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Narni; Gelbėjimo įstatymas

JR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBU PROJEKTAS .PATIEKS UŽDARBIO 
KETURIEMS MILIJONAMS BEDARBIŲ.

SKOLINS IKI 80% NA-1 NORI TUOJ IŠJUDIN-
MO VERTĖS TI DARBUS

LIETUVOJE

Kelia gigas. Youngstown, 
O. — Nuo Liepos 1 d. plie
no išdirbystėse darbinin
kams bus pakelta algos 10 
nuoš., kas reiškia apie $500,- 
000 Į mėnesį daugiau. Dar
bai geležinėse čia pakilo iki 
50 nuoš. Uždirba pamati
niai po 33c Į valandą.

Butte, Mont. — Valstijos 
vieškelių darbams paimta 
3,295 darbininkai.

Commercial Shearing & ( 
Stamping Co. padidino savo 
600 darbininkų algas 10 
nuošimčių.

Dayton, O. — Antru kar-j 
tu mėnesio bėgyje Frigidai- 
re Corp, paėmė po 1,000 
darbininkų i darbą dau
giau. Dabar tos korporaci
jos dviejose dirbtuvėse dir
ba 10,000 darbininkų, dau
giausia negu kada dirbo 
nuo 1929 m.

Cleveland, O. — Fisher 
Body Co. nuo Birželio 1 d. 
padidino savo 4,000 darbi
ninkų algas 5 nuoš.

Clevelande mūrininkai su
tiko dirbti už mažesnes al
gas. Iki šiol jie lupo po $11 
i dieną, dabai’ padarė su
tartį su budavotojais dirbti 
po $9.80 į dieną. Mūrinin
kų unijos sutikimas dirbti 
už mažiau palies kitus 30,- 
000 Clevelando unijistų bu- 
davojimo amatų darbinin
kų.

Binghamton, N. Y. — Di
delė avalinės korporacija, 
Endicott Johnson Corp., su 
Birželio 12 diena pakėlė al
gas visiems savo dirbtuvių 
ir raštinių darbininkams 5 
nuoš.

Canton, O. — Per 12 sa
vaičių ištisai čia, darbai ki
lo geryn ir darbininkų skai
čius dirbtuvėse pakilo nuo 
7,000 iki apie 11,000.

Gelžkelių kompanijos pa
siryžo išreikalaut iš gelžke
lių tarnautojų dar 10 nuoš. 
algų numažinimo. Pereitą 
rudenį gėlžkeliečiai sutiko 
laikinai ant 10 nuoš. numa
žinimo iki laikai pagerės, 
bet gelžkelių kompanijos ir 
dabar nejaučia pagerėjimo, 
todėl nori dar didesnio nu
sileidimo iš savo darbinin
kų unijų.

Geležies ir plieno indus
trija nori patvarkymo dirb
ti 32 valandas į savaitę vi
siems darbininkams, prisi
taikant prie valdžios pra
vesto naujo Industrijų gai
vinimo įstatymo. 4

Washington. — Birž. 13 
d. Prez. Roosevelt pasirašė 
bilių ir.tuomi padarė įsta
tymu gelbėjimą namų savi
ninkams nuo praradimo sa
vo namų.

Tam tikslui Kongresas 
paskyrė $2,200,000,000 ir įs
teigia Namų Savininkų Pa
skolos Korporaciją.

Korporacija pradės veik
ti su $200,000,000 kapitalu 
ir turės teisę išleisti bondsų 
iki $2,000,000,000 vertės, ku
riuos bankai priiminės už 
namų mortgečius.

Kaip tas planas veiks
1. Namo savininkas ku

ris jau negali bankui mokė-; 
ti už savo namą, turės pir
miausia patirti ar mortge- 
čio savininkas priims val
džios namų savininkų pa
skolos korporacijos bondsus 
už mortgečį.

2. Jeigu sutiks priimti, 
ta korporacija duos jam 
4 nuoš. nesančius laisvus 
nuo taksų bondsus už mort- 
gečio sumą.

3. Išsimokėti už namą 
korporacija duos 15 metų 
laiko su 5 nuošimčiu.

4. Jeigu negalit mokėti 
pirmą įmokėjimą ir nuošim
tį tai korporacijai tuojau, 
jums bus duota trijų metų 
palaukimas.

5. Jeigu mortgečio savi
ninkas atsisakytų priimti 
valdžios bondsus, korpora
cija skolins jums iki 80% 
jūsų namo vertės (bet ne
daugiau $20,000) ant 5% ir 
ta paskola galėsit atmokėti 
savo mortgečį.

Dideliuose centruose bus 
įsteigta korporacijos sky
riai ir juose priims aplika
cijas.

Namų nuo dabar jau 
neatims

Prezidento Roosevelto at
sišaukimu, visi skolintojai 
pinigų ant namų privalo pa
laukti su atėmimu namų iki 
savininkai, kurie negalėjo 
daugiau mortgečių mokėti, 
susitvarkys su valdžios kor
poracija ir atsilygins pasko
lą. Namų atimti už pasko
lą dabar jokios teismas ne
galės, ką iki šiol darė, pa
skolos davėjo reikalavimu.

Šis Roosevelto žygis iš- 
gelbsti šimtus tūkstančių 
namų savininkų nuo prara
dimo savo gyvenamų namų.

Audinyčių savininkai no
ri kad darbininkai dirbtų 
40 valandų.

Industrijų vadai kurie 
nepripažysta unijų nori ko
voti prieš unijas tardamiesi 
įvesti 30 valandų darbą į 
savaitę.

MATTERN PAVĖLAVO
Maskva. — Amerikietis lakū

nas Mattern išlėkęs iš Sibiro j 
Alaska (Amerikon) turėjo su- 
gryžti j Sibirą kelyje sutikęs 
blogą orą. Paskiau vėl išskri
do. Jo noras.aplėkti aplipk že
mę gręitu laiku neišsipildo, nes 
sutiko klintis. ■

Washington, Birž. 14 d. — 
Paskiausiu apskaitliaviniu nu- 

; matcma kad iki Spalių 1 dienos 
šių melų, nauju valdžios darbų 

, ir industrijos gaivinimo progra- 
; mu einant, bus duota darbų del 
4,000,000 darbininku.I * * * >•=

Washington. — Preziden- 
[ tas Roosevelt išleido įsaky
mus pradėti judinti indus- 

1 trijų atgaivinimą kad į mė
nesį laiko pasirodytų kokia

1 nors žymė.
■ ; Kada Senatas ir Atstovi} 
; Butas industrijų gelbėjimo 
bilių perleido, Roosevelt ne
laukdamas iki ateis tas bi-
liūs į jo rankas pasirašymui 
jau sušaukė aplink save vi
sus savo žymiausius patarė
jus ir patį direktorių Gen. 
Johnsoną ir įsakė visiems 
imtis darbo stumti viską 
pirmyn.

Darbų atgaivinimui Kon
gresas paskyrė $3,500,000,- 
000 sumą, kas yra didžiau
sia suma kam nors skirta 
taikos laikais. Tie pinigai 
eis viešiems darbams.

Tie darbai paims milijo
ną darbininkų, ir tikima 
juos pradėti varyti mėnesio 
bėgyje.

Prie to valdžia žiūrės ir 
privatiškas industrijas kad 
tvarkiai vestų darbus, ne
pigintų savo išdirbinių, ne
konkuruotų kitus savo pi
gumu ir nemažintų bet dar 
didintų darbininkų algas.

Greta kitų žymių ir rei
kalingų įstatymų, Kongre
sas priėmė bilių kuris už
tikrina bankuose sudėtus 
žmonių pinigus nuo pražu
vimo. Šį bilių pravarė ir 
padarė įstatymu Senatorius 
Carter Glass, kuris lygiai 
20 metų atgal pravedė Fe- 
deralio Rezervo sistemą.

* * *
Prez. Roosevelt turi kar

štus ginčus su nekuriais se
natoriais už kareivių pašal
pų mažinimą ir tas trukdo 
valdžiai suvesti biudžetą.

Roosevelt nori atsišaukti 
per radio į Amerikos visuo
menę tuo reikalu, norėda
mas nurodyt visiems kas 
būtinai reikalinga, jeigu no
rim kad valdžia išbristų iš 
nedatekliaus.

Šiose dienose norėta pa
leisti Kongresas vasaros po
ilsiui, tačiau politikuojanti 
senatoriai neleidžia . prezi
dentui įvesti jo ekonomijos 
programą.

ŽYDAI VAŽIUOJA PA-
■ LESTINON

Apie 60,000 Vokietijoj gy
venančių Žydų nori gauti iš 
kitų šalių žydų pagalbos ir 
nori išvažiuoti į Palestiną.

LONDONO KONFE
RENCIJA PRASIDĖJO

Londonas. — Birželio 12 
d. čia susirinko viso pasau
lio valstybių atstovai j eko-
nominę konferenciją aptar
ti kaip gelbėtis iš depresi
jos. Tie svečiai atstovauja 
1,850,000,000 žemės gyven
tojų.

Konferencija prasidėjo ne 
labai dideliu entuziazmu — 
tarp delegatų yra perdaug 
nepasitikėjimo. Nors tai 
yra ekonominė konferenci
ja, bet joje norima spręsti 
Europos šalių skolų klausi
mas Amerikai. Visos skoli
ninkės lyg laukė kad atvy
kę Suv. Valstijų delegatai 
praneš linksmą žinią — jog 
Amerika sutinka sumažinti 
karo skolas. Tačiau to ne
sulaukė.

