŽVEJYBAI, NES DAUG JŲ 

SUVALGO

St. Vainoras, Tautos Ūkyje, sekančiai 
įdomiai aprašo kaip silkės gaudomos, 
kur gaudomos, ir kaip Lietuva galėtų 
iš silkių žvejybos pelną darėti. Iled.

* * ♦

tiniai. Mums yra svarbu numatyti kiek gali
ma uždirbti iš silkių žvejybos ir kiek reikia ma
žiausia kapitalo tokiai bendrovei, įmonei suor
ganizuoti.

DRAUGO RŪPESTIS
Naujienos ir Draugas tai 

kaip kumutė su kurnu rū
pinasi tautininkų likimu ne 
tik Lietuvoje bet ir Ame
rikoje.

Naujienos paskleidė ži
nią buk Lietuvos valdžia 
finansuosianti Vienybę.

Draugas nusigando: “Jei 
Lietuvos vyriausybė ištikro 
finansuos ‘Vienybę’, tai 
reikš kad ji ne tik nori su
stiprinti tautininkų parti
jos sąjūdį Amerikoj, bet ir 
laisvamanybę plačiau pa
skleisti. ...”

‘Laisvamanybė’ Draugui 
ir sapne sapnuojasi. Lyg 
laisvamaniai ne žmonės, 
lyg jie neturi teisės pasau
lyje gyventi, lyg tik D-gas 
vienas su savo “nežinia-ko- 
kia-manybe” šiame pasau
lyje priklauso....

Laisvamaniai daugumoje 
yra doresni krikščioniško 
"tikėjimo palaikytojai negu 
tie kurie jų baidosi. Tie 
“baimingieji” labiau lais
vamanybę platina ir atstu
mia žmones nuo savęs savo 
netolerantiškumu negu pa
tys “laisvamaniai” atitrau
kia.

Mes žinome daug tokių 
kurie nuskriaudę, net ap
vogę žmones, maišosi kata
likų eilėse, ir jie Draugui

ir kitiems tokiems geri, tik 
dėl to kad padeda jam bum
bėti apie kitus, juos “lais
vamaniais” pravardžiuoda
mi.

MILŽINIŠKA SUMA 
ŠALIES GELBĖJIMUI

Suv. Valstijų iždo depar
tamentas skelbia kad Roo
sevelto administracija per 
savo valdymo laiką pralei
do virš $20,321,000,000 ša
lies gaivinimui, šelpimui ir 
kitiems Naujos Dalybos 
projektams.

Šios išlaidos padidino ša
lies skolas iki $37,500,000,- 
000. Prezidentas Hoover 
paliko $20,937,350,964 sko
lų.

Gali būti kad iki 1940 
metų, kada Roosevelto ter
minas baigiasi, ir jo skolos 
pasieks tą sumą, ir skolų 
bus likę apie 40 bilijonų do
larių.

STEBUKLAS!
New Yorke atsibuvusio

je Amerikos k o m u n i s tų 
partijos konvencijoje pri
imta nutarimas raginantis 
komunistus “ginti S. Val
stijų Konstituciją”. Mat, 
tuomi tikisi prieiti labiau 
prie minių, kurios komuni
stų neprisileidžia.

Laiminga gėlelė,
Kurią skina poetas,
Nes ji bus išbučiuota!
Laiminga mergelė
Kurią myli poetas —
Dainomis priviliotą....
Nors butų ir nuvytus
Gražioji gėlelė,
Galės antrą kartą pražysti.
Poeto pamilta.
Galės ir mergelė
Amžių išlaikyti jaunystę!....

Vikt. Tatarėlis.

MIČIGANAS 
(Michigan Ežeras) 

Palengva alsuoja taurus Mičiganas, 
Jo veidas pavargęs, išblyškęs ir senas; 
Plačiai nusidriekęs, panašus i jurą; 
Saulėleidis migdo jo. vėstantį kūną. 
Kai leidžiančios saulės spinduliai pabyra, 
Kažin ar pasaulyj kur gražiau beyra! 
Jo veidas nušvinta, krūtinė kilnojas; 
Jo bangos-sirenos nuostabiai kvatojas. 
Kai naktį atvėsta, čia vėjas pakyla, 
Liūdnai jis vaitoja, ir vėliai nutyla. 
Jo krantuos plėšrieji sau grobio daboja, 
Pakraščiais žuvėdos kaip dvasios skajoja. 
Daug laivų, laivelių jo vandenyj pludi, 
Dar daugiau slaptybių jo dvasioje gludi. 
Taip jausmai pakyla čionai atkeliavus, 
Dvejonė išnyksta širdyje vairavus. 
Keleiviai sustoja čionai pailsėti; 
Ežero puikybių bent pasigerėti. 
Čia tiek istorinių vaizdų jie pamato, . 
Bet ežero jausmo niekas nesuprato. 
Jis daug iškentėjo, jo akys daug matė, 
Kaip priešai-baltieji čia rumus sau statė. 
Gailis Mičiganas senųjų laikų -r- 
Ilgis Indijonų, savųjų vaikų.
Kaip dar nesenai jam buvo čia sava, 
Kai dukros-Indietės kasas čia šukavo. 
Jo krantai aukštieji augino miškus, 
Jo sūnus Indiečiai penėjo vaikus. 
Kiekviena gimtinė sunus apraudoju, 
Kai šalin išleidžia ar žemėn laidoja. 
Taip ir Mičiganas žilą galvą krato, 
Nors ir prie baltųjų visiškai priprato....

Kapsų Aguona.

ĮSPŪDŽIAI Iš PLAUKIOJIMŲ PO 
ŠIAURĖS JURĄ

OIRAI negu buvo pasirodę kalnuoti Škotijos 
I krantai, horizontų pakraštyje ėmė rodytis 
žvejų laivai, kurie plaukė į Islandiją silkių žve
joti. Tai buvo laivai iš rytinių Anglijos pakraš
čių, iš Yarmutho, Ypsvičo, Grimsby ir kitų ži
nomų žvejų uostų. Jie plaukė tuo pačiu keliu 
kaip ir musų laivas. Tik prie šiaurinio Škotijos 
kampo musų kelias, einąs į antrą Anglijos pusę, 
skyrėse nuo mažųjų silkinių garlaiviukų, kurie 
nuplaukė už škotlandijos salų į žuvingas Islan
dijos kalvas.

Ne vien Anglai, Olandai ten renkasi semti 
šio žibančio juros sidabro. Nėra iš viso vaka
rų arba šiaurės Europos valstybės kurios laivai 
nedalyvautų Islandijos žvejyboj, kadangi silkė 
yra viena iš svarbiausių žmonių maistui žuvų. 
Ji ne tik pravarti vidaus mitybai, bet dar dau
giau yra puikus eksporto objektas į kraštus 
kurie neprieina prie juros ir neturi galimybių 
savomis priemonėmis silkių prisižvejoti.

Balandžiui baigiantis ten prasideda pats se
zonas. Pradeda rinktis iš visų kraštų laivai ir 
ruoštis ilgam ir sunkiam darbui. Gegužės mė
nesio pradžioj jau pasirodo pirmieji silkių spie
čiai, o žvejų laiveliai pradeda juos vaikytis, sup
ti savo tinklais ir versti į garlaivius, kur jos čia 
pat apdirbamos, susudomos į atsivežtas stati
nes. Sunkus tai darbas. Jūrininkystėje gal 
sunkesnio ir puvojingesnio kaip silkių žvejyba 
nėra. Visą sezoną, ištisus tris-keturis mėnesius 
dirba įgulos iš visų jiegų, mažai teturėdamos 
laiko pasilsėti. Visas poilsis ir visos kitos žmo
gaus dvasinės ir medeginės reikmenys yra ati
dedamos rudeniui, kada silkių spiečiai bus dingę 
ir kuomet laivai bus pilni.

Tačiau žvejybos uždarbiai, o ypač nauda 
tautos ukiui, yra pakankamai dideli kad apsi
mokėtų steigti savo žvejybos laivyną ir plaukti 
keletui vasaros mėnesių ten pasidarbuoti.

Kad šiaurės juros valstybės jau keletą šim
tų metų tuo darbu verčiasi, visi gerai žino. Bet 
ir iš Pabaltijos valstybių, be Lietuvos, nebėra 
likę nei vieno nario kuris nedalyvautų Islandi
jos silkių žvejyboje. Suomiai iš Pabaltijo šalių 
tarpo užima pirmą vietą. Estai ir Latviai yra 
dar naujokai, bet vis dėlto kelinti metai kaip 
jau čia pasirodo.

Lietuvos vardo nematyti tarp jūsų valsty
bių kurios eksportuoja žuvis; priešingai, Lietuva 
kasmet perka per 10.000 tonų silkių ir kitų žu
vų iš svetimų valstybių ir už jas sumoka apie 
3,500,000 iki 4,000,000 litų. Prie Lietuvos ištek
lių tai nėra mažmožis kuris butų nevertas di
desnio ekonomistų ir vyriausybės dėmesio.

Jei ir Lietuvoje įsikurtų silkių žvejybos 
bendrovė ir norėtų šį silkių pareikalavimą Lie
tuvoj patenkinti tai toli gražu jai tas taip leng- 
gvai iš karto pasisektų. Tokiam silkių kiekiui 
pristatyti kokį Lietuva dabar suvartoja, — o 
suvartoja, palyginus su kitų šalių suvartojimu, 
labai nedaug, — reikėtų turėti per dvidešimts 
laivų, kurių kiekvienas gryžtų iš Islandijos su 
500 tonų silkių, kas reikštų labai sėkmingą žve
jonę. Pirmiems bandymams pakaktų bendro
vės nors su pora-trejeta laivų. Jai reikėtų apie 
2,000,000 litų kapitalo, iš kurio 1,00,000 litų iš
eitų dviem geriem, moderniškiem laivam, 500,- 
000 litų apyvartai, žvejojimo išlaidoms, ir apie 
500,000 litų turėtų pasilikti atsargai, apsisau
goti nuo sugriuvimo tais atvejais jei žvejyba iš 
pat pirmų metų nebūtų tokia vaisinga kokia ji 
paprastai yra ir kokios išanksto tikimasi.

Kad tokių gerai įrengtų laivų pora parga
bentų apie 1,000 tonų silkių, iš to turėtų apie 
400,000 litų pajamų........... Liktų iš sezono apie
200,000 litų gryno pelno.

Nežiūrint to kad silkių, žvejyba yra laikina, 
sezoninė, galima vis dėlto laivus panaudoti ir 
ilgesnį laiką. Turint laivų personalą, butų ga
lima pamėginti prisitaikyti prie kitų žvejybų. 
Tokie pat laivai tinka Lofotų, Niufoundlando 
žvejyboms, kurios vyksta kitais mėnesiais ir 
kuriose žvejojama didžiosios menkes ir parda
vinėjamos rinkose daugiausia džiovintos, žie
mos metu, laivus galima butų panaudoti prekių 
transportams, kaip pavyzdžiui, daro Latviai, 

. Suomiai. Visa tai butų papildomi uždarbio sal-

JUOZAS KARPAVIČIUS
Dirvos Žymus Rėmėjas

Juozas Karpavičius, Dirvos redaktoriaus 
brolis, yra vienas iš žymesnių Dirvos rėmėjų. 
Šymet jam sueina 35 metai Amerikoje. Jis gy
vena Providence, R. I., vienas iš turtingesnių 
to miesto Lietuvių, kuris taip pat yra atsida
vęs darbuotojas tautinėje dirvoje.

Kuomet buvo reikalas dirbti Lietuvos gelbė
jimui, ir jis smarkiai darbavosi tarp Providen
ce Lietuvių. Laike Lietuvos Laisvės Paskolos 
kėlimo jis buvo savo kolonijos Laisvės Paskolos 
komiteto kasierium iki tas darbas užsibaigė.

Dalyvavo visame judėjime ir pats gausiai 
prisidėjo pinigais kuomet buvo renkama viso
kios aukos Lietuvai gelbėti, kaip tai Lietuvos 
kariuomenei ir Raudonajam Kryžiui. Rengė 
pramogas, piknikus, prakalbas ir rinko aukas, 
kurias iki vienam centui siuntė Lietuvai, per 
Lietuvos Misiją New Yorke, taip kad pinigai 
nenuėjo į jokius Amerikos Lietuvių fondus.

Providence Lietuviai jokių kitų fondų ne
pripažino, ir tada ten veikė tik viena partija, tik 
vieni tautininkai patriotai, nes tuomet dar ne
buvo toje kolonijoje Lietuvio kunigo nei Lietu
viškos parapijos, taigi galima buvo liuosai dirb
ti Lietuvos naudai be trukdymų. Tada darbas 
ėjo sklandžiai, nebuvo nei bedievių, nei laisva
manių. Kada kiek -vėliau atsirado Lietuvis ku
nigas ir įsisteigė Romos katalikų parapija, nuo 
tada Lietuviai pradėta dalinti Į laisvamanius, 
bolševikus, šventakuprius ir kitokius gaivalus, 
ir nuo to laiko visas veikimas Lietuvos labui 
sutramdytas.

Juozas Karpavičius yra gimęs Juodgirės 
k?. me, Garlevos parapijoje, netoli Kauno. Da
bar turi 55 metus amžiaus ir dar nevedęs.

Amerikon atvažiavo Rugpjūčio mėnesį, 1903 
metais, pirmiausia į Lovvell, Mass., kur išgyve
no porą metų, po to įsigyveno Providence, kur 
gyvena kiti Karpių-Karpavičių giminės.

Pastarais metais, per 14 metų jis yra Ame
rikos Lietuvių Piliečių Pašalpinio Klubo kasie- 
rius ir direktorių tarybos pirmininkas, ir SLA. 
347-tos ^kuopos užrašų raštninkas.

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą .......... tik 35c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



K. S. KARPIUS

DETROIT
Miesto Didumas — įdomybės — Industrija — Apielinkės 

Fordo Išstatytas Edisonui Muzejus — Lietuviai 
Veikėjai — Lietuviškos Įstaigos, ir tt.

Ką matė ir patyrė Dirvos Redaktorius Detroite per Keturias 
Dienas — Balandžio 28 iki Gegužės 1.

ŽEMAITIS ŽMONIŲ MEDŽIOTOJAS

Žemaičių Plėšiko Kataržio Negarbingas Gyvenimas ir Galas

Pirma Diena Detroite — Balandžio

GREENFIELD VILLAGE

Greta Muzejaus, rytiniame krašte, randasi 
įrengtas Greenfield Kaimelis, kuris yra dalis ši
to viso projekto, kurį Henry Ford turi įrengęs 
ant 200 akrų žemės ploto. Tas kaimelis išsta
tytas pavyzdžiu Amerikos kaimų, kuriame ran
dasi įvairios pradinės dirbtuvėlės, visokių reik
menų, audimo ir kitų gamybos, krautuvėlės, 
bažnyčia, valdiški namai ir gyvenami namai, 
kaip jie buvo naudoti seniau.

Už tą patį bilietėlį, kurį perki ineidamas į 
muzejų, gali aplankyti ir šį Kaimą. Ineiga į 
kaimą apstatyta gražiu raudonų plytų pastatu, 
su laukiamais kambariais ir dovanėlių parduo
tuve. Viduje to kaimo ribų pamatai ką tokio 
ypatingo: važinėja keli vežimai, senoviški, ark
liais traukiami, kiti tie vežimai yra net dideli, 
pasažieriniai, kur telpa virš desėtko žmonių. Į 
tuos vežimus, lankytojus išeilės vadina ir sodi
na ir veža į kaimelio vidurį. Jeigu nori pėks- 
Čias eiti, pataria palaukti vežimo, sako turėsi 
gana vaikščiot tenai nuvažiavęs.

Atvažiavus, išlipi, ir gali apeiti visus tuos 
pastatus, kurie didumoje yra surinkti iš visų 
šalies dalių ir atvežti čia ir pastatyti, su visais 
savo buvusiais įrengimais. Yra malūnas, kalvė, 
Logan apskrities teismo namas, paštas, garlaivis, 
Suvvanee, Vergų nameliai, Menlo Parko Grupė, 
kur Edisonas darė savo visokius bandymus, Lu- 
ther Burbanko raštinė, ir daugybė kitų įdomių 
pastatų, kurie čia sulyg plano sustatyti, sudaro 
lyg ir kaimą, bet savaimi yra muzejus apiman
tis daug svarbių Amerikos ankstyvų dienų gy
venimo fazių, ir ankstyvųjų išradėjų ir garsių 
žmonių buvusių dirbtuvėlių.

Vos spėjus aplankyti kaimelį, pradėjo dan
gus baisiai niauktis, iš vakarų slinko juodas de
besys, kuris spaudėsi prie žemės labyn ir labyn, 
ir kaip tik sugryžau į didžiojo muzejaus prie
angį, kur turėjom susitikti su Dr. Simu gryžti į 
miestą, pradėjo smarkiausia lyti. Tokių lietų 
retai esti. Lyja kaip tik tuo laiku kai Dr. Si
mas turi važiuoti tokį ilgą kelią pas mane.

POVILAS MOLIS
Prieš 5-tą valandą vakaro, lietui apsilpnė- 

jus, Dr. Sims atsirado prie muzejaus durų savo 
automobiliu. Per tokį lietų jam reikėjo plauk
te plaukti.... Bet pribuvo.

Gryžtam atgal, ir susitarėm sustoti pas ži
nomą Detroitietį veikėją, ir plačiai Amerikoje 
žinomą darbuotoją is Lietuvos Nepriklausomy
bės kovų dienų, Povilą Molį.

Iki Molius privažiavom, liovėsi lyti, ir net 
saulutė pasirodė vėl, bet oras staiga atvėso.

Povilas Molis gyvena taip vadinamoje se
noje Lietuvių kolonijoje, kur yra šv. Antano 
Lietuvių parapija. Čia klebonauja Kun. I. Bo
reišis. Molis turi apdraudos, laivakorčių ir na
mų pardavimo agentūrą. Jo žmona yra Euge
nija širvydaitė, duktė buvusio Vienybės redak
toriaus velionio J. O. Sirvydo.

Moliai vedė 1918 metas Brooklyne. Augi
nasi du vaiku, Julių ir Aldoną.

Čia Detroite, abu Moliai dalyvauja Lietu
viškame judėjime visą tą laiką kaip čia gyvena, 
nuo 1923 metų pabaigos. Priklauso prie SLA., 
LKRSA., suorganizavo Detroito Lietuvių Vaiz
bos Butą, Lietuvių Pilietihimo Pašalpos Klubą, 
prie kurio priklauso visokio plauko žmonių.

Seniau yra buvęs LRKSA. centro sekreto
rium, Lietuvos Vyčių centro iždininku.

Anais laikais kada Lietuva šaukėsi Ameri
kiečių pagalbos, jis dalyvavo Lietuvių Tarybo
je, dalyvavo ir darbavosi prie surengimo Visuo
tino Amerikos Lietuvių Seimo 1918 metais.

Laike karo, žinoma, buvo paimtas į Suv. 
Valstijų kariuomenę, bet jam teko tarnauti vos 
teis dienas....

Tuo laikotarpiu yra dirbęs daug Lietuvių 
Dieną aukų rinkime Chicagoje, parašų rinkime 
už Lietuvos pripažinimą Washingtone, Lietuvos 
Laisvės Bonų vajuje, ir laike Amerikos Laisvės 
Paskolos kėlimo buvo Lietuvių skyriąus narys.

Po karo, su žmona buvo parvažiavę Lietu
von biznio reikalais, žadėjo ten įsigyventi, įsi
steigti biznį, bet Lenkai užėmė Vilnių ir jų biz
nio prospektai sunyko. Tada gryžo Amerikon. 
Gyveno biskį Brooklyne ir Baltimorėje. Paskui 
tarnavo Lietuvos Atstovybėje Washingtone, lai
ke Lietuvos piliečių registracijos. Aukso Fon
do aukų rinkimo laiku, iki įsisteigė Lietuvos 
konsulatai. Washingtone išbuvo nuo 1921 iki 
1923 pabaigos. Tada atvažiavo į Detroitą.

Povilas Molis paeina iš Mikėnų k., Daujėnų 
parapijos. Krikštytas Vabalninke, Biržų apsk. 
Sūnūs Jono ir Barboros Mulevičių.

Amerikon atvažiavo “gubersku pasportu”, 
per Liepoją, apsibuvo Bostone, Mass. Iš ten

persikėlė į Athol, Mass., ir iš Athol išvažiavo į 
Valparaiso Universitetą mokytis.

Vėliau apsigyveno Chicagoje, iki 1917 me
tų .dirbo Draugo, paskui Kataliko išleistuvėse.

1917 metais Pittsburgho seime buvo išrin
ktas LRKSA. centro sekretorium, kurią vietą 
laikė iki 1920 metų.

Jaunas būdamas, dirbo daug su jaunimu, 
tverdamas chorus, vaidindamas veikalus ir gel
bėdamas visame kur buvo tokie Lietuviški kul
tūriški darbai dirbami.

Laikraščius skaito keletą: Dirvą, Tėvynę, 
Garsą, Draugą, Vienybę, Vilnį ir kitus.

Amerikoje iš savo pusės giminių neturi. 
Lietuvoje, arti Vabalninko gyvena sesuo, Vero
nika Balčiūnienė.