Ameriką atstovauja Val
stybės sekretorius Hull. Jis 
savo pradinėje kalboje į at
stovus pareiškė kad kurios 
nors šalies delegatų bandy
mas kliudyti ar ardyti kon
ferenciją savais išrokavi- 
mais “iššauks žmonijos pa
smerkimą jiems”. Hull at
sišaukė į visus delegatus 
rūpintis kuolabiausia page
rinti pasaulines bėdas.

Rusijos atstovas Litvinov 
taipgi parėmė Amerikos at
sišaukimą prie gero susitai
kymo, pasakydamas kad at
siekus rimtų prekybos su
tarčių Rusija yra gatava 
išleisti bilijoną dolarių visų 
šalių rinkose, jeigu Rusijai 
bus suteikta žmoniškos pre
kybinės privilegijos.

ATSISAKO MOKĖTI 
KARO SKOLAS

Londonas, Birž. 14 d. — An
glija sumoka Amerikai dalį ka
ro skolų, sumoje $10,000,000, 
sidabru. * * *

Washington. — Birž. 15 
d. Amerika tikisi iš savo 
skolininkių sumokėti bend
rai $144,000,000 karo skolų 
ir nuošimčių. Tačiau tos 
sumos negaus. Didėsės ša
lys atsisako mokėti ir jas 
paseks mažosios.

Anglija turi mokėti apie 
$85,000,000, bet pasiūlė tik 
10 nuošimtį tos sumos ir 
Amerika priėmė.

Prancūzija ir vėl atsisa
ko mokėti.

Skolininkės nori privers
ti Ameriką šaukti kitą kon
ferenciją karo skoloms ap
tarti. Aliantai sutiko nu
mažinti karo atlyginimus 
kokius buvo užkrovę Vokie
tijai, todėl nori kad Ameri
ka apmažintų karo paskolų 
atlyginimus.

.ĮIEŠKO BUDŲ PIRKLY- 
BAI SU RUSIJA

Washington. — Sovietų 
Amtorg prekybinės organi
zacijos Amerikoje atstovas 
tariasi su vyriausybės at
stovais gavimui kreditų iš 
R. F. C. pirkimui vatos iš 
Amerikos išgabenimui į so
vietus.

Nesenai R. F. C. kreditą- 
vo $50,000,000 Kinijai pir
kimui Amerikoje grudų.

MASS. “SUŠLAPĖJO”
Boston, Mass. — Massa

chusetts valstija stojo į ei
lę valstijų kurios pritaria 
r 'metimui prohibicijos.

HITLERISTAI PERSE
KIOJA KATALIKUS
Munich, Vokietija. — Čia 

Birželio 12 d. įvyko Katali
kų kongresas. Hitleristai 
norėdami kad visi Vokieti
joje pasiduotų jų kontro- 
lėn, įsakė kongresui išsi
skirstyti ir užpuolė Kata
likų Amatninkų salę, pra
nešdami jog kareiviai už
ims tą budinką.

Toks staigus užpuolimas 
sukėlė katalikus delegatus 
ir įvyko susirėmimų. Kon
gresas išvaikytas pirm ne
gu spėjo atlikti savo reika
lus. Tą pačią dieną laiky
damas mišias prie altoriaus 
mirė pralotas Zinser ir Ma- 
yence, vienas iš delegatų.

Hitlerio pagelbininkas F. 
von Papen, kuris yra kata
likas ir buvo to kongreso 
atstovu, patiekė Hitleriui 
protestą prieš tai.

MAX BAER SUMUŠĖ 
SMĖLINGĄ

New York. — Birželio 8 
d. čia įvyko kumštynė bu
vusio pasaulinio čampiono 
Vokiečio Max Smėlingo su 
smarkiu Amerikiečiu Max 
Baer iš Kalifornijos. Pub
likos buvo 65,000.

Baer taip smarkiai sumu
šė Smėlingą kad refery tu
rėjo sulaikyti kumštynes 
aštuntame rounde, kad vi
siškai jį nesudaužytų.

Birželio 29 d. įvyksta ki
tos didelės kumštynės New 
Yorke. Supdruoti pasauli
nis čampionas Šarkis su Ita
lu Camera. Kiti spėja kad 
Šarkis sumuš Italą, nors 
pereitą žiemą po kumštynių 
su Camera mirė Šarkio 
globojamas kumštininkas 
Ernie Schaaf.

LIETUVIS GOLFO 
ČAMPIONAS

Chicago j, pereitą savaitę, 
Amerikos golfo čampionatą 
vėl paėmė Lietuvis, Johnny 
Goodman (Gudauskas) iš 
So. Omaha, Neb. Jis yra 23 
metų vaikinas.

Gudauskas laimėjo aukš
čiausią golfo srityje Ame
rikoje garbę — United Sta
tes Open Čampionatą.

Gudauskas taip pat kaip 
1931 m. čampionatą laimė
jęs Billy Burke-Burkaus- 
kas, yra čia gimęs vaikinas, 
iš prastų darbininkų tėvų. 
Vaiku būdamas tarnauda
vo golfininkams nešiodamas 
jų lazdas. Mėgdamas golfą, 
gavęs progą lavinosi ir da
bar paėmė čampiono garbę 
pralengdamas kitus gebiau- 
sius golfininkus.

Billy Burke pernai pralai
mėjo savo čampionatą, bet 
iš golfo nepasitraukė. Šy- 
met buvo renkama dešimts 
atstovi} į profesinių golfi- 
ninkų čampionato loši, jis 
vis buvo bandomas aplenk
ti, bet Birželio 11 d. tapo 
parinktas vienas iš 10 atsto
vauti Ameriką businčiame 
tarptautiniame golfo čam
pionato lošyje.

Barcelona, Ispanija. — 
Streikerių susimušime su 
sargybiniais užmušta du 
darbininkai.

Birželio 14 d. iš Berlino iš
siųstas katalikas kunigas, ku
ris nepatiko Hitleristams.

GIRTAS ŠAUDYDAMAS I 
NUŠOVĖ PIRKLĮ

Mariampolė. — Gegužės 
21 d. Mariampolės pašto 
vald. Lukoševičius su drau
gais autombiliu važiavo į 
Aržuolų Budą dalyvauti va
kare kurį rengė Šaulių są
jungos skyrius. Kadangi 
visi buvo pagėrę tai jautėsi 
linksmi. Lukoševičius gi tu
rėdamas kišeniuje mažą re
volverį, juomi žaidė, ir au
tomobiliui lekiant plentu 
link Veiverių, pradėjo pro 
langą šaudyt. Draugai ne
spėjo patėmyt jį besiren
giantį šauti, ir automobiliui 
tuo tarpu lenkiantis pro va
žiavusį vežimą iššovė pen
kis šuvius.

Draugai atėmė nuo Luko
ševičiaus revolverį, bet ne
pastebėdami kad kas butų 
blogo ištikę, neatkreipė do
mės. Vežimu važiavusieji 
paplakė arklius greičiau va
žiuoti. Bet Lukoševičiaus 
šūvio viena kulka pataikė 
paukščių pirkliui Blantui į 
kaktą ir tas buvo nušautas 
vietoje; kaip su juo kartu 
važiavęs kitas Žydas tą pa
stebėjo, pakėlė trukšmą.

Jis tuoj davė žinią polici
jai Mariampolėje, kuri su
sekė Lukoševičių ir arešta
vo, nors jie nieko nežinojo 
kad žmogų nušovė.

Mariampolės Žydai suju
do ir išsyk manė kad šaudy
mas buvo suruošta keršta
vimui Žydams. Vėliau da
lykas išsiaiškino. “S.”

LENKAI UŽDARĖ 9 LIE
TUVIŲ MOKYKLAS

Vilniaus Lenkų laikraš
čių pranešimu, Vilniaus apy
gardos mokyklų kuratorija 
paskelbė šitokį pranešimą:

Vilniaus apigardos mo
kyklų p. Kuratoriaus nuta
rimu, Vilniaus apigardos 
mokyklų ribose 1832-33 mo
kslo metų pabaigoje užda
rytos šios privačios Lietu
vių pradžios mokyklos: Za- 
barnykuose ir Keižiuose 
(Braslavo ap.), Paąžuolėje 
ir Bieliūnuose (Lydos ap.)., 
Didžiuliuose (Ašmenos ap.) 
Vaičiuliškėj, Žagaruose ir 
Paliūnuose (Suvalkų aps.), 
ir Palegrindoj (Vilniaus a.)

Taigi vėl uždaryta devy-

I nios Lietuviškos mokyklos 
Vilniaus krašte. “M.R.”

BYLA DEL GANDRO
Iš Grinkaus visas kaimas 

juokėsi: kai tik gandras su
sisuko netoli jo namo lizdą, 
pas jį vaikų kaip pupų. Ir 
ištikro, per -aštuonetą metų 
Grinkienė pagimdė devy
nias dukteris. Nors Grin- 
kus netikėjo kad tai kaltas 
gandras, tačiau nuolatinės 
pajuokos delei jis ėmė gan
drų neapkęsti.