Apie Detroito Lietuvių koloniją sakė: Čia 
Lietuviai pradėjo apsigyventi, senoje miesto da
lyje, po to kai čia įsteigta Lietuviška parapija. 
Pradiniai parapijos kūrėjai neturėjo sumanumo, 
parinko tokią vietą kur Lietuviai, toliau geriau 
praturtėję, nenorėjo gyventi, pirko namus kito
se miesto dalyse, ir tokiu budu išsimėtė po vi
sus kraštus. Jeigu butų pradėta kolonija steig
ti naujoje miesto dalyje, tokia išsimėtymo ne
būtų buvę.

Čia išsistatė ir Lietuvišką namą, bet penki 
metai atgal jį prarado, nepajiegdami išsimokėti. 
Ir čia, sako, nebuvo jokio plano. Statyta salė 
pačiais brangiausiais laikais, 1921 metais, su 
mažai įnešta suma, su daug paskolos. Lietu
viai patys buvo arkitektai ir budavotojai. Da
bar tą salę naudojasi savo parengimams, bet jį 
nesiskaito Lietuvių sale.

KNYGŲ KALNAS

KUN. I. BOREIŠIS
Kaip minėjau, šiuo tarpu radausi šv. Anta

no parapijoje, kur klebonauja Kun. I. Boreišis. 
Kadangi jis gyvena tik trečios ar ketvirtos du
rys nuo p. Molių, sumanėm aplankyti ir klebo
ną. Bekalbant apie jo aplankymą, pats klebo
nas praėjo pro langą — reiškia pareina namon, 
nes matomai buvo išvažiavęs į miestą, dabar 
gryžta. Apsilankom.

Kun. Boreišį kaip patriotingą Lietuvį kuni
gą pažinojau jau per keletą metų. Man p. Mo
lis išanksto papasakojo kad šis kunigas gyve
na ne savoje klebonijoje prie bažnyčios, bet tu
ri sau kambarį Lietuvių šeimoje. Ir tikrai, ne
pasirinkęs kokį puikų namą, bet paprastą dar
bininkišką, kuriame gyvena matomai pasitenki
nęs. Kiti kunigai jo vietoje būdami, gal butų 
tolei reikalavę parapijonų iki butų išstatę pui
kią kleboniją — kaip paprastai esti, net puikes
nę už bažnyčią. Na o Kun. Boreišis šioje para
pijoje klebonauja jau 20 metų, ir visai neturi 
net paprastos klebonijos.

Šis kunigas matomai yra kunigas kaip pri
dera: nesikiša į parapijos reikalus, parapijonų 
komitetas rūpinasi viskuo, jis tik atlieka savo 
pareigas kaip dvasiškis ir užtenka. Jis yra ži
nomas kaip vienas gabiųjų Amerikos Lietuvių 
kalbėtojų.

Inėjus jo priėmimo kambarin, tiesiog akys 
išsiplečia pamačius tą ką šis klebonas labiausia 
mėgsta. Tai yra tikras knygų mylėtojas — 
jo kambarys užverstas knygomis taip kad net 
sunku įsivaizduoti nemačius. Knygų tiesiog 
kalnas sukrauta. Lentynų kaip ir nėra, visos 
kaip krauta taip ir sukrauta viena ant kitos, nuo 
grindų iki lubų, kitur net dviem eilėm, aplink 
visas keturias kambario sienas, palikta tik sky
lės langams ir durims. Be to, knygomis apkrau
ta stalai, kėdės, sofos. Knygų yra visokių vi
sokiausių — ir tik už toms knygoms išmokėtą 
sumą pats klebonas galėjo savo pinigais pasi
statyti sau atitinkamą kleboniją!

Kun. Boreišis seka Lietuvišką gyvenimą 
nuodugniai; apsipažinęs su Lietuvių spauda, ku
rią skaito. Prieš porą metų buvo apsilankęs 
Lietuvoje.

Pasikeitėm keletu gan įdomių minčių apie 
musų Lietuvišką gyvenimą Amerikoje, apie tai 
ko trūksta, ko perdaug. Sutiko mintys ant to 
kad musų tarpe yra perdaug nereikalingų tuščių 
tąsynių, skirstymusi, užvydėjimų ir aklų, be
reikalingų kovojimų vieni prieš kitus, o stoka j 
supratimo kaip dirbti tam tikrus Lietuviškus 
darbus išvien. To kaltė, žinoma,' yra visokių 
nedakepusių vadukų, fanatiškų užsidegėlių vi
sose musų srovėse, kurie pasivertę baisiais “vei
kėjais”, viskas ką išmano tai kelis savo pasekė
jus visu užsidegimu kurstyti prieš kitus savo 
brolius, prieš kitų pažiūrų žmones.

Priėjom išvadų ir tokių kad net Lietuvos 
konsulaturos galėtų būti daugiau užinteresuo- 
tos išeivių gyvenimu ir veikimu, negu tik savo 
pareigas eiti. Kitų valstybių atstovybėse ir kon
sulatuose prigrūsta net šnipų, agitatorių, kurie 
savo žmones parengia reaguoti į visus reikalus

Kazys Kataržis buvo Mažei
kių amatninko sūnūs. Tačiau 
jis savo vaikystėje jau pradė
jo išsiskirti iš kitų vaikų tar
po, tingėjo mokytis, mėgo į- 
vairius pramuštgalviškus žai
dimus, buvo liguistai atkaklus 
ir užsispyręs.

Ir štai tas 24 metų amžiaus 
vyrukas staiga pasidaro visų 
ramių gyventojų siaubu, pabai
sa. Per pusę metų jis įvykdė 
8 ginkluotus plėšimus, 1 vagy
stę, 2 pasikėsinimus nužudyti 
ir vieną nužudymą. Per tokį 
palyginamai trumpą laiką re
tai kuris ir senas nusikaltėlis 
buvo padaręs tiek sunkių nu
sikaltimų.

Pirmą nusikaltimą jis pada
rė 1936 metais, Lapkričio 9 
naktį, netoli Kėdainių. Čia jis 
ant vieškelio užpuolė A. šim- 
kevičių, sužeidė jį į galvą ir 
atėmė piniginę su 660 litų. Po 
to Kataržio nusikaltimai sekė 
vienas kitą.

Po to Kataržio nusikaltimai 
sekė vienas kitą. 1937 metų 
Sausio 1 d. jis įsibriovė į J. Li- 
geikos namus Plogų k., Viek
šnių vai., pagrobė revolverį ir 
20 litų. Vasario 15 naktį Jo
niškio vai., Ivanuvkos kaime, 
apiplėšė A. Baravyką, pagrob
damas 3,000 litų, automatišką 
šautuvą, medžioklinį šautuvą, 
ir tt. Po penkių dienų plėši
kas jau vėl buvo viduryje Že
maitijos. Čia apiplėšė žindu- 
lių kaimo, Padubysio vai., ūki
ninką Chmieliauską, pagrobda
mas tik 14 litų pinigais.

MEDALIKĖLIS IŠGELBĖ
JO GYVYBĘ

Plėšiko užpultas ir revol
veriu grąsinamas, Chmieliaus- 
kas norėjo gelbėti savo gyvybę 
bėgdamas. Kataržis į bėgan
tį paleido keletą šūvių, kurių 
vienas pataikė Chmieliauskui į 
krutinę, bet.... kulka atsimu
šė į ant krutinės nešiojamą 
šventą medalikėlį ir pastrižai 
nuslydo, šio stebuklingo išsi
gelbėjimo liudininkas-medalikė- 
lis figūravo teisme ir vėliau' 
buvo grąžintas Chmieliauskui. I 

Kovo 14 d. Kataržis užpuolė 
žibikų km., Viekšnių vai., gy
ventoją J. Barvydį, kurį plėši
mo metu nušovė. Balandžio 25 
naktį netoli Šiaulių jis peršo
vė St. Jatulį. Gegužės 3 d. 
apvogė želvaičių k., Telšių v., 
gyventoją Labžentį.

Po trijų dienų apgrobė Kuo
džių k., Telšių v., ūkininkę V. 
Petravičienę, o dar po savaitės 
apiplėšė V. Jušką, Gecaičių k., 
Sedos vai. Čia pagrobė 1,000 
litų, 350 dolarių, laikrodį ir kt. j 
Po visų tų nusikaltimų Katar- J 
žis sumanė laikinai “pasilsėti” 
ir tuo tikslu atvyko į Kauną. 
Matyti, plėšiko turėta pakan
kamai drąsos kad jis apsigy
veno A. Panemunės kurorto 
rajone, čia ir pasibaigė jo gas
trolės — pateko į budrios poli
cijos rankas.

DĖL MANĘS PRAŠAU 
NESIJAUDINTI

Aišku kad - žiaurus plėšikas 
gerai numanė koks atpildas jo 
laukia, tačiau dėl to jis nei kiek 
nesijaudino. Kai kalėjime vie
nas kalinys jam prasitarė kad 
teismas gali jį pasmerkti mir
ti, ir patarė nuoširdžiai prisi
pažinti, atgailauti, prašyti pa
sigailėjimo, Kataržis jam atrė
žė: “Aš žinau ką darau, žinau 
ir kas manęs laukia — dėl ma
nęs prašau nesijaudinti.”

Ir teisme jis laikėsi išdi
džiai, lyg norėdamas padaryti 
užkietėjusio ' nusikaltėlio įspū
dį.

aukos Lietuvos"
GYNIMO FONDUI

“Pirmą plėšimą aš padariau 
dėl to kad man reikėjo pinigų”, 
sako jis trumpai. Mat, trau
kiniu jis važiavo be bilieto, to
dėl Jonavoj buvo išsodintas, 
buvo surašytas protokolas. Sto
ties bufete pamatė nepažysta
mą pilietį, kurio piniginėje pa
stebėjo pluoštą banknotų. To
dėl pradėjo tą žmogų sekti. 
Kartu sėdo į tą patį traukinį, 
kartu išlipo kitoj stotelėj, pas
kui pusę kilometro pasekė ke
leivį į laukus ir čia apiplėšė. 
Po to pradėjo slapstytis nuo 
policijos ir plėšikauti nuolatos. 
Visose piktadarybėse jis pri
sipažino ir nei vienos neapgai
lestavo.

ne-

Už VISKĄ Aš VIENAS 
ATSAKAU

tardymą Kataržis prisi- 
kad nužudytą Barvydį

Per 
pažino 
jis buvo užpuolęs su J. šliau- 
teriu, o kituose plėšimuose da
lyvavo ir Efremas Emeljano- 
vas. Tačiau teisme tuos paro
dymus jis atšaukė. Sakė kad 
tuos žmones jis apskundęs me
lagingai, iš keršto. ”Jie nekal
ti. Visus nusikaltimus pada
riau aš vienas ir vienas už juos 
atsakau”, kalbėjo su ironija 
jis. šliauteris buvo išteisin
tas. Tačiau Emeljanovo daly
vavimas plėšime buvo įrody
tas ir jis buvo nubaustas 8 me
tais sunkių darbų kalėjimu.

MEDŽIOKLĖ LIETUVOS 
PRERIJOSE

Plėšdamas ir žudydamas jis 
nepamiršo kurti savotiškos “ro
mantikos”. Turėjo užrašus- 
dienyną, kuriame su šiurpiais 
“pagražinimais” rašė apie pui
kiai' pavykusias "medžiokles 
prerijose”, žmonių apiplėšimą 
ir žudymą jis vadino “medžio
kle” ir ciniškai “poetizavo” ją. 
Švaistydamas iš savo aukų pa
grobtus pinigus, linksmai leis
damas laiką su kitais lengvo 
pelno mėgėjais, jis nejautė są
žinės graužimo, o planuodavo 
naujas piktadarybes. Tačiau 
rusti teisingumo ranka jau ren
gė “medžiotojui” nupelnytą at
pildą.

RESPUBLIKOS VARDU
Rustus teismas teisingai į- 

vertino žiauraus niekdario pik
tadarybes. “Teismas randa 
kad.... Savo nusikaltimuose 
jis palaipsniui žiaurėjo ir galop 
be tikslo ir be sau naudos vai
kymosi menkais keršto moty
vais kėsinosi žudyti.... Savo 
psichikoje prieina galą ir pasi
daro rafinuotai ciniškas. Plė
šimą vadina medžiokle prerijo
je. žmogus jo sąmonėje įgau
na medžiojamo žvėrelio sąvo
ką. .. . Pasitaisyti vilties nė
ra.... Todėl, kaip nepataiso
mą ir pavojingą visuomenei, 
teismas randa teisinga, reika
linga ir pilnai užtarnauta iš
braukti jį iš gyvųjų tarpo — 
skiriant mirties bausmę. ...”

PASKUTINĖ KORTA 
MUŠTA....

Ir vis tik nusmerktasis 
norėjo sutikti su tuo likimu
kurį nusipelnė. Jis dar mėgino 
ištrukti į laisvę. Kataržis bu
vo padėtas Kauno kalėjimo 
ketvirtame aukšte, atskiroje 
kameroje. Iš čia jis bandė pa
bėgti. Pasiekęs kameros lu
bas, jis su geležiniu šaukštu 
nukrapštė tinką, išdraskė iš 
muro tarpų kalkes ir išlupo ke
letą plytų. Pro tą skylę jis 
išlindo į palėpę, iš čia užsikorė 
ant stogo ir jau jieškojo vie
tos kur patogiau butų nušokti 
į greta stovinčių medicinos fa
kulteto rūmų kiemą. Bet sar
gai laiku pastebėjo jo kėslus, 
sukėlė aliarmą ir bėglį sugavo. 
Jo įžūlumas ir dirbtinė drąsa 
urnai pranyko. Jis priėmė ku
nigą, atliko išpažintį ir atsi
sveikino su visais.

Balandžio 26 rytą Kataržiui 
buvo įvykdyta mirties bausmė. 
“Sekmad.” Džimi Rait.

Lietuvos Konsulatas Chica
goje gavo ir Lietuvon išsiuntė 
sekamas aukas:
ALTS. 25 kp. Chicagoje 

pirmininko F. Basčio 
auka $100.00

Los Angeles Liet. Mo
terų Labdaros Klubo, 
per B. Starkienę

Racine, Wis., TMD. ir
ALTS. parengimo, per
M. Kasparaitį

Pelnas iš U. A. Pakštie
nės suruoštos arbatėlės 

Dayton, Ohio, Lietuvių:

37.05

26.56

41.00

J. A. Urbonas $2.00
SLA. 105 kuopa 2.00
A. J. Fretikas 2.00
A. Urbonienė 1.00
A. Kavaliauskienė 1.00
C. Milašius 1.00
Ig. Gužauskas 1.00
J. Sakalas 1.00

Kartu 11.00
VISO $215.61
Visų tėvynainiškos aukos

nuoširdžiai įvertinamos.
Lietuvos Konsulatas

Chicagoje.

Vasaros skaitymui
Tuoj Pradesime leisti per Dirvą įdomią 

Istorinę Apysaką iš Kęstučio ir Birutės laikų:

LIETUVOS GIRIOSE

Tai yra apysaka kuri jus sužavės — iš kurios pažin
sit ir istoriją, ir savo didžiuosius Kunigaikščius Kęstu
tį ir Birutę ir kryžiuočius ir kitus su kuriais jie tada 
kariavo. Apysaka parašyta labai lengvai suprantama 
kalba, jums nepaprastai patiks.

Delko visi graibo DIRVĄ
• DIRVA visada pilna įdomių raštų, eilių, dainų, žinių 
iš viso pasaulio, iš Amerikos ir Lietuvos, ir talpina ži
nias apie mirusius Amerikoje Lietuvius. • Dirva vi
sada paveiksluota, kas padaro laikraštį maloniu.

ŠTAI SVARBUS PASIŪLYMAS
TIEMS KURIE DIRVOS DAR NETURI:

KELIO ATGAL NĖRA
Tačiau savo gyvybę brangi

na ir tie kurie nebebrangina 
kitų gyvybės. Kai žiauri tik
rovė atsistojo prieš akis visa
me savo baisume, “nieko nebi
jantį medžiotoją” vaidinęs plė
šikas pamatė savo menkystę. 
Padavė apeliaciją, prašydamas 
sušvelninti bausmę, bet apelia
cija buvo atmesta. Tatai grie
bėsi paskutinio šiaudelio—ma
lonės prašymo. Dabar jau bu
vo pervėlai. Tas kuris šaiposi 
iš visų įstatymų ir nevertina 
savo artimo gyvybės, nevertas 
pasigailėjimo. ...

liečiančius jų gyvenimą čia ir namie. Mes gi 
turime tenkintis tik tuo kad gaunam savo kon
sulus dalyvauti Vasario 16-tos ir Spalių 9-tos 
apvaikščioj imuose.

Iš Kun. Boreišio gryžom pas p. Molius, po
ni Molienė parūpino vakarienę, o po vakarienės 
p. Molis nugabeno mane pas Dr. J. Jonikaitį, 
kur buvom susitarę vėl su Dr. Simu susitikti.

Seka: DR. JONIKAITIS, VINCAS BUKN1S. 
ANTRA DETROITE DIENA.

• Dirva per 7 mėnesius — iki galo šių metų — už $1 •
Tie kurie Dirvos dar neskaito, ir tie kurie buvo skai-

‘ tytojais, bet dabar jų prenumeratos sulaikytos, gali iš
sirašyti Dirvą išnaujo, prisiunčiant $1.00 iki pabaigai 
šių metų. Kurie dabar tuoj užsisakys tie gaus Dirvą 
per 7 mėnesius už $1.00 — iki pat pradžiai 1939 metų!
• Reguliarė'kaina metams $2.00; pusei metų $1.00 •

Užsirašykit ir jus — pasinaudokit proga!

Prenumeratas su savo aiškiu antrašu siųskit:

DIRVA
6820 Superior Avenue

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

,,
Cleveland, Ohio

Pastaba Skatytojams

Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.
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Iki šiol Užmušta tik 44
Per Decoration Dienos šven- i 

tę, poros dienų bėgiu, automo- Į 
Liliu nelaimėse žuvo 4 asme- ' 
nys.

Clevelandas šymet įsikibęs I 
laikosi žemo rekordo užmuši
mų automobilių nelaimėse.

Iki šios savaitės pradžios 
užmuštų skaičius buvo tik 44. 
Pernai per tiek pat laiko buvo 
užmušta daugiau negu dusyk 
tiek — viso 92.

Kitas žemas rekordas buvo 
1933 metais — tada užmuštų 
skaičius siekė 66 per penkis < 
pirmus mėnesius.

DIRVOS EKSKURSIJA 
LIEPOS 1

Kurie manote šią vasarą ap
silankyti Lietuvoje, pasisku- 
binkit, stokit j Dirvos vidur
vasario ekskursiją į Lietuvą, 
kuri išplaukia Liepos 1 dieną 
Švedų Amerikos Linijos laivu 
Gripsholm į Klaipėdą per Go- 
thenburgą.

Ta’ ekskursija rengiasi va
žiuoti daugybė Lietuvių iš vi
sos Amerikos. Ją lydės šve
dų Amerikos Linijos Lietuvių 
skyriaus vedėjas V. P. Mučin-

Gaukit platesnių informaci
jų Dirvos agentūroje.

UIPPODROMJ7

“Kidnapped”
ši filmą yra pagaminta 

garsios Robert Louis Stevenson 
apysakos tuo vardu. “Kidnap
ped” pradedama rodyti Hippo- 
drome Theatre šeštadienį, Bir
želio 4.

Warner Baxter vaidina gar
sų tos apysakos karžygį, Alan 
Breck, kalnų gyventoją kariau
toją. Freddie Barthlomew pui
kiai vaidina Davido Balfour ro
lę, ant kurios ši 
miasi.

šiame paveiksle 
jai atrasta įdomi 
leen Whelan. ši 
padykus Airė mergiotė pride
da daug gyvumo ir įdomumo 
visai filmai.

Veikalas einasi apie Alan 
Brecko sukilimą prieš susijun
gimą su šiaurės dalimi ‘ kur 
valdo George III. David Bal
four esti pavagiamas ir išga
benamas į Ameriką, nes jo go
dus dėdė nori pasisavinti jo 
žemes. ' Breck ir David Bal
four susiduria ten kur vieno 
sukilėlio vaduko mylimoji įsi
myli į Brecką.

iš

apysaka re-

vaidina nau- 
artistė, Ar- 
skaisčiaakė, irzelio

Pradžia nuo 1 :00 valandos po pietų

Pirma dovana
• PIETŲ AFRIKOJE randa

si didelių raguotų rupūžių, ku
rios loja ir kanda kaip šunes. PUIKI elektr. LEMPA

Penkios Metines DIRVOS Prenumeratos
I

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
Alus ir Vynas Bar gan 

atsakomingiems žmonėms. At- 
vežam į 
duodam 
maliavas 
krautuvė, 
klelius.

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

Pirma dovana — Floor Lempa
Vertės $22.50

namus. Taipgi par- 
geležines reikmenis, 
ir aliejus. 5 ir 10c

Duodam Eagle žen- 
(28) Naujos Par. Sode 1 8022 Neff Road East — prie Lake Shore Blvd.

ĮŽANGA 25c. VAIKAMS IKI 15 METŲ - DYKAI. . 
JONO APANAIČIO ORKESTRAS

PYTHIAS 
C A F E 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

šokiai ir gera muzika 
Penktad. ir šektad. vakarais.

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Skilandžiai Pietums
Visokį Lietuviški valgiai.

6824 Superior Avė.

Valstija Neduos Pinigų 
Šelpimui

Ohio valstijos atstovų buto 
vadovas praneša kad valstijos 
iždas neturi jokių pinigų ku
riuos galėtų skolinti miestams 
ar apskritims šelpimui bedar
bių ir pašalpos reikalaujančių 
biednų šeimų.