Šį pavasarį vėl atskrido 
du gandrai ir taisė sau liz
de ant aržuolo kuris pri
klausė jo kaimynui, bet au
go ties pat Grinkaus lauku. 
Nieko nesakęs, naktį Grin- 
kus įlipo į medį ir nuvertė 
lizdą, o akėčias paslėpė ba
loje. Rytą kaimynas nera
dęs lizdo, pakėlė skandalą 
ir, žinoma, greit sužinojo 
kad tai Grinkaus darbas.

Tris dienas vyrai vienas 
kitam skaldė antausius, mo
terys tąsėsi už plaukų, o 
ketvirtą dieną vienas kitam 
užvedė bylas ir netrukus 
stojo į teismą.

Teisėjas išklausęs abi pu
si rado Griskų kaltu ir pri
teisė jam įkelti atgal lizdą 
ir tris dienas arešto.

f “M.R.”
KAIP. IŠVERČIAMA 

TIKĖJIMAS
Rokiškis. — Nuo Gegužės 

20 d. Panevėžio vyskupas 
darė vizitus po parapijas ir 
dirmavojo vaikus. Visi tie 
kurie norėjo dirmavotis tu
rėjo išsiimti metrikus ir už 
juos mokėti po 50c. Tikin
tieji tuo labai pasipiktino, 
nes toks ubagavimas dar 
nebuvo girdėtas.

Mažoms mergaitėms bu
vo įsakyta pasisiūti mėly
nas sukneles, o kurios ne
turės tokių suknelių nebus 
prileidžiamos prie pasitiki
mo vyskupo.

Rodos šventraštis sako 
kad Kristų pasitikdavo var
gšai, akli, ligoti, raupuoti, 
o dabar Kristaus vietininką 
gali pasitikti tik tie kurie 
turi iš ko puikiai apsirėdy
ti. Ne rūbuose nuoširdu
mas bet sieloje.

P. Kriukelis.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH BALTIMORE, MD.

PONAS VITAITI, DAUGIAU REDAKTO- 
RIŠKOS ETIKOS!

SLA. 3-čIA APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadieni, Birželio 18 d., 
Adomo Sodne (Castle Shannon, 
Pa.) įvyks SLA. 3-čio Apskri
čio metinis piknikas. Prasidės 
1 vai. po pietų.

Tai bus metinė SLA. 3-čio 
Apskričio šventė su visokiais, 
pamarginimais. Kom.

DVASIŠKU A PRIEŠ DAR
BININKŲ IŠNAUDOJIMĄ 
Pittsburgo Metodistų ir Bap

tistų dvasiški jos laikė konfe
rencijas, kuriose išnešė pasmer
kimą tokioms darbavietėms ku
riose darbininkai išnaudojami, 
kuriose samdoma nepilname
čiai vaikai ir dirba už primes
tus kelis centus Į savaitę. To
liau, jie išnešė reikalavimus 
kad butų pravesta įstatymai 
reguliavimui darbo vietų kad 
jose nebūtų valia samdyti jau
nus vaikus, kad butų nustaty
ta minimum alga is kad butų 
aprūpinta bedarbiai ir senatvės 
sulaukusieji.

Dvasiškiai atakavo kapitalis
tų elgėsi su darbininkais išva
dindami “nekrikščionišku, ne
etišku ir priešingu visuomenei”.

“Vienatinis išėjimas iš da
bartinės sistemos yra tai pave
dimas visuomenės nuosavybėn 
ir kontrolėn įmones”, pasakė 
Metodistų dvasiškiai savo rezo
liucijoje.

Dvasiškiai atakavo valstijos 
seimo atstovus kurie yra “tik 
žaislai ir nužymėti finansierių 
ir industrialist tarnai”, ir rei
kalavo kad Pennsylvanijos val
stija tuoj užgintų siūlomą ša
lies konstitucijai priedą vaikų 
darbo kontroliavimui.

DIDELI KARŠČIAI
Pereitą savaitę Pittsburgo te

ritoriją užklupo dideli karščiai 
— šiluma siekė netoli 100 laip
snių ir ištisai buvo per virš 90 
laipsnių. Iš tos priežasties mi
rė net 15 žmonių, nepriskaitant 
prigėrusius besimaudant šali
nantis nuo karščio.

Per dvi dienas laike karščių 
upėse prigėrė 10 žmonių.

Susirūpino rašytoju. Birže
lio 8 d. atsibuvo jau trečias iš- 
eilės šelpimui seno rašytojo V. 
Nagornausko komiteto susirin
kimas. Atsilankė atstovai ir 
nuo draugijų. Iš raportų asme
nų kurie lankėsi draugijų su
sirinkimuose kviesti kad drau
gijos prisidėtų prie parėmimo 
musų daug užsitarnavusio ra
šytojo ir dramaturgo Nagor
nausko, paaiškėjo kad tam se
neliui prijautimas yra nemažas. 
Tikimasi kad greitu laiku bus 
galima sudaryti iš draugijų at
stovų komitetas, kuris perims 
į savo rankas visą jo šelpimo 
darbą.

Draugijos kurios prisiuntė 
atstovus ir prisidėjo su auko
mis yra šios: D. L. K. Keistu
čio dr-ja prisiuntė atstovą .1. 
Šilanskį ir auką $21; D. L. K. 
Mindaugo dr-ja — V. Lukoše
vičių, J. Kalinauską ir $12.35; 
SLA. 64-ta kp. — P. čėsna ir 
$9.50. Iš pirmiau buvo suau- 
kauta šių: J. S. Galinaitis $2, 
J. Skarda $1, P. Jaras 50c. Vi
so pasidaro $46.35.

Laikina komisija kuri pradė- 
rupintis «eno rašytojo likimu,
J. Skarka, P. Jaras, J. S. Ga
linaitis, raportavo kad pirmu
tinė auka, $21, gauta iš D. L.
K. Keistučio draugijos, sumoje 
$21, jau įteikta gerb. Nagor- 
nauskui, ir komisija nutarė vėl 
Įteikti $25.

Toliau buvo raportuota kad 
dar, ne nuo musų priklausančių 
kliūčių delei katalikų srovė dar 
nepakviesta prisidėti prie šio 
darbo, ir čia pat tapo nutarta 
paraginti katalikų srovę per jų 
federacijos skyrių kad jie pas 
save sudarytų tokį komitetą 
kuris rūpintųsi gerb. Nagor
nausko šelpimu.

Šelpimo organizavimą nutar
ta tęsti iki nebus prikviesta vi
sos draugijos ir klubai, o kaip 
bus sudarytas pastovus iš or
ganizacijų atstovų komitetas 
atsišaukti į visas Lietuvių ko
lonijas čia Amerikoje kad pri
sidėtų prie sušelpimo daug mu
sų išeivijai pasitarnavusio ra
šytojo, kuriam šiandien pašal
pa yra labai reikalinga.

P. P. Jaras.
NESVETIMOTERIAUK!

Juoduke žmona, 22 metų am
žiaus, užtikus savo vyrą, 41 m. 
amžiaus, su kita jauna moteriš
ka, sugriebus skustuvą užpuolė 
savo neištikimą vyrą ir jo vi
liotoją, kuri irgi yra juoduke, 
ir juos abu dikčiai supjaustė 
pirm negu spėta nuginkluoti.

Ji suimta, o jos vyras ir jo 
meilužė paimta į ligonbutį.

Nors ir juodą savo vyrą ta 
juoduke galėjo pažint. .. .

Tamstos editorialas “Tė
vynės” nr. 23-me, “Naujas 
SLA. Sekretorius”, apvaini
kuoja tamstos siekinius už
valdyti SLA. centro rašti
nę paskutiniu nerimtumu.

Rimtas, inteligentas vy
ras, aprašydamas naują as
menį užimantį kito asmens 
vietą, senąii toje vietoje bu
vusį asmenį nors kiek įver
tina ir jei turi kokį asmeniš
kumą (kokių tamsta turėjai 
prie buvusią SLA. Centro 
sekretorę p-lę Jurgeliutę, 
kas paėjo iš daugelio metų 
kartu su ja buvimo vienoje 
pastogėje, kaip esti su vi
sais), stengiasi tą asmeniš
kumą viešai nerodyti, kaip 
nereikėjo rodyt ir tamstai, 
kuomet tos “baisios ne- 
prietelkos” neliko. Ji nesi- 
maišys, tamstai niekuo ne
kenks. Reikėjo pasakyti ke
lis gerus žodžius apie ją, 
nors iš prievartes, jei ne iš 
noro, ir užbaigti. Liejimas 
pagiežos už savo paties kal
tes, per tokios didelės orga
nizacijos organą, prieš as
menį su kuriuo tamsta tu
rėjai tik asmeniškus nesu
sipratimus, ko SLA. nariai 
nenori žinoti, parodo tik 
tamstos nerimtumą ir mums 
kitiems redaktoriams daro 
gėdą turėti tamstą Lietuviš
kų laikraščių redaktorių ei
lėje. Juk visi Amerikos Lie
tuviai žino kad tamsta su
sivaidijai su p-le Jurgeliutę 
ne už SLA. reikalus, ne už 
organizacijos gerovę, bet už 
savo netaktingą žmonelę, 
kuri savo negražiu elgesiu 
Liepos 24 d. 1931 metais pa
barė tamstai gėdą ir pačiam 
Susivienijimui nemalonumą 
kuris organizacijai kaštavo 
tūkstančius doiarių. Rim
tas vyras tokių nuotikių 
akivaizdoje ausis suglaudęs 
tylėtų, bet tamsta, nesu
prasdamas laikraščio reikš
mės ir redaktoriaus parei
gų, naudoji “Tėvynę” atker- 
štui p-lei Jurgeliutei. Jei
gu “Tėvynė” butų tamstos 
privatiškas laikraštis, galė
tum žinotis sau. Bet pra
šome prisiminti kad tai or
ganas Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje, sukurto pa
laikymui brolybės ir meilės

Tamsta užtyli milžiniškus 
nuostolius kokius SLA. pa
nešė per tamstos skymavi- 
mus su prezidentu palaiky
ti organizaciją savo ranko
se (skilimas su bolševikais).