Valstijos valdyba gavo rei-

kalavimus iš 22 apskričių, ku
riuose yra bedarbių. Jų ben
dras pašalpoms pinigų reika
lavimas siekia arti 12 
dolarių sumą.

milijonų

žvaigždė 
astrono-

• PATI mažiausia 
kokia yra išmatuota, 
mų tikrinimu yra 27 kartus 
didesnė negu musų saulė.

DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

jriiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii;iiii!iiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insuran.ce) visai dykai. Todėl pir- = 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MUEIOEIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra =
: 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
JllllllililtlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilHllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllHlIUIlllllllliiiiiiiiniiiiHllllllll^

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

LIETUVA NUGALĖJO 
PRANCŪZIJĄ

KAUNAS. — Gegužės 22 d. 
čia įvyko tarpvalstybinės Lie- 
tųva-Prancuzija krepšinio run
gtynės, kuriose Lietuva laimė
jo 36 prieš 24. Sekančią die
ną įvykusiose tarpmiestinėse 
krepšinio rungtynėse Kaunas- 
Paryžius, Kaunas laimėjo 30 
prieš 23.

—Gegužės 18 d. Vytauto 
Didžiojo Universiteto choras 
koncertavo -Čekoslovakijos so
stinėje Prahoje dideliu pasise
kimu.
MINISTERIS TŪBELIS 
GRYŽO

KAUNAS. — Gegužės 25 d. 
žemės Ūkio Ministeris Tūbelis 
su šeima gryžo iš Šveicarijos 
pagijęs ir pasilsėjęs.

, —Gegužės 27 d. Naujos Lie
tuvos Konstitucijos įsigalioji
mo proga Seimas gauna labai 
daug sveikinimų iš viso krašto.

—Kaune įvykusiame Sava
norių Sąjungos atstovų suva
žiavime dalyvavo Valstybės 
Prezidentas ir šeši ką tik iš 
Amerikos atvykę Chicagos Da
riaus-Girėno Posto Legijonie- 
riai.

Ddok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

3

4
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ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

■

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankvkit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

1 B
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GAISRAS KAUNE
Gegužės 25 d. įvykęs gaisras 

sunaikino lentpjūvę padaryda
mas per 400,000 litų nuostolių.

Be to, jau kuris laikas esant 
didelei sausrai Lietuvoje gais
rai Provieniškių miškuose su
naikino apie 60 hektarų miško.
DVI DIDELĖS ŠVENTĖS

Gegužės 26 d. Lazdijuose 
buvo švenčiama Senovės Die
na, kurioje dalyvavo ir Valsty
bės Prezidentas Smetona ir di
džiausia minia senovės tauti
niais rūbais pasipuošusios or
ganizuotos ir neorganizuotos 
visuomenės.

Be to, Pandėlyje buvo šven- 
| čiama Tautos Diena, dalyvau
jant Ministrui Pirmininkui Mi
ronui, kariuomenei ir šauliams. 
Ta proga visuomenė įteikė su- 

I aukautų ginklų.
VĖL AMNESTAVO 
18 NUBAUSTŲ

KAUNAS. — Naujos Kon
stitucijos įsigaliojimo proga 
Valstybės Prezidentas dovano
jo bausmes 18 nubaustųjų, jų 
tarpe 6-ms Neumanininkams.
TRUMPALAIKINĖ

I PASKOLA
KAUNAS. — Lietuvos Vy

riausybė nutarė trimis serijo
mis išleisti biudžete numaty
tus trumpalaikius iždo pasiža
dėjimo lakštus (paskolą) pen
kiolikos milijonų litų sumai.
SUSITARIMAS SU LENKIJA

KAUNAS, Gegužės 27 d. — 
Vyriausybė patvirtino pašto- 
telefono susisiekimo ir Lietu
vos upėmis plaukiojimo bei mi
ško plukdymo konvenciją su 
Lenkija.
IŠSILAIKĖ ORE
26 VALANDAS

Gegužės 24 d. — Lietuvis 
sklandytojas Gysas Kuršių Ne
ringoje (Nidoje) išsilaikė ore 
26 valandas bemotoriniu orlai
viu. tuo sumušdamas visus an
ksčiau pasiektus rekordus, ir 
iškovojo Lietuvai trečią vietą 
pasaulio valstybių tarpe. Tai 
vra dar vienas iš daugelio Lie
tuvos progreso liudininkų.

Vasarinių Skrybėlių
LAIKAS JAU ATĖJO!

Į SIG Y KIT S A U D AI JA R
© Iki pasirinkimas yra pilnas — rasit visokiausių 

stilių kokios tik jums pritinka ir patinka.
Parsiduoda po $ 1 .00 — $ J .45 — $ *| .95

NAUJI SPORT
MARŠKINIAI

PUIKIOS VYRAMS 
KOJINĖS

PUIKUS ŠILKINIAI 1 .00
KAKLARAIŠČIAI 3 už 1

BROACLOTH 1 .00
Apatinės Kelnaitės 3 už *

DYKAI EACbLE STAMPS su kožnu pirkinS 
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles

THE KRfiMER & REICH CO

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

t
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Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pirm ne- 

eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjitnu.
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6704 Superior Avenue
v

AKROKOHIO

Streikas ir Muštynė
Gegužės 26 d. Goodyear gu

mų dirbtuvėje įvyko riaušės 
tarp organizuotų unijos darbi
ninkų ir kompanijos. Riaušė
se nukentėjo daug, ne tiek uni- 
jistų ir kompanijos šalininkų, 
kiek praeivių. Nekurie buvo 
visai iš kitų valstijų, gatve va
žiavo laike riaušių pro dirbtuvę 
ir tapo apdaužyti. Miesto po
licijai kuri gynė kompanijos 
pusę, irgi nemažai teko smū
gių. Ji naudojo ne tik lazdas 
bet ir akis ėdančias dujas. Iš
rodė kaip karo laukas.

Prie dirbtuvės esančios par
duotuvės panešė nuostolius — 
išdaužyta joms langai, sumuš
ta kitoki įrengimai.

Riaušės kilo kuomet unijis- 
tai pastatė prie dirbtuvės var
tų piketus, neleisti iš dirbtu
vės vežti gaminius. Dirbtuvės 
gaminių vežimą trukdant, kom
panija kreipėsi į miesto polici
ją apgynimo, ir kuomet polici
ja atvyko prasidėjo susirėmi
mas ir kruvinos riaušės. Arti 
100 asmenų, kartu su policija, 
gavo apdaužyti.

Streikas kilo dėl to kad kom
panija pradėjo atleidinėti iš 
darbo senus darbininkus, pasi
likdama naujai priimtus. To 
tikslas buvo suardyti uniją.

Dabar eina tardymas ir abi 
pusės kaltina viena kitą dėl 
riaušių.

Gegužės 30 d. Goodrich gu
mų dirbtuvėje streikas pasi
baigė, abi pusės susitaikė. Ta
po pasirašyta sutartis tarp uni
jos ir kompanijos, septynių 
mėnesių laikui. Gegužės 31 d. 
darbininkai gryžo dirbti.

PAS K. Bartkų lankėsi jo 
žmonos brolis su savo žmona 
ir sunum, A. Krupavičius, iš 
Traverse City, Pa. Su jais bu
vo ir Ališauskas iš ten pat.

K. Kupris, senas Akrono gy
ventojas, išdirbęs 20 metų Fi
restone gumų dirbtuvėje, tapo 
kompanijos pagerbtas ir apdo
vanotas: gavo auksinį laikro
dėlį.

GEGUŽĖS 28 d. Stasio Ta
mašausko sūnūs Stasys buvu
sioje Lietuvių Šv. Petro bažny
čioje priėmė pirmą komuniją. 
Iš 22 kitų vaikų jis tik vienas 
buvo Lietuvis. Tėvai to nuo- 
tikiu proga turėjo atitinkamą 
pokiliuką.

Jaunuolis K. Kupris išvažia
vo į Nevada valstiją, ten dirb
ti ir mokintis. Linkėtina jam 
gerų pasekmių.

GEGUŽĖS 28 ir 29 Akrone 
atsibuvo katalikų Eucharistinis, 
Kongresas. Pamaldose ir ap
eigose dalyvavo apie 50,000 
žmonių. Dalyvavo daug vieti
nių Lietuvių ir matėsi Cleve
lando Kun. A. Karužiškis.

Kalnas.

HARRY HARVEY 
Moving—Storage 

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Furniture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233

18624 Detroit Avc.
Lakewood

KAIP TAPTI AMERI
KOS PILIEČIU

Ateiviai šiuo tarpu pradėjo 
labai skubintis tapti Amerikos 
piliečiais, nes juos atleidžia iš 
viešų darbų kurie tuose dar
buose dirbo, ir šiaip dirbtuvė
se pradėjo reikalauti kad dar
bininkai taptų piliečiais.

Tapimui pilnu Amerikos pi
liečiu kaštuoja išviso $5.00. Ta 
suma dalinasi pusiau: $2.50 
reikia užmokėti kuomet paduo- 
di aplikaciją pirmoms popie- 
roms. Kitus $2.50 užmoki kuo
met reikia išsiimti antras po- 
pieras.

Nuo pirmų popierų gavimo 
iki antrų turi praeiti du metai. 
Tada reikia tuojau išsiimti an
tras popieras, arba pasidaryti 
pilnu piliečiu.

LAIVAS, ATVAŽIAVIMO 
DIENA

Gavimui pirmų popierų rei
kalinga įrodyti viską apie savo 
legališką atvažiavimą Ameri
kon.

Reik žinoti atvažiavimo me
tai, mėnesis, diena ir laivo var-
das. Jeigu laivo vardo neži
noma, galima jį surasti jeigu 
atsimena kokią maždaug mė
nesio dalį atvažiavo: pradžioje, 
viduryje, ar pabaigoje, ir ko
kiame mieste į laivą sėdo ir 
kokiame išlipo iš laivo.

Prie to visko, reikalinga pa
sakyti savo gimimo vieta, me
tai, mėnesis ir diena.

Jei vedęs vyras, arba mote- > 
ris, reikia paduoti pilnai apie 
žmonos (ar vyro) atvažiavimą 
į Ameriką, žmonos ar vyro am
žių, ir vaikų vardūs, amžį ir 
gimimo dienas.

Su blanka reikia priduoti ir 
du mažus savo paveikslukus.

Kurie atvažiavo pirm Birže
lio 29, 1906 metais, tie nemo
ka $2.59 už pirmas popieras.

NEĮRODANTIEMS AT
VAŽIAVIMO

Kurie negali įrodyti savo 1c- 
galio įvažiavimo, tai yra jeigu 
nerandama jų vardo prie įva
žiavusių pasažierių spėjamu 
laivu ir laiku, tiems reikia at
likti tam tikrą registraciją.

Ta registracija yra tai pri
rodymas kad Amerikoje gyve
nai ištisai iki Birželio 3, 1921 
metų. Tame atvejuje reikalin
ga liudymai iš įvairių vietų:

Iš darbo vietų, iš banko kur 
pinigus turėjai pasidėjęs, savo 
nuomij kvitų, pirkimo namų, 
vedybų, vaikų gimimo metrikų 
ir kitokių dalykų.

Prie šios registracijos pra- 
vedimo reikalinga fotografijos 
ir reikia užsimokėti $10.

Tiems kurie gyvena ištisai 
tame pačiame mieste šie įro
dymai surinkti lengva, bet ku
rie plačiai važinėjo pasidaro di
delio vargo.

NESIDUOKIT NULUPTI
Nekurie mano kad aplikaci

ją pilietiškoms popieroms iš
pildyti reikia eiti pas kokius

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

m

(Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAM UOTO JAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292
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The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė.
N,.' A. VVILKELLŠ

jSavihliįkąg

i
ENdicott 2313

JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

BALDU TAISYMAS 
IR NAUJIN1MAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap
dengiant naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDLJS UPHOLSTERING 
and FURNISHING SHOP

Telef. II End. 6519 
6905 St. Ciair Avenue

I

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuolojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
Kainos visai prieinamos
9114 St. Ciair Avenue

Telef. MUlberry 0744

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalorn ir 
sutaisom.

t EVA PETRAITIS J
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OIIIO

didelius profesijonalus, ypač 
advokatus.

Clevelando Naturalizac i j o s 
biuro vedėjas papasakojo kad 
yra tokių gudruolių kurie at
ėjusį žmogų paprašyti išpildyt 
pilietybės aplikaciją, tiesiog 
nulupa. Prišneka kad jie turi 
didelę įtekmę su imigracijos 
valdininkais ir kad aplikantas 
užmokėjęs dešimts ar dvide
šimts dolarių greičiau gau
siąs pilietybę. Tas yra mela
gystė. Niekas negali gauti pi
lietybės neprabėgus dviem me
tam nuo aplikacijos padavimo 
ir neįrodžius savo įvažiavimo 
dienos ir laivo.

Imigracijos viršininkai prašo 
pranešti jiems vardus tų asme
nų kurie taip lupikauja ir to
kius prižadus daro.

Aplikacijas gali išpildyti mo
kantis Angliškai rašyti sūnūs 
ar duktė, taipgi išpildo jas tam 
įsteigti pilietybės biurai ir pa
čios valdžios užlaikomi imigra

cijos biurų raštinių tarnauto
jai už mažą atlyginimą.

Jeigu negalima ten nuvyk
ti, ir nėra kam namie išpildy
ti aplikaciją, geriausia kreiptis 
į kokią nors savo viešą įstaigą 
ar žinomą asmenį. Bet prieš

pavedant blanką pildyti reikia 
paklausti kiek norės už jos iš
pildymą. Jeigu daugiau kaip 
vieną dolarį, visai neduoti pil
dyti, ir neklausyti jokių pri
žadų “pagreitinimo” pilietybės 
gavimo. Dirvos Rep.Švedų Amerikos linija

RENGIA EKSKURSIJĄ

! LIETUVĄ
Š. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ 

Išplauks iš Ncw Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” 
i KLAIPĖDA 
Per Gothenburgą—Stockholmą 

Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm’* 
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje

Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelione prasi
deda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba

VLADAS MUCINSKAS, 
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko i pat Klaipėdą!

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė., Rockefeller Center, New York, N. Y.

Per Melu Metus Jus Džiaugsitės kad
Pasirinkot Servel Electrolux—tą 
pasitiketina Casinj Refrigeratorių

Jus neperkat refrigeratorių (šaldytuvą) kiekvieną metą. Taigi Kuo
met pirksit, jsigykit tokį kuris tarnaus per metų metus beveik be jokių 
taisymų. Tokis tai yra Servel Electrolux — Gasinis refrigeratorius.

Tiktai viena maža liepsnelė atlieka visą darbą šiame Electrolux šal
dytuve — jame nėra jokių judančių mechaniškų dalių kurios sukliūtų ar
ba reikalinga butų atnaujinti.

Neturėdamas jokių judančių dalių, Electrolux neturi nieko kas jame 
darytų kokį užmą ar barškėjimą—niekados. Ir jis kaštuoja operuoti ma
žiau negu kiti mechaniški šaldytuvai.

Pamatykit puikius naujus modelius išstatytus Gas Company arba ki
tose Electrolux pardavimo vietose, ir patirkit kaip lengvai jus galit prisi
dėti prie tūkstančių kitų kurie pradeda pirkti šį moderniškesnį refrige
ratorių.

piiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiN
| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA |

NEW DEAL BAKERY | 
j PRANAS KUNCAITIS, Savininkas g 

| 4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227 =

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu. ==

Pristatom tiesiog į namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

| visada klauskit N EW DEAL DUONOS J 
mllllinillllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlHlllllllllllllllllllllM^
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CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

M’

Dirvos Piknikas Traukia Visus
Piknikas šj Sekmadienį,

Birželio 5, nuo 1 vai. 
po pietų

Dirvos metinio pikniko diena 
jau čia pat — šį šeštadienį, 
Birželio 5 d., Naujos Parapijos 
sodne. Taigi, pribukit vieti
niai ir aplinkinių miestų Lie
tuviai. Visi turėsim ankstyvos 
vasaros pasilinksminimą, ir ta
da lauksim kitų pramogų.

DOVANOS. Tėmykit, šia
me piknike gausit naudingų do

SVARBUS VISUOME
NIŠKAS SUSIRIN

KIMAS
Visus Clevelando veikėjus ne

žiūrint pažvalgų skirtumo, pra
šome atkreipti dėmesį į šitą 
pranešimą:

Clevelandiečiai turime nu
siųsti savo atstovus į Lietuvos 
Tautinę Olimpijadą Kaune.

Laiko nedaug liko prisireng
ti, bet jeigu imsime išvien tą 
darbą vykdyti, galime būti tik
ri kad savo kolonijai padarysi
me garbę.

Sportininkų į Lietuvą siunti
mo aptarimui susirinkimas bus 
Lietuvių salėje antradienio va
kare, Birželio-June 7, nuo 8 
vai. Prašome dalyvauti visus 
kurie tam darbui prijaučia ir 
nori pasidarbuoti.

Dalyvaukit moterų ir vyrų 
draugijų atstovai. Visi ir visos 
kurie tik prisidėjot prie suren
gimo pasekmingo Basket Bali 
Turnamento pereitą pavasarį.

Gerais norais, energingu pa
sidarbavimu galėsime įteikti 
vienam ar porai Clevelando at
stovų nunešti Clevelando Lie
tuvių vėliavą į Tautinės Olim- 
pijados lauką Lietuvoje!

Liet. Sporto Klubas.

CLEVELANDIEČIAI
SVETUR

Petras ir Uršulė Komerai ir 
jų sūnūs Alfonsas automobiliu 
buvo išvažiavę pas gimines ir 
draugus Shenandoah, Pa., ir 
apielinkėse. Gryždami namų 
link, aplankė gimines Coal Cen- 
ter ir California, Pa.

Kelionę turėjo gerą. Links
mai sugryžo, pasimatę su savo 
giminėmis ir senais draugais.

Antanas ir Ona Pongoniai su 
šeima, ir Izabelė Mačiuta, šven
čių proga buvo išvažiavę pasi
matyti su pažystamais Dayton, 
Ohio. Gryžo laimingai.

Antradienį, Dirvos redakci
joje lankėsi B. Beleckienė, Ak
rono veikėja, su sunum.

šventėms praleisti į Cleve
landą atvažiavo Wilma Gudžiu- 
naitė iš Detroito. Viešėjo pas 
savo brolį Vytautą Gudžiūną ir 
Salasevičius.

Daug kitų Clevelandiečių tu
rėjo svečių iš artimų ir tolimų 
miestų. Daugelis svečių apsi
lankė Lietuvių Darželyje.

• FEDERALĖ valdžia ruo
šia Clevelandui valdiškų namų 
statybos programą, kuriam nu
matyta 15 milijonų dolarių. 
Tas padarys daug darbų prie 
pačios statybos, dar daugiau 
prie paruošimo medegos.

Numatyta yra statyti nau
jas mokyklas, gerinti Cuyaho
ga upės vagą, ir statyti kelis 
valdiškus pastatus.

DIRVOS PIKNIKO

fF
Daugiau 
surinksit 
šių kuponų, 
daugiau 
progų 
turėsit 
dovanų 
gavimui.

.{..••••o*..}..;..’..;. 4..;.,

vanų — puikią $22.50 elektriš
ką lempą, 5 metines Dirvas ir 
5 dolarines pinigais — taigi 
jūsų atsilankymas gali apsimo
kėti pats už save.

Geras Jono Apanaičio orkes
tras patieks muziką šokiams.

Vaikams įžanga dykai iki 15 
metų amžiaus, taigi atsigaben- 
kit savo jaunimą. Suaugusiems 
įžanga tik 25c.

Automobiliams vietos yra la
bai daug.

Automobiliais atvažiuoti iš 
visų kraštų lengva: važiuokit

DYKAI AMATŲ 
MOKYMAS

Kaip žinoma, Federalis Su
augusių Mokinimo programas 
suteikia daugybei progą pra
mokti įvairių amatų. Pamo
kos duodamos net tris mėne
sius laiko per 12 savaičių.

Kurie nori pramokti radio 
veikimo principus ir teoriją 
gali prisidėti į klesas organi
zuojamas St. Columbkill’s baž
nyčios salėje, prie Superior ir 
E. 26 st. Būna antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais, nuo 7 
iki 10 vai. Norėdami, informa
cijų kreipkitės 1275 Ontario 
st. arba telefonuokit Prospect 
0150, line 128,’ Federal Adult 
Education Program.

Tėvai kurie nori savo vaikus 
pramokinti kokio nors naudin
go amato privalo pasiųsti vai
ką virš nurodytu antrašu pasi
imti literatūros, kame paaiški
nama kokią daugybę amatų 
gali išmokti visai dykai.

Neleiskit savo vaikams, bai
gusiems mokyklą, jieškoti bi 
kokio paprasto darbo, para- 
ginkit tuoj pasinaudoti šia pro
ga ir išmokti dykai naudingų 
amatų.

Vasarinės klesos bus duoda
mos šiose mokyklose:

Patrick Henry, pirmadienį ir 
antradienį.

Nathan Hale Junior High, 
pamokos pirmadieniais ir tre
čiadieniais.

William Dean Howell Junior 
High mokykla antradieniais ir 
ketvirtadieniais.

East High mokykla antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
6:30 iki 9:30. Po Birželio 14, 
East High pamokas duos tris 
vakarus, antradienį, trečiadie
nį ir ketvirtadienį. Valandos 
nuo 6 iki 10 vakare.

Už šias pamokas nereikės 
nieko mokėti, viskas dykai.

Taip pat bus Amerikos pilie
tybės pamokos tiems kurie no
ri tapti Amerikos piliečiais.