Tamsta užtyli nuostolius 
kokius organizacija panešė 
del tamstos nerimto orga
no vedimo ir supjudymo na
rių prieš narius.

Dar toliau, tamstos išgy- 
rimas ir išaukštinimas nau
jo SLA. sekretoriaus, Vini- 
ko, kuomet jis organizaci
jai nėra visai dar nieko ge
ro padaręs ir yra visai tik 
naujokas, kuris vos įstojęs 
i SLA. pridarė tokių 'nema
lonumų apie kokius liudija 
jo kuopa, — parodo tams
tos nerimtą džiaugsmą kac 
■įstojo į centro raštinę tas 
žmogus per kurį tamsta ti
ki atsiekti visus savo trijų 
ar keturių metu troškimus.

Bet ar tamsta padarei su
tartį kad naujasis sekreto- 
rius visada pildys tai ką 
tamsta dabar nori atsiekti? 
Vinikas yra griežtų užsi
spyrimų žmogus, kartais 
dar didesnis užsispyrėlis 
negu tamsta, ir kas ištiks 
kada jūsų abiejų užsispyri
mai nesutiks? Pagaliau, 
centre maišysis vėl ta pati 
tamstos žmonelė, ir kas bus 
jeigu p. sekretorius negalės 
išpildyt reikalavimų kurie 
rodysis butini tamstos šei
mai? Vinikas visgi yra Su
sivienijimo sekretorius ir 
“Tėvynės” administratorius 
ir jeigu jam taip pat što
kuos rimtumo statyti orga
nizacijos reikalus pirmiau
sia, vietoj tamstos reikalų, 
kaip ilgai SLA. nariai tą pa
kęs?

Kiekvienas žmogus kuris 
užimtų Susivienijimo sekre
toriaus vietą, supras kad 
jo pirmiausia ir paskutinė 
pareiga yra organizacijai, 
nariams; supras kokia gar
binga užduotis jam paves
ta, ir kad reikia pasidaryti 
sau nors kokis kreditas Su
sivienijimo istorijoje, o ne 
tik skandaluoti. Nejaugi p. 
Vinikas to nesuprastų?

Perskaitęs šį raštą, ponas 
“Tėvynės” redaktoriau, ne- 
užsidegk kerštu ir nesi-

KANADOS 
NAUJIENOS

vams stotį, kuria galės naudo
tis lėktuvai skraidanti iš rytų PER TVORA *

WATERBURY, Conn.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gvšlas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą ? 
colių pločio ir pana ilgą kad gera1 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus' trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

ŠIS IR TAS
Vienoj vietiniu aukštesnių 

mokyklų (Wilby High School) 
abi viršiausias vietas moksle 
paėmė Lietuvaitės, Helen Gel
gaudas kaipo valedictorian ir 
Frances Kosky kaipo salutato- 
rian.

Crosby High School mokinių 
aukščiausia stovi Lietuvių kil
mės Walter Cibulskis. Jisai ir 
Gelgaudaitė gaus po $5 dovaną 
nuo Connecticut Lietuvių Ko
legijos ir Profesionalų Draugi
jos.

Birželio 18 d. įvyksta Cannec- 
ticul Lietuvių Kolegijos ir Pro
fesionalų Draugijos piknikas 
Dr. Jono Stanislovaičio ukėje, 
Prospect priemiestyje. Tikima 
svečių iš v'sos apielirikės.

Darbai čia kai kuriuose fab
rikuose pagerėjo nors algos že
mos. Bet žmonių upas atrodo 
smagesnis. Reporteris.SUERZINTI 

NERVAI
Kada labai nervuojatčs . . . kada 

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

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

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

NUOJAUTA KUN. J. IJIUTUI
Li.tuvos L. T. B. tikintieji 

ir prijaučiantieji dažinoję kad 
tamsta, gerbiamas- kunige, ne
kaltai turėjai nukentėti nuo 
Romos nesuvaldomų dvasiškių 
!abai susijaudinome ir siunčia
me tamstai nuoširdžią užuojau
tą. Prašome nepabūgti pralo
tų Duffy ir kitų, nes mes visa
dos busime su L. K. B. kuni
gais ir remsime jų idėjas.

L. K. B. pirm. P. Kriukelis, 
Narys J. Gura. 

Rokiškis.

Lietuvių išeivijoje. __
Sunku įsivaizduoti kaip 

žmogus gali taip žemai nu
smukti jog užsimerkus prieš 
faktus antras metas' kerš
tauja tai y patai kuri buvo 
tiek gera parodyt jam pasi
gailėjimo po to negražaus 
skandalo ir atsisakė bausti 
už jo žmonelės nuodėmes 
(kurios buvo papildytos su 
jo paties pakuystymu).

Dabar kaslink Viniko. Jei 
tamsta apgailauji kad “de-‘ 
šimts metų atgal” “tokio iš
silavinimo žmogų” nesura
dai į SLA. sekretorius, tai 
•kodėl per aštuonis metus iki 
susivaidijimo su SLA. sek
retore to nepermatei ir ko
dėl per visą tą laiką rėmei 
p-lę Jurgeliutę ir su ja da
rei visus skymus kaip apsi
ginti nuo tų kurie norėjo 
padaryti perversmą organi
zacijoje?

Tamsta tame straipsnyje 
paėmęs nevyrišką drąsą įro
dinėji kad prie Jurgeliutės 
padaryta organizacijai nuo
stolingos “klaidos”, bet ne
pasakai kas ištiesų nuosto
lių padarė. Išskyrus kele
to atsitikimų kur kuopų 
sekretoriai nunešė po kele
tą šimtų doiarių per p-lės
Jurgeliu tės neapsi-ži u rė j i mą 
tamsta ir prezidentas Gegu
žis visą priekabę prie jos 
radot už Devenio-Ažunario 
$25,000 pražuvimą.

Bet visai užtyli sunyki
mą šimtų tūkstančių Susi
vienijimo doiarių invest- 
mentuose kuriuos darė pre
zidentas ir iždininkas.

griebk skymucii išbraugti 
už tai “Dirvos” redaktorių 
iš Susivienijimo (nes dabar 
turi 4 prieš 3 savo šalinin
kus). Tas tamstai asmeni
niai nieko gero neatneš, nes 
dalykai kurie nuo dabar dė
sis — geri ar blogi — eis 
savo keliu taip kaip jie eis, 
ko nei tamsta nei niekas ki
tas iškalno nenumatote ir 
nežinote kaip bus.

Jeigu tamsta butum turė
jęs nuovoką redaktoriškos 
etikos nebūtum tokio edito- 
rialo rašęs, vietoj to butum 
arba taręs gerą žodį už bu
vusią sekretorę, butum su
varžęs savo asmeniškumus, 
arba visai užtylėjęs apie 
ją, o tik trumpais žodžiais 
palinkėjęs gero pasisekimo 
naujam sekretoriui, kuris 
dar tik stoja dirbti ir nėra 
jokis “didvyris”, nei SLA. 
reikalų žinovas, ir pats ne
žino kaip jam seksis ir ko
kios klaidos arba koks kri- 
zis Susivienijimą užpuls.

Prašome atsisėdus per
skaityti šį straipsnį rimtai 
ir bent bandyti -nuo šian
dien surimtėti, nes tamsta 
esi redaktorių;; didelės, pra
kilnios tautinės organizaci
jos. o ne kokio ten privatiš- 
ko laikraščio.

PAJtEšKAU š’uos asmenis: 
Povilą Balkevičių ir Kristiną, 
kurie gyveno Gowen, Okla, Su
vienytose Valstijc ;e. Prašau 
apie juos žinančiu pranešti ar
ba patys atsišaukite.

Julijona Astvla
Box 153. Sudbury, Ont.

Canada.

SUDBURY APLEIDŽIANT
Matydamas kad čia darbo ne

galėsiu gauti (nes niekur ne
pradeda dirbti), susitariau su 
draugu apleisti miestą ir va
žiuoti į plačiąją Kanadą “lai
mės” j ieškoti.

Laimė tačiau atėjo nejieško- 
ma: iš Nakina, Ont., gavo te
legramą kad ten reikalinga 100 
žmonių, mokestis $5 į mėnesį 
ir maistas bei drabužiai. Tuoj 
prisigrūdo bedarbių norinčių 
važiuoti ij darbą, nes nusibodo 
po metą ir du ‘be darbo būti. 
Užėjau ir aš su draugu pasi
teirauti apie tai.

Raštinės vedėjas pareiškė, 
kurie nori išvažiuoti į darbą 
turi nueiti pas gydytoją patik
rinti sveikatą, ir sveikus pri
ims važiuoti. Nieko nelaukus 
abu nudrožiam pas nurodytą 
gydytoją, kurs apžiūrėjęs pa
sakė kad mudu esam gana stip
rus ir išdavė korteles. Sugry- 
žom atgal į biurh ir nustebom 
radę tuščią kambarį, kur tiktai 
keli stovi, susinervavę spjaudo 
ant grindų ir tarp savęs kalba
si Prancūziškai. Paklausus ka
me čia dalykas ir kur tie žmo
nės iš biuro dingo, vienas iš jų 
pradėjo piktai kalbėti kad Ka
nados premjeras Mr. Bennett 
elgiasi kaip beždžionė ir daro 
tą ką daro kitos šalys, bet visai 
atžagariai kaip vėžys eina, nes 
Su v. Valstijų Prezidentas Roo
sevelt siunčia darbininkus į 
miškų darbus ir moka po $1 į 
dieną ir duoda drabužius, o Ka
nadoj geruose laikuose darbi
ninkai vos po dolarį į dieną 
miškuose teuždirbdavo. Ben
nett siunčia darbininkus į Na
kina kirsti miškus, lygint že
mę ir padaryt milžinišką lėktu
vams nusileisti vietą. Už tą 
darbą mokėsiąs po $5 į mėnesį.

Prancūzas baigdamas pasakė 
norys matyti kad už metų lai
ko pats Bennett miškuose kel
mus rautų. Visa tai iš pašalies 
matant darėsi juokinga. Nors 
sunkus laikai, šimtai bedarbių 
tąsosi gatvėse, bet nei vienas 
nenori dirbti už pigiai. Visi sa
ko: valgyt ir dabar maitinimo 
punkte gaunu, knm ten eiti ir 
dar dirbti?

Ir taip per dvi dienas vos su-
rinko 100 žmonių, ir tie dau
giausia buvo kurie perilgai iš 
maitinimo punkto naudojosi ar
ba kuriems gręsė pavojus kad 
nebūtų grąžinami į gimtinį 
kraštą; buvo ir tokių kurie va
žiavo todėl kad jie tokios duo
nos dar buvo neragavę. Aš su 
draugu irgi stojom j eilę va
žiuojančių, nes daužytis preki
niais vagonais vogtinai ir rizi
kuoti sveikatą ir gyvastį kaip 
daugeliui atsitiko tokiose ke
lionėse, neverta. Gavę kelio
nei maisto išvažiavom į Naki- 
na, Ont.

Šiame miestelyje yra apie 
1,000 gyventojų įvairių tautų, 
tik Lietuvių nėra. Stovi prie 
Kanados valstybinio gelžkelio 
šiaurinės linijos kuri eina iš 
Montreal į Winnipeg. Iš čia į 
Montreal 857 mailės, į Toronto 
753 mailės, i Winnipegą 503 m.

Pats miestelis stovi ganai 
gražioj vietoj, apsuptas aplin-1 
kui miškais ir ežerais. Randa
si keli klubai ir trys šokių sa
lės: viena bendra miesto, antra 
priklauso Anglų gelžkeliečių 
klubui, o trečia kitiems. Pasi
žvalgius aplinkui net keistai
atrodo kad nerasi to namelio! 
ant kurio nebūtų užtiesta radio 
antena. Sudbury gyventojų tu
ri 10,000, o tiek radio neturi
kaip čionai. Pasirodo kad čia
gyventojai krizio nejaučia, nes
daugelis tarnauja ant gelžkelio, Į 
o kiti dirba prie garvežių tai-j 
symo ir visi kol kas pragyveni- p 
mą turi.

Nuo miestelio į rytus randa- j 
si didelė lyguma mišku apau-1 
gus, kuri siekia ežerą, ir toje 
vietoje mano padirbti lėktu-

į vakarus per Kanadą. Valdžia 
pastatė lentų pastoges darbi
ninkams gyventi, ir čia dirba 
■virš 100 žmonių: kerta mišką, 
rauna kelmus ir turi išlyginti, 
privežti sausų žemių (žvyro) 
ir padaryti trijų šimtų akrų 
ploto lygumą lėktuvų nusileidi
mui. Dirbam 8 vai. į dieną. 
Gavom drabužius (kareiviški 
vasariniai), ir dabar atrodom 
kaip Kanados kariumenė, gink
luoti kirviais ir pjūklais. Mais
tas galima sakyti blogas, nes 
ant žmogaus skirta po 23c į die
ną, bet jeigu lyja ir neini dirb
ti tai už tą dieną negauni už- 
mokesties 20 centų. Be to jei
gu pamesi darbą, iš tavo algos 
atskaito $1.50 del darbininkų 
apdraudos. Taip tai per mėne
sį dirbęs jei norėsi išvažiuoti 
tai kažin ar gausi ką, nes pra
rūkai kelis centus, atskaito ap- 
draudą, ir tau nieko nelieka. 
Tai tokie uždarbiai Kanadoj: 
rūkantis žmogus negali uždirb
ti nei cigaretams ir pašto žen
kleliams per mėnesį, jei nori su 
kuo susirašinėti.

Neturėdami pinigų ir negir- 
dėdami kur kitokių darbų tu
rim čia būti ir dirbti už mais
tą.

Dabartinis musų gyvenimas 
visai atitinka sovietų “rojui”:
maistas ir drabužiai nerupi, ant 
rūkymo gauni ir gyveni kaip 
meškos ausyje.

O musų tėveliai ir giminės 
savo krašte laukia kada su- 
gryšim su pinigais, arba bėdo
je paduosim jiems ranką. Ko 
sulauksim mes čia, parodys at
eitis. Jurgis.

DAYTON
Mirė Motiejus Bartulis. Per

eitą savaitę mirė Motiejus Bar
tulis, sugyvenęs 62 m. Paliko 
žmoną ir išaugintą šeimą. Ve
lionis buvo tykaus budo žmo
gus ir ilgus metus išgyvenęs 
Daytone. Lai buna jam lengva 
Kalvarijos kapinių žemelė. Iš 
Lietuvos paėjo iš Prienų para
pijos. •

Papjovė vaikiną. Birž. 10 d. 
anksti rytą pamišimo apimtas 
įnamis (29 m. vyras) peiliu 
supjaustė 19 metų vaikiną, ku
rio tėvų name gyveno, žudi-
kas tuojau išgėrė nuodų ir mi
rė pats. Tėvas išgirdęs sūnaus 
riksmą skubiai bėgo į pagalbą, 
bet buvo pervėlu. “D.” Rep.

PAJIEŠKAU savo vyrą Jo
ną Baršį, kuris atgal 10 metų 
gyveno Scranton, Pa., paskiau 
New Yorke. Paeina iš Rokiš
kio ap. Kas apie jį žino prašau 
pranešti šiuo antrašu:

Narkunų k., Rokiškis 
Karolinai Baršienei.

Į LIETUVĄ
Reguliariai

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

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

Gražiausia kalba,
Marytė: — Ak kaip gra

žiai tas vaikinas kalbėjo! 
Iš kur jis ir ima tuos žo
džius, tokią puikią kalbą!

Onytė: — Apie ką gi jis 
taip žavėjančiai kalbėjo?

Marytė: — Apie mane.
A/

Patamsės nuotikis
Duktė motinai: — Tai iš- 

tiesų, mamyt, mano Augus
tas vakar tave pabučiavo?

Motina: — Taip, priean
gyje buvo tamsu ir....

Duktė, įšėlus, pertrauk
dama.: — Tai velnias! Ką 
gi jis manė. . . .

Motina: — Jis manė kad 
tai mu<ų tarnaitė....

A/

Kareivio nelaimė
Viena mergina neturėda-

ma kur dėti savo kūdikio, 
nuvažiavo į Kauną ir pinti
nėje paliko ant vežimo, o 
pati nuėjo toliau. Ilgai‘ne
laukus ateina kareivis, ap
sidairė kad nieko nėra, tik 
čiupt pintinę ir nešasi.

Mergina neužilgo nuva
žiavo toliau. Po valandėlės 
žmonės girdėjo kareivį po 
miestą rėkaujant: keno kū
dikis, pasiimkite sau. Bet 
niekas neatsišaukė.

Nustojo 20 Svaru
Riebumo j 4 Savaites

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

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

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

Ka'lbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Į LIETUVĄ
Švedui Amerikos Linija

New York-Klaipeda 
Per Gothenburga 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją 
Nuolatiniai išplaukimai iš New York

Pier 97, gale W. 57th St.
M.L. GRIPSHOLM .......... Liepos 3
S.S. DROTTNINGHOLM Liepos 13 
M.L. GRIPSHOLM .... Liepos 27 
M. L. KUNGSHOLM .... Aug. 19 
S.S. DROTTNINGHOLM . . Rugp. 24

Dideli, balti it gulbes laivai. Er
dvi ir gerai ventiliuojami kambariai. 
Kelionėj rodomi judami paveikslai. 
Laivo orkestras duoda koncertus bei 
griežia šokiams. Kelione buna per- 
trumpa keliaujant ‘Baltuoju Švedų 
Laivynu’.

Informacijų ir laivakorčių kre'p- 
kitės į savo vietinį laivakorčių agen
tą, arba:

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

SAUGIAUSIĄ

vietą Jūsų sunkiai

pinigams

rasit

papr. einamas s-tas,

pigiausia partraukia iš

aukštus procentus.

Bankas priima

indėlius. atidaro

o

sutaupytiems

Amerikos pinigus ir atlieka vi

sas kitas 'bankines operacijas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ LIKIMAS IR ATEITIS KURIUO TIKSLU MU- 
REIKALAUJA MUSŲ PASIAUKAVIMO gy LAKŪNAI AU-

MANY JOIN IN DEDICATION OF CULTURAL 
GARDEN IN CLEVELAND, OHIO

DU ŽYMUS ŠVIETĖJAI APDOVANOTI 
LIETUVOS ORDINAIS

Pereitą kartą “Liaudies 
Tribūnoje” buvo nurodyta 
kad Amerikos Lietuviams 
yra reikalinga užmiršti re- 
ligijinius ginčus ir Įsitikini
mus ir reikia bendrinti vi
sas tautines jiegas; taipgi 
nurodinėta kad reikia dau
giau pagarbos ir vienodumo 
tautinių veikėjų tarpe.

Norėdami prieiti prie tai
kos galime pastebėti kad 
nežiūrint kaip negalvosim 
ir kaip nesvarstysim, išeitis 
yra tik viena: tai subendri- 
nimas veikėjų pajiegų, nuo 
kurių priklauso visas mu
sų tautinis judėjimas, kul
tūrinis darbas. Mes aiškiai 
matome kad dabar, dėka 
rimtų veikėjų nesutarimo, 
Amerikos Lietuviai yra tik 
išnaudojami visokių gaiva
lų pelnagaudų.

Apsižvalgę plačiau pama
tome kad mes neturim Įkū
rę nieko visuomeniško: nei 
tokių net reikalingų Įstaigų 
kaip senelių prieglaudos ar 
našlaičių namai. Nors apie 
tokius dalykus kartas nuo 
karto pakyla mintys ir kal
bos, bet kada prie tų reika
lų prisisuka kraštutiniai fa
natikai, visas darbas #vėl nu
eina vėjais.

Mums Amerikos Lietu
viams jau pilniausia prino
ko laikas rūpintis savo liki
mu, iki dar ne pervėlai, o 
ne “pasaulio išganymu”. Vi
si rodos geriausia žinome 
kad tie iš musų tarpo kurie 
rūpinosi tik “pasaulio išga
nymu” ir mums tai skelbė, 
jie tik puikiausia Lietuvius 
išnaudojo, per eiles metų 
rinkdami sau dolarius. To
kių prigaudinėtojų ir veid
mainių musų tarpe dar pil
na ir šiandien, bet jau lai
kas juos vyti šalin iš musų 
gyvenimo.

Užėjus depresijai paste
bėjom kad pas Lietuvius 
nesirado nei vienos įstaigos 
kuri butų galėjus imtis gel- 
bėti biedniems musų vien
taučiams. Tuo tarpu kitų 
Ąutų centrai gavo šimtus 
taikstančių dolarių savo tau
tiečių šelpimui.
MES PRIIMĄS 1933 
M. BONŲ KUPONUS

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

Kur dingo tie “didvyriai” 
kurie taip “moka” “rūpin
tis” apie žemąjį visuomenės 
sluogsnį? Kaip greitai pas 
darbo žmonelius jie nieko 
del savęs negalėjo gauti 
taip greitai jiems Lietuvių 
“darbininkų reikalai” pasi
darė nesvarbus. Tą visi ge
rai matome.

Kad išvengus tų trukdy
tojų ir išnaudotojų, kad 
priėjus prie kultūrinio dar
bo, kuriamojo darbo, mums 
yra reikalinga susitarimas 
ir jiegų subendrinimas, o 
tada busime tikri visuome
nės sargai ir gynėjai nuo 
išnaudotojų, kurie kaip ko
kios kandys per eilę metų 
graužė musų Lietuvišką gy
venimą.

Negana atliuosuoti visuo
menę nuo išnaudotojų. Tu
rime kartu išrasti ir pasiū
lyti visuomenei tinkamus 
planus tolesnei Amerikos 
Lietuvių darbuotei, kuri 
turi būti tautinė kultūrinė, 
ne kitokia.

To viso pasiekimui reikia 
pasitarimo, taigi tuo tikslu 
yra šaukiamas Amerikos 
Lietuvių Tautinis Kongre
sas Chicagoje laike Pasauli
nės Parodos. Į tą kongre
są yra ir bus pakviesti visi 
nuoširdus žinomi veikėjai 
bei veikėjos iš visos Ameri
kos ir Kanados. Kongrese 
bus svarstoma tie klausimai 
kurie liečia kultūros darbą 
ir musų spaudos palaikymą, 
kas yra svarbu jeigu nori
me ką kultūriško nuveikti. 
Prie to bus proga susipa
žinti visiems i)' tas pagelbės 
ateities veikimui.

Nėra abejonės kad tūli 
musų išgamos dės visas pa
stangas pakenkti tokiam 
Tautiniam Kongresui. Bet 
tai bus tavo, veikėjau ir 
veikėja, pareiga suprasti ko 
tie gaivalai nori atsiekti, o 
tą supratus privalai pajuo
dyti jam jo vietą ir pasaky
ti jog tokie gaivalai turi 
pasišalinti iš musų tarpo.

Buk kareivis už savo tau
tinę gerovę, buk atsargus 
nuo tų gudruolių kurie iki 
šiolei tamsesniuosius musų 
brolius tik prižadais maiti
no, o patys save maitino iš 
tamsuolių surinktais dola- 
riais.

Rengkis dalyvauti Tauti
niame Kongrese kaipo Lie
tuvis. Mus dar didėli dar
bai laukia, todėl stokime 
dirbti nuo dabar!

KOJAS! (From the Cleveland News—Monday, June 12)
Lietuvos vyriausybė vis su-

LIETUVON
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo me'u sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORK AS 0173 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE -JllO.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės i vietini agentą arba

PER HAMBURGĄ

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

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

' Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

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

Kaip žinome musų lakūnai, 
Kapt. Darius ir S. Girėnas šio
mis dienomis jau pakils skristi 
per Atlantiko vandenyrtą i Lie
tuvą. Visi gerai žinome kad 
tas jų laimėjimas suteiks gar
bės ir didesnio populiarumo 
musų tautai ir parodys pasau
liui kokių lakūnų mes turime.

Be to, jie veža Amerikos Lie
tuvių laiškus i Lietuvą; juos 
pristatys ten pačiu greičiausiu 
budu — vos per dvi dienas. 
Daug Lietuvių pasinaudojo to
kiu musų lakūnų paštu. Ta
čiau tokia nepaprasta proga 
naudojasi ir kitataučiai.. Pa- 
veizdan, viena Amerikonų fila
telistų Įstaiga (visų valstybių 
pašto ženklelius parduodanti) 
užsakė net 200 laiškų nuvežti į 
Kauną, iš kur tie laiškai bus 
sugrąžinti jai. Ir jau dabar ji 
gavo tų laiškų užsakymus tarp 
kitko net iš keliolikos Lietuvių 
filatelistų, kurie jau dabar su
tiko mokėti po 30 dolarių už 
laišką! Kitataučiai darys iš to 
biznį, o kodėl iš Lietuvių niekas 
nerizikavo ?

Lietuva rengiasi iškilmingai 
sutikti Atlantiko padangės nu
galėtojus Lietuvius. Tuo rūpi
nasi Lietuvos karo aviacija ir 
civilinis aero-klubas, kuris su
darė priėmimo komitetą iš vi
suomenės atstovų. Be to, Kau
no miesto valdyba jau išanksto 
musų lakūnų pagerbimui nuta
rė Linksmadvario gatvę pava
dinti Dariaus Girėno gatve.

Matote, gerbiamieji, visi Lie
tuviai vienodai brangina lakū
nų žygį: Amerikos Lietuviai 
įvertino jų pasiryžimą ir parū
pino jiems gerą lėktuvą su nau
ju motoru ir propeleriu, o Lie
tuvoje taip pat gražiai įverti
nama jų didis darbas. Bet tai 
dar ne viskas. Tegul jie tik lai
mės !

Lakūnai pat pradžioje pasi
sakė kad nori rizikuoti Lietu
vių tautos garbei. Tą savo in
tenciją jie įrašė ir skridimo rė
mėjų knygoje, kurią nuvežę pa
dės Vytauto Didžiojo Muzeju- 
je. štai kas jon įrašyta:

“Mes skrisime į Lietuvą!
Lietuvių tauta laukia iš savo 

sūnų ir drąsesnių žygių. Būti
nai reikia ir jos sūnums prisi
dėti prie bendro darbo -— tirti 
dar mažai žinomas šiaurinio 
Atlantiko vandenyno oro sro
ves. o taip pat naujai išrastus 
navigacijos budus ir priemones 
pritaikyti kasdieniniams reika
lams. Mes gyvendami tokiais 
laikais kada oras stengiamasi 
panaudoti žmonijos reikalams, 
laikome savo pareiga tautos 
vardu tą darbą garbingai atlik
ti.

Jaunoji. Lietuva! Tavo dva
sios įkvėpti, mes stengiamės šį 
pasirinktą uždavinį įvykdyti. 
Musų pasisekimas tegul sustip
rina Tavo dvasią ir pasitikėji
mą savo jiegomis ir gabumais! 
Bet jei Neptūnas ar galingas 
audrų Perkūnas ir mums bus 
rustus — pastos mums kelią į 
Jauną Lietuvą ir pašauktų “LI- 
TUANICĄ” pas save, tada Tu, 
Lietuva, turėsi išiniaujo ryžtis 
aukotis ir pasirengti naujam 
žygiui, kad audringų vandenų 
dievai butų patenkinti Tavo pa
stangomis, pasiryžimu, ir ne
kviestų Tavęs į Didį Teismą.

“•LITAUNĮCOS“ laimėjimas 
tegul sustiprina jaunų Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvepia juos nau
jiems žygiams!

“LITUANICOS” pralaimėji
mas ir nugrimzdimas į Atlanti
ko vandenyno gelmes tegul au
klėja jaunų Lietuvių atkaklu-

Cleveland, June 12.—With the 
Lithuanian minister to America 
Bronius K. Balutis, present in 
his diplomatic capacity, Cleve
land’s Lithuanian cultural gar
den on East blvd. was officially 
dedicated yesterday before an 
audience of more than 2,000 
people.

Perhaps the most impressive 
moment of the ceremonies came 
when the bust of Dr. Jonas Ba
sanavičius, Lithuanian liberator, 
given by the Lithuanian govern
ment to Cleveland, was unveil
ed by Mrs. Anna G. Mihelich 
and Mrs. Lottie Šukys, officers 
of the Lithuanian Cultural gar
den, amid applause and the play
ing and singing of the “Star 
Spangled Banner” and the Lith
uanian Anthem.

Escorted by Mayor.
The Lithuanian minister was 

escorted to the statue by Mayor 
Miller. They were preceded by 
girls in village costume, who 
carried a traditional Uithuainian 
wreath made of roses, ruta 
blossoms—-the national flower— 
and leaves of the diemedis tree, 
center of Lithuanian legends.

“You have here a park ded
icated to the various national
ities, yet narrow nationalism 
has no part in it; and you have 
banned from it the exaggerat
ed patriotism which breeds in
ternational intolerance and hate” 
the Lithuanian envoy declared 
as he commended the garden 
movement and expressed' his 
country’s desire to assist in it.

P. V. Chesnul, president of 
(he Lithuanian Cultural Garden 
league, presided. Mayor Miller 
accepted the bust on behalf of 
the city. Other speakers were 
Councilman Willliam R. Hop

kins, K. S. Karpius, editor of 
the Lithuanian weekly, Dirva; 
Mrs. Anna Mihelich, chairman 
of the reception committee 
which welcomed the minister 
upon his arrival yesterday 
morning; the Rev. Vincent G. 
Wilkutaitis, Charles J. Wolfram 
and Mrs. Jennie K. Zwick, presi
dent and executive secretary 
of the Cleveland Cultural Gar
den league; Parks Director 
Felix Matin, Leo Weidenthal, 
who first conceived the cultural 
garden plan, and Peter P. Mu- 
liolis, treasurer of the Lithua
nian league. ,

Singers Open Program.
The dedication ceremonies be

gan with numbers by the Unit
ed Lithuanian Singers, directed 
by Vincent A. Greičius, one of 
which “Mes Grysim Ten”, was 
written by Greičius in honor 
of the Lithuanian minister. The 
Glenville High School band, dir
ected by Arthur Newman play
ed martial airs.

Greetings to the Lithuanian 
cultural group were, extended 
by Philip Garbo, president of 
the Italian Cultural Garden 
association; John L. Mihelich, 
represting the Jugoslav; Mrs. 
Martin J. Duffy, the Irish; 
Louis Petrash, the Hungarian; 
Dr. I. M. Jarzynski, the Polish; 
Edward J. Kovanda, the Czech; 
Joseph Harv'abny, the Russian; 
Dr. E. Mankovich, the Rusin, 
and W. S. McDiarmid, the col
onial garden.

Minister Balutis spoke over 
WJAY later in the afternoon, 
and in the evening was the 
guest of honor at a dinner for 
75 at Hotel Hollenden..

(Picture on Gth page shows 
dedication of th,e bust.)

randa Amerikoje daugiau as
menų kurių nuopelnai Lietuvių' 
tautai yra visuomenei gerai ži
nomi. Ta garbė ir šį kartą ten
ka didžiausiai Lietuvių koloni
jai — Chicagai.

Antanas Olšauskas (Olševs- 
kis) Lietuvos vyriausybės ap
dovanotas Vytauto Didžiojo or
dinu.

Jis gimė 1863 m. Birželio 13 
d. Lietuvoje. 1889 m. atvykęs 
į Chicagą, dirbo spaustuvėje, 
žemės ūkyje, stiklų fabrike ir 
pardavinėjo po namus Lietuviš
kas knygas, kol 1893 m. Birže
lio mėn. ėmė leisti neužmiršta
mą “Lietuvą”. Pradžioj ją pats 
redagavo, bet nuo 1895 m. tą 
darbą pavedė šernui (J. Ado
maičiui), kurį Dr. V. Kudirka 
pasiūlė. Nuo 1912 m. “Lietu
vą” redaguoti pakvietė adv. B. 
K. Balutį, kuris 1919 m. buvo 
Tėvynės pašauktas į aukštesnę 
tarnybą, šio redaktoriaus ve- 

i dama “Lietuva” net šešiais 
tūkstančiais egzempliorių vedė 
Lietuvių visuomenę tautiniu ke
liu ir su dideliu įkarščiu rūpi
nosi svarbiausiais musų tautos 
reikalais. Yra faktas kad to
kio tipo laikraščio Amerikos 
Lietuvių visuomenė ir šiandien 
pasigenda. “Lietuva” buvo at
kakli Lietuvybės gynėja ir ko
votoja del Lietuvos laisvės.

Olšauskui bankrutuojant, ji 
buvo leidžiama J. J. Bačiuno ir 
Pajausko; o kai ją ėmė (jau 
dienraštį) leisti bendrovė, de
ja, neatsirado įpėdinių su to
kiais gabumais kaip jos buvęs 
leidėjas Olšauskas ir buvęs re
daktorius Balutis, ir laikraštis 
1520 m. buvo palaidotas.

Olšauskas savo laikraštinin- 
kavimo laiku išleido net 133 vi
sokio turinio knygas, kuomet 
jos Lietuviams buvo labiausia 
reikalingos, — išviso, manau,

vadovė). Ji milžinišką švieti-
rno aparatų sukūrė. Šioj vie
nuolijoj yra apie 500 Lietuvai
čių (100 Lietuvoje). Iš jų apie 
50 yra baigusios aukštąjį mok
slą, o apie 250 dar tebelanko 
universitetus. Ateityje iš jų 
bus rimtos pedagogės. Bet ir 
dabar jos veda 25 parapines 
Lietuvių mokyklas su 6000 ber
niukų ir Mergaičių ir 4 aukš
tesnes mokyklas: dvi mergai
čių akademijas (high schools, 
Chicagoje ir Philadelphijoj) ir 
dvi (dviejų metų kurso) ko
mercijos mokyklas Chicagoje. 
Aukštesnėse mokyklose moko
si apie 400 Lietuvaičių. Tat 
Kazimierietės didelį tautišką 
darbą vykdo,, nes tai beveik 
vienintelės Lietuviškos mokyk
los. Tarp kitko jos uoliai mo
ko vaikus patriotiškų dainų, 
deklamacijų, parengia vaidini
mus ir kitais budais stiprina 
Lietuvybę. Už tat visuomenė 
ir gerbia jas, sunkiomis sąly
gomis palaikančias Lietuvybę. -

Kazimierietės veda ir vienin
telę Lietuvių ligoninę (penkių 
aukštų rufous, kur yra vietos 
šimtui ligonių), ši įstaiga ge
rai įrengta, švari ir gerai tvar
koma. Ja mielai naudojasi Lie
tuviai ir kitataučiai. Ji atsi
ėjo daugiau kaip $400,000 (tik 
pusė išmokėta).

Lietuvos vyriausybė aukštai 
įvertino Kazimieriečių darbus, 
nuopelnus ir jų viršininkės 
triūsą; tat vienuolijos 25 metų 
sukakties proga apdovanojo 
Motiną Mariją Gedimino ordi
nu.

Ordinus Chicagoje įteikė Lie
tuvos Ministeris B. K. Balutis: 
A. Olšauskui Birželio 13 d., o 
Motinai Marijai — Birželio 14. 
Ta proga buvo iškelta puotos 
abiem apdovanotiem veikėjam 
pagerbti. P. Jurgėla.

PIKNIKAI
Alaus legalizavimas — pik

nikų gadynė. Chicagoje rengia
ma piknikai kas sekmadienį. 
Pasitaiko po dešimtį ir dau
giau.

Birželio 11 diena buvo graži 
piknikams. Į vakarą oras at
vėso. Diena buvo karšta. Alus 
visur putojo.

Tą dieną laikė piknikus “San
dara” ir “Naujienos”. Abu pik
nikai turėjo žmonių. “Sanda
ra” gal but nemažiau už “Nau
jienas”. Seniau, Chicagiečiai 
gausiai lankydavo “N.” pikni
kus. Būdavo, sutraukia publi
kos po penkis, šešis tūkstan
čius ! Pernai, užpernai, o ir šy- 
met, jau “Nauj.” piknikus ne
lanko tiek žmonių.

Štai Gegužės 21 d. “Naujie- 
niečiai” rengė gegužinę, žadė
jo uždyką sandvičių ir alaus, 
bet žmonių atsilankė nepilni 
trys šimteliai. Apsivylė su “ge
gužine”, “N.” socialistai iš vi
sų spėkų organizavo publiką į 
pikniką (Birž. 11 d.). Ir čia 
davė dykai tikietus už iškirptus 
kuponus. Tikėjosi tūkstančius 
sutraukti.

Nepavyko vargšams. Į vaka-

mą ir ryžtumą, kad Sparnuotas 
Lietuvis būtinai įveiktų klas
tingą Atlantiką Tėvynės Lietu
vos garbei!

Tat šį savo skridimą skiria
me Tau, Jauna Lietuva!

Tą didį bandymą pradėsime, 
tikėdami Dangaus palaimos ”

Štai kodėl ir kam musų drą
suoliai aukojasi. Visi gerai su
praskime tą tikslą ir dedikaci
ją. Tėvai, paskaitykite ir pa

rą gal but susirinko pusantro 
tuksta'nčio su “kuponais”. Ti- 
kietų mažai pirko.

Suvažiavę, “draugai” socia
listai negali atsistebėti tokiu 
negausingu pikniku. “Nauj.” 
visados skelbėsi “įtakingiausiu” 
dienraščiu Chicagoje. Kur ta 
įtaka? Jau jos nėra. Jau Lie
tuviai sužinojo kad “N.” yra 
socialistų pasipelnymo krome- 
lis. Susispietę apie jas, kelio
lika metų sumaniai darė “gešef- 
tą”. Ir nėkurie puikius namus 
pasistatė, gerai pagyveno, pa- 
baliavojo. .. . Šerų buvo įva- 
lias. ...

Dabar viskas smunka. So
cializmas griūva ir socialistai 
netenka įtakos. Chicagos Lie
tuviai atbunda iš užkerėto mie
go į tautinį susipratimą.

“Sandara” rado daugiau sim
patijos” už “Naujienas”.- Chi
cagiečiai remia Lietuvybę sklei
džiančius laikraščius. Visokiems 
internacionalistams — nei cen
to !

Tą pat dieną dar atsibuvo 
devyni piknikai. Visur žmonių 
atsilankyta. Bet didžiausias 
piknikas šiais metais buvo 
“Margučio”. Reporteris.

aiškinkite tai savo“ vaikams! 
Tegul jie žino tokius Lietuvių 
jaunuolių darbus. Tatai, be 
abejonės, sustiprins' jų patrio
tiškumą ir Lietuvybės dvasią, 
nes tokiam didžiam žygiui au
kojasi Amerikos Lietuviai.

Kas pasiryžęs laimėti ar žū
ti tas retai buna nugalėtas!

Tat su pasididžiavimu lauki
me istoriško Lietuvių laimėji
mo! P. Jurgėla.

’ SVEIKATOS J EŠK ANTIE JI
KARŠTŲ SVEIKATOS VANDENŲ VIETA 

Daugumas žmonių atvažiuoja čia gydytis nuo Rheu- 
matizmo, Nervų ir kitų ligų ir atgauna sveikatą, čia 
pragyvenimas yra pigus, 1 imbaris už $3 į savaitę.

LIETUVIŠKA MOTELIS
Rašykit man, o gausit atsakymą tuojau. 

ADAM T( LOCKA
128 Chapel Street Hot Springs, Ark.

apie 210,000 egz. Taigi jis da
vė musų tautai milžinišką kny
gyną, kuri tų knygų dėka žy
miai apsišvietė, sukulturėjo ir 
daugelis Lietuvių to dėka iš
truko iš fabrikų ir sėkmingai 
nuėjo kitų profesijų keliais. 
Be to, Olšauskas pardavė apie 
200,000 Lietuviškų knygų sve
timų laidų. Tuo budu jis pa
tiekė Lietuvių visuomenei ne
toli pusės milijono Lietuviškų 
knygų, kurios ypač anais lai
kais svarbų savo darbą atliko 
tautos švietimui, kartu kelda
mos ir tautišką Lietuvių susi
pratimą.

Šis vyras 1909 m. buvo užsi-
mojęs net pirmą Lietuvišką 
Enciklopediją leisti ir jau buvo 
tam reikalui išleidęs apie $1400. 
Bet tikslas nebuvo pasiektas— 
ne del leidėjo priežasties. En
ciklopedija butų apvainikavus 
Lietuvių literatūrą, kurią A.
Olšauskas gausiai praturtino.

Tačiau šis garsus leidėjas
pralobo ne iš to darbo. Tarpi
ninkaudamas nuosavybės, lai
vakorčių pardavimui ir pinigų 
siuntimui, jis ilgainiui net savo
banką įsisteigė, kuris ilgai ir 
gerai gyvavo iki didžiojo karo. 
Sumažėjęs biznis. privertė Ol
šauską išparduot visus didelius 
savo turtus ir teisingai atsi
skaityti su indėlininkais. Tai 
garbingas žmogus.

Motina Marija
Antras žymus Amerikos Lie

tuvių švietėjas tai Amerikiečių 
Lietuvių švietimo “ministerė” 
Motina Marija (Kazimiera Kau
paitė, Seserų Kazimieriečių vie
nuolijos įsteigėja ir ilgametė

DEVYNI UŽMUŠTA
Milžinišką lėktuvą kuris ve

žiojo pasažierius Chicagos Pa
rodoje, sekmadienį ištiko ne
laimė ir jis nukrito iš 600 pė
dų. Užsimušė septyni pasažie- 
riai ir du lakūnai.

Nelaimė patiko kuomet oras 
staiga virto vėjuotas ir nusu
ko vieną lėktuvo sparną. Lėk
tuvas krito į žemę pievoje už
miestyje. Nukritus lėktuvas 
užsidegė kuomet eksplodavo gą
sdinąs. Gelbėtojai negalėjo 
prie lėktuvo prieiti del ugnies, 
o viduje buvę žmonės sudegė 
kad net nebuvo galima pažinti.

ŠEŠI UŠMUŠTA. Centralia, 
Ill. — Birž. 13 d. Illinois Cen
tral traukinis užmušė šešis as
menis važiavusius per gelžkelio 
bėgius tuo laiku kuomet trau
kinis atbėgo.

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ LIAUDIES 
SĄJUNGA
ir Redakcija

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

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

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekviena mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams
Lietuvaų metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2137 West 69th Street Chicago, Ill.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

$2.00. I



DIRVA

AMERIKOS LIETUVIŲ ŠVENTINYČIA

Lietuvos vyriausybė, per 
tarpininkystę Lietuvos Mi- 
nisterio Washingtone B. K. 
Balučio ir Kauniečio Majo
ro Aleksandro Ardicko, at
siuntė pereitas Kalėdas di
delę dovaną Clevelando Lie
tuviams—musų tautos pat- 
riarko Basanavičiaus bius
tą. Biustas yra musų žy
maus dailininko Zikaro dar
bo, nulietas siaurųjų gelž- 
kelių dirbtuvėje, iš žalvario.

Tas biustas Birželio 11 d. 
tapo iškilmingai atidengtas 
Lietuvių Kultūriniame Par
ke Clevelande.

Jis yra Lietuvos vyriau
sybės dovana Clevelando 
miestui, pasididžiavimas vi
so Clevelando Lietuviams ir 
garbės ženklas Amerikos 
Lietuvių išeivijai.

Ne tik mes Clevelandie- 
čiai bet ir visi Amerikos

(Courtesy of the Cleveland Press)
Lietuvos Ministeris B. K. 
Balutis, kuris dalyvavo Cle
velando Lietuviu Darželio 
atidarymo iškilmėse ir pa
dovanojo miestui Dr. Jono 
Basanavičiaus biustą.

Kokie Paiki tie 
“Smertelni” Žmoneliai

Moterų Krikščionių Blai
vybės Unija, pasiryžus va
ryti propagandą prieš alų, 
išgalvojo štai kokį būdą. 
Jieško tokios moteries kuri 
sutiktų būti “kankinė”, ap- 
siimdama išgerti kasdien po 
aštuonias bonkas alaus, pri
rodymui kad alus žmogų 
tunkina (riebina). Tos or
ganizacijos vadovės tiki kad 
jei prirodys jog nuo alaus 
moterys tunka tai dauguma 
moterų vengs gėrusios alų, 
nes žinom kaip moterys ne
nori tukti.

Amerikos laikraščiai prie 
to pastebi štai ką, sako: 
Kam reikalaut kad moteris 
išgertų po aštuonias bon
kas alaus. Sunku butų ras
ti moterį kuri kasdien ger
tų po aštuonias bonkas to

Lietuviai busime visados dė
kingi Lietuvos vyriausybei 
kad padovanojo mums bius
tą, nežinodama kaip ir kur 
mes jį padėsime. Tačiau, 
kaip pats Ministeris Balutis 
— kurs oficialiai Lietuvos Istorine Apysaka

I
rudo skystimo, kaip ir tokią 
kuri gertų po aštuonias 
kvortas pieno, nuo kurio ir
gi tunka.

Jeigu moterys, kaip ir di
delė daugybė vyrų, išgers 
po bonką-kitą alaus į savai
tę tai tas nekenks nei kiše
nini, nepadarys nei girtuo
kle, ir nepadarys žymės ant 
kūno sudėjimo.

Milžiniški Pinigai 
Morgano