• ROCKEFELLERIŲ dvaro 
žemių plotas tapo padovanotas 
East Clevelandui ir Cleveland 
Heights, ir paverčiamas parku. 
To parko įrengimui PWA pa
skyrė $425,000. Darbai prasi
dės šiomis dienomis.

• NORI DAR 18,000 DAR
BŲ. Clevelando miesto valdy
ba stengiasi išgauti iš federa
lės valdžios viešų darbų fondo 
daugiau pinigų ir teisę pasta
tyti prie darbų dar apie 18,000 
bedarbių. Tas sudarytų apie 
85,000 viešų darbų darbininkų 
šioje srityje. Tai butų dau
giau negu dusyk tiek kiek bu
vo paimta į viešus darbus ta
da kai prieš porą metui pradė
ta vieši darbai.

Federalė valdžia atsakė mie
sto valdybai kad jokios tiesio
ginės pašalpos pinigais negali* 
suteikti.

DOVANŲ KUPONAS
Dirvos piknike Birželio 5 d. Naujos Parapi
jos sode atsilankiusieji gaus įvairių dovanų. 
Taupykit šiuos kuponus ir atsivežkit į pik
niką. Kurie pirks įžangos tikietą tų kupo
nai bus priimti ir bus panaudoti laike dova
nų išdalinimo. (Kuponai nebus priimami 
iš tų kurie neturės pirkę tikieto už 25c.)

^iilllililliliiilliiiillillllltilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltt  

| • KUPONAS • | 

| DIRVOS Metinis PIKNIKAS j

| Sekm. Birželio-June 5, 1938 |
Naujos Parapijos Sode

— 18022 Neff Road prie Lake Shore Blvd. East =

E • Negeras nėjimui į piknikui.
Geras gavimui pikniko dovanų. E 
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Lake Shore Blvd. (į rytus iš1 
miesto), iki Neff Road. Pikni
ko vieta yra pusė bloko nuo j 
bulvaro į pietus.

Gatvekariais atvažiuojantie
ji važiuoja iki Euclid Beach, 
nuo ten sėda į busą ir važiuo
ja iki Neff Road.

Kadangi salė šokiams didelė, 
tai piknikas bus vistiek, kad ir 
prastame ore.

Pasitikime visų Dirvos drau
gų ir rėmėjų atsilankymo.

Pikniko Komisija.

LAIŠKAS Iš KELIONĖS
Kurie įdomaujat kelionių ap

rašymais, skaitykit ant 3-čio; 
pusi. Onos Karpienės patyri
mus kelionėje į Lietuvą su Cle
velando dainininke Brone Rasi- 
liute. Ona Karpienė savo ke
lionę aprašo ir Angliškai, taigi 
gali pasiskaityti ir jaunimas, 
kuriems Lietuviškai skaityti 
sunku.

Tie aprašymai Dirvoje tilps 
per visą vasarą. Turėsit įdo
maus skaitymo kaip kelionėje 
sekasi dviem Clevelandietėm, 
Amerikoje gimusiom Lietuvai
tėm.

Lietuvių Darželio Pikni
ko Žinios

Viena iš didžiausių šios va
saros išvažiavimų tai bus Ohio 
Lietuvių Diena, kurią rengia 
Clevelando Lietuvių Darželio 
Sąjunga sekmadienį, Birželio 
19 d., “Our Lady of Hungary” 
ukėje. ši vieta yra iš gražiau
sių piknikams vietų, ir pirmą 
kartą Lietuviai ten laiko pik
niką.

Nuvažiuoti reikia: Kinsman 
Road iki Landers Road, ir ten 
sukti į dešinę, kur pavažiavus 
apie 3 minutas busite pikniko 
vietoje.

Tiems kurie neturi automo
bilių bus pasamdytas busas ir 
visi galės lengvai pikniką pa
siekti.

Busas išvažiuos nuo Lietuvių 
salės. Išvažiavimo laikas bus 
paskelbta vėliau.

Kurie nori važiuoti busu pri
valo užsiregistruoti Dirvoj ne
vėliau Birželio 14, ir tiktai tie 
galės važiuoti busu kurie bus 
užsiregistravę. Busas nuveš ir 
parveš už 40 arba 45c., o įžan
ga į pikniko vietą tik 15c.

Prie įžangos tikietų bus apie 
10 dovanų. Taigi visi rengki- 
tės važiuoti į šį pikniką.

Taipgi atkreipiame visų dė
mesį: skubinkitės įsigyti sau 
tikietėlius brangiai dovanai — 
naujam elektriškam refrigera- 
toriui, $209 vertės, kuris bus 
išleistas piknike. Tikietėliai 
tik po 10c. Komisija.

PASISEKĖ
Moterų Sąjungos 36 kuopos 

surengtas piknikas naujos pa
rapijos salėje Gegužės 29 d. 
praėjo pasekmingai. žmonių 
buvo neperdaugiausia, bet visi 
ilgai linksminosi ir turėjo ge
rą laiką. Rep.

DEMOKRATŲ BĖDOS
Artėjant Ohio valstijos gu

bernatoriaus ir kitų valdininkų 
nominacijoms, ir vietos Demo
kratų eilėse viešpataujant su
irutei, dabartinis Demokratų 
vadas Gongwer pasakė kad jis 
sutiks atsistatydint iš vadovy
bės po nominacijų, jeigu visi 
Demokratai išvien laikysis ir 
duos jo pusei laimėti.

Sukilėliai kurie veikia prieš 
Gongwerį ir jo kandidatus, jau 
keli metai reikalauja jo pasi
traukimo iš vadovybės.

Sukilėliai pasiryžę statyt sa
vo kandidatus nominacijose ne
paisant kas atsitiks.

Vyrai ir Merginos
Demonstruoti ir pardavinėti 
virtuvėms ir krautuvėms nau
dingą vandens šijdytoją, nau
jas išradimas. $1.00 pelno nuo 
kiekvieno. Galima kasdien par
duoti po 10, jeigu darbštus.

Klauskite informacijų 
K. Stonis

6824 Superior Av. Cleveland.

Parsiduoda Aline
Vitus Cafe — Lietuvių ap

gyventoje vietoje, alaus ir vy
no laisnai. Kreipkitės (23) 
8104 SL Clair _Av....... Cleveland

PHONE: ENdicott 4486

On the Way to Dear Lithuania
BY ANNA

MAY 9 —
The day of days has arrived, my 

hope and dream of a trip to Lith
uania again after ten long years. 
This morning, my husband and my 
dear friends Mr. and Mrs. Salasevi- 
cius savv me off at the bus station. 
After sad and happy farevvell the 
bus pulled away and I am alone 
and on my way. After three hours 
vve arrived at Uniontown, Pa., vvhere 
my friend and traveling compan- 
ion, Bernice Russell, joined me to 
continue on together, this her first 
trip abroad.

The day is beautiful, sunny and 
warm, the country side is fresh 
and green, flovvers blooming every- 
vvhere, we are so happy, chatting 
and iaughing, full of happy antici- 
pations of what is in store for us. 
Everyone in the bus learned of our 
intended trip to Europe, vve had 
loads of fun, and everyone vvas In
te rested.

We were due in Nevv York at 
1:30 a.m., būt about 65 miles from 
Nevv York, in Oxford, N.J., the bus 
broke dovvn, at 11:15 p.m. There 
vve were stranded, in the middle of 
the road, in the middle of the 
night. Būt what did vve care, vve 
had four days in New York, and 
we tvėrė sure vve tvould make the 
steamer in time, so vve j’ust sat 
back to see vvhat tvould happen 
next.

In about 15 minutes some of the 
passengers tvho tvėrė tvalking around 
the bus met ttvo farmer boys tvho 
were returning from a bam dance, 
tvhere they tvėrė playing for the 
dance. So they invited them in the 
bus and there for ttvo hours they 
entertained us tvith jjill-billy songs 
and music, tvhile in the meantime 
out-doors it had gotten cold and it 
vvas raining and thundering, būt 
tve cared not a bit, tve tvėrė com- 
fortable, and very gay. About 4 
a.ni. another bus arrived and tve 
all piled in tvith our bags and 
baggage and tvėrė on our tvay. We 
arrived in Netv York about 7:00 
a.m.

MAY 10 —
NEW YORK. — A vvfet drizzly 

morning, tve are quite tired būt 
happy, tve primped up a bit and 
continued to Brooklyn, tvhere tve 
found M r. and Mrs. Bajoras vvait- 
ing for us. As tve started up the 
four flights of stairs to our host’s 
apartment, Bernice at the height 
of her fatigue said, “I certainly 
don’t feel likę the bright young 
thing coming to a big city; I al- 
tvays expected to come dashing into 
Netv York bright and peppy and 
notv look, Nevv York conquered me 
before I got there.’’ Hotvever, af
ter a hearty and invigorating break- 
fast served by the charming Mrs. 
Bajoras, tve retired to regain our 
spent strength. In the afternoon 
tve tvėrė prepared to see and con- 
quer Netv York. We paid a visit 
to Tėvynė. Satv Mr. Vitaitis, Mr. 
Vasil, Dr. Vinikas and several of 
the other members on the staff. 
Also met several ladies from Chi
cago tvho tvėrė visiting in Netv 
York. Then tve tvent dotvn that 
famous street, Broadtvay, and tvent 
through Radio City. We also paid 
a visit to my brother-in-latv and 
the farnily.

MAY 11 —
This morning tve tvent about some 

business, got several visas, visited 
the big Cunard Line offices, satv 
Mr. Buksnaitis, and at lunch joined 
Mrs. Bajoras. In the evening there 
was a lovely party at Bajoras’, 
tvhere tve met many lovely people.

MAY 12 —
Today tve had much to do, tve 

satv the aquarium, tvith all the 
beautiful fish, seals and turtles of 
all shapes and sizes. Then tve 
tvent through the Metropolitan Mu- 
seum, and from there took a 5th 
Avenue bus dotvntotvn, and satv 
Netv York from a good point in a 
short time. Then by subtvay tve 
tvent over to Brooklyn and visited 
Vienybe, Mr. Jurgela, Mr. Kruze; 
Mrs. Buivydas happened to come 
in and told us that Father Ambotas 
and Father Balkunas tvėrė going 
abroad on the šame steamer. We 
tvėrė very glad for this informa- 
tion and said tve’d look them up. 
From here tve tvent over to the 
Valaitis home tvhere tve found Mrs. 
Muchinskas visiting. I was very 
pleasant and they tvėrė very gra- 
cious to us and entertained us with 
refreshments and later with a love
ly steak dinner, at vvhich Mr. Valai
tis and M r. Muchinskas joined us. 
We departed for home by trolley 
at a very late hour.

MAY 13 —
Today at midnight tve sail and 

štili tve find there are some things 
tve mušt shop for in Netv York. So

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO
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off tve go to Netv York’s largest 
store, “Macy’s”, and shop tve did; 
tve bought every lašt thing tve need- 
ed. We tvėrė satisfied and happy, 
and for a fetv hours of relaxation 
before sailing tve tvent into Radio 
City Music Hali. It’s beauty is 
breath taking, so elegant and spa- 
cious, so restful and comfortable. 
The program^ tvas delighful; my 
rpecial tveakness is Ballet, and this 
tvas exquisite; the movie tve satv 
tvas Robin Hood. After the shotv 
tve stopped for supper and then 
tvėrė on our tvay to Brooklyn to 
get our baggage and depart to the. 
pier.

We tvėrė in Netv York four days 
and every day tve traveled by sub
tvay; tve knetv our tvay around, and 
notv the lašt day by accident tve 
got on the vvrong train because 
suddenly tve realized tve tvėrė in 
the tvrong part of totvn. Ilurried- 
ly tve got out, and took a train 
back to the transfer point and 
there by someone’s else directions 
tve boarded another train to dis- 
cover that tve tvėrė on the šame 
one in the šame direction. Hotv 
atvful, the time tvas flying by and 
here tve are flying around in cir- 
cles.

Off again tve go, this time detir- 
mined to take care and get the 
right train. We succeeded and got 
home in due time. We picked up 
our belongings and packed them 
into Mr, Bajoras’ car and were off 
to Mrs. Bajoras’ Beauty Shoppe to 
get her and go on to the pier. 
There tve found much hustle and 
bustle.

At the entrance to the steamer 
tvhere they took our tickets, tve 
discovered that tve tvėrė assigned 
the tvrong stateroom, instead of 
202 it should have been 205. We 
tvėrė taken aboard, and found our 
Brooklyn friends tvaiting to see us 
off. There tvas Mr. Buksnaitis, 
Mr. and Mrs.. Valaitis, Miss Valaitis, 
Mr. R. Ambrozaitis, Mr. Dumčius 
Vtvhom I had met in Lithuania 10 
years ago and had not seen since).

( To be continued )

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

FROM DETROIT
Charming and affable Miss Wil- 

ma Gudzunas spent her holiday 
vveek-end tvith here relatives here 
in Cleveland. Amongst her rela
tives visited tvas her netvly acquir- 
ed niece, daughter of her brother, 
Mr. Victor Gudzunas. If ydų re- 
call, Wilma is the author of Sev
erai lovely poems published in this 
section some months ago.

TO TOLEDO
Mr. Peter Skukas, former editor 

is taking advantage of his tveek’s 
vacation by ;ourneying to the home 
of his sister Ann in Toledo, Ohio. 
He and M r. and Mrs. Krause took 
a trip to Wheeling, W. Va. over 
Decoration Day.

FROM YOUNGSTOYVN
Gay and vivacious Helen Lucas, 

is spending her one-tveek vacation 
at the home of the Karpius’ tvith 
her sister Rose. Miss Lucas is 
very cunningly taking advantage of 
a change in positions, affording her 
this tveek of relaxation.

COLLINWOOD 
NOOZE

k** i

Dabar pats Laikas
By THE LADY BUG

Say folks, did that lašt holiday 
turn out to be your tveekend? Here’s 
hopin’ everyone enjoyed nature to 
its fullest. Certainly turned out 
beautiful in those lašt fetv days. I 
noticed pa-lenty of Lithuanians out 
at “Met” Park. Let’s see tvhat tvas 
dug up this tveek —

The Baltūsis’ tvėrė hosts to Mr. 
and Mrs. Bagaila and farnily of 
Fostoria, Ohio over Decoration Day. 
Heard that Joey Bagaila is about 
to take the fatal step. One of these 
child affairs. (Just in fun, Joe).

The Variety Club sure held up 
the tvall in back of the hall. Did 
you fellas enjoy yourselves? If 
not, tvhy not?

A certain Joe B. knotvs the art 
of barring the bar. It’s just a 
techniąue my frans.

Looks as though our little red- 
head Vera, forgot to count her 
calories. Oh, būt Frank doesn’t 
even notice that!

Tonv Segata and his niekei “see- 
gar” — Whew! vve could smėli him 
coming a 1000 paces off. Beter 
change brands, Tony.

Just a lašt minute reminder — 
Don’t forget Sunday. .June 5th — 
the day of day! “Dirva’s Picnic.

Now until seeing you all Sunday, 
I’ve gotta buzz off with a bit of 
a “Chcerio.”

SPORTS
By G. C. VENSl.OVAfi

Club Activities
In ansvver to many inquiries, of 

what happened to the Lithudnian- 
Athletic Club, as very little has 
been heard of it, for the past fevv 
vveeks, vve want to say, vve’re very 
much alive, and not only doing 
things for the present, būt also 
planning for the future. Our soft- 
ball team, of the Inter-Lodge Lea- 
gue has tvvo vietories and one de- 
feat to date. Not a bad record, 
when you consider the competition 
there is in this league.

While on the subject of soft-ball, 
we are pleased to announce that at 
the recent American Lithuanian 
Athletic Association meeting held 
in Detroit, plans were made for a 
vvectern and a mid-western play- 
offs, to decide the champions of 
each division, who vvill meet later 
for the first American Lithuanian 
Athletic Association championship. 
The mid-vvestem teams will meet 
in Detroit, Aug 13, at the annual 
Detroit “Lithuanian Day” celebra- 
tion.

The vvestern group, a larger one 
than the mid-wester, will begin play 
soon. The championship of this 
group will be decided at the “Jau
nimas” picnic in Chicago, July 3.

Plans also were made for the 
firtt bowling and the second bas- 
ketball tournaments to be held in 
‘39. There will be a bovvling tour- 
nament for vvomen as well as for 
men. So ladies get organized, and 
vvhen the time comes, Cleveland 
should be vvell represented. Lašt 
season Detroit had eight Lithuan- 
iun vvomen bowling teams. llovv 
many vvill vve organize? A meeting 
of the Club is to be held Tuesday, 
June 21, keep this date open for 
this meeting. Another date vve hope 
you all will remember, is June 12, 
This is our annual picnic day. The 
picnic is to be held at the New 
Parith picnic grounds and Johnnie 
Apanaitis’ orchestra vvill render the 
music. Friends, vve ask you to 
support this picnic. Come, and 
bring your friends.

Your support is needed, for us 
to carry on. We knovv you were 
well pleased with the recent bas- 
ketball tournament. We have a 
much bigger program arranged for 
the future. Won’t you help, in put- 
ting this program over. We appeal 
to you as a booster of everything 
that js Lithuanian, don’t forget the 
date is June 12th, and the place 
the Nevv Parish grounds.

YOUNGSTOWN
Ey Joe (Beans) Derin

Beat the drums because I’m back 
again to let everybody know that 
I’m štili alive. Y’ea man, digging 
out the old bats and balls, getting 
ready for some stiff competition 
and a rough season in softball.

We Youngstovvers vvould sure likę 
to see a fevv new faces this year 
trying to win aposition on the team. 
So all you Lithuanians desiring a 
tryout, please report to Joe Derin, 
622 Tyndale Avė., Youngstown, Ohio.

“And man, I mean ta tell ya" 
we’ll have one of the best softball 
teams in the statė of Ohio, a team 
that vvill compete or deafeat any 
out-of-town challenger. So let’s 
hear from you boys soon.
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Statyti Namus
arba

APTAISYMUI JŪSŲ SENŲ NAMŲ

VISOKIA STATYBOS MEDŽIAGA 
Visokis medis — Lumber namų statymui ir taisymui 
Durys Langai Rėmai Screens (Sietinės durys)

Medžiaga Namų Stogams Dengti
Naujiems stogams ir pataisymams senų stogų 

GONTOS CREOSOTE STAINED SHINGLES 
Kainos prieinamos. Didelis pasirinkimas

• •

Užsisakykit per savo žinomus Lietuvius kurie dirba 
musų įstaigoje

Antanas Zdanis Vladas židžiunas
arba tiesiog iš

BROWN-GRAVES CO.
17600 Milės Avė. LOng. 8100-8101

TAKE HEED!

How often have you heard some- 
one say, “Gee, it seems likę it vvas 
only yesterday”? Tliat’s the way 
June, July and August seem to go, 
just likę one long pleasant yester
day. After all this hemisphere is 
only blessed with three such vvarm 
months. Days that can be spent in 
the fresh outdoors.

What vve’re getting at is this — 
don’t pass up any chances of a 
good-time at small cost. These af
fairs are fevv and far betvveen, būt 
one such opportunity vvill be af- 
forded you at . . ..

THE DIRVA PICNIC

Sure there’s a lot of pienies that 
have been or are going to be held, 
būt vvho vvants to half freeze in 
April or May? On the other hand 
no one desires to roast in sultry, 
hot July and August cither. Būt 
look at this ideal date. . .

SUNDAY, JUNE Bth
Just a bit too cool for svvimming, 

būt just ga-rand for games and fun 
out of water. Not too many insects 
either. And vvill you look at the 
location — boy is it a honey. Ac- 
cessiblę by street car, bus, or auto- 
mobile, with all the surrounding of 
“out-in-the-sticks”. Where is it 
you say? Why. . .
The NEW PARISI! Picnic Grounds. 

18022 Neff Road

So come on out — fun for all 
— vvith prizes, races, contests, danc
ing, singing, eating, drinking, bąli 
playing, romancing, etc., etc. — and 
no speeches. Don’t be fooled and 
vvait for the pienies to be sponsor- 
ed later in the summer, because 
the weather may not permit, then 
you’ll be the loser. Take advan
tage of this picnic, inside or out- 
i ide, rain or shine the makings of 
a svvellegant time are there.

AKRON

K AZLAUSK AS-TERMENAS 
YVEDDING

On the very beautiful morning 
of May 28th, Miss Eva Kazlauskas 
became the wife of Mr. Ignasius 
Termenas. The ceremony took place 
in the quaint red stone church of 
St. Peter’s vvhere Re v. Angelaitis 
united the two well-known Akron- 
ers in the bonds of holy matri- 
mony.

Svveet, charming, and truly ador- 
able did petite Miss Kazlauskas 
look on this day of days. The 
ceremony was indeed very impres- 
sive in the little church because of 
the bridal party consisting of six 
couples. The groom, Mr. Ignasius 
Termenas, better knovvn to all of 
his friends as “Whitey” looked likę 
the excited bridegroom vvho štili 
couldn’t believe that finally his 
sweetheart vvas to be his vvife be
fore the eyes of all his friends.

A reception follovved the vvedding. 
Friends and relatives from near and 
far gathered to celebrate the oc- 
casion. Food, drink and music vvas 
provided in order to make it a real 
day.

After the merry-making, the cou- 
ple lived up to their plans of jour- 
neying by auto to the honeymooners 
spot, Niagara Falls.

After the honeymoon, the nevvly- 
vveds vvill return to Akron, Ohio to 
live. May all the success in the 
vvorld be theirs and may their 
troubles if any be little and their 
nevv life the happiest.
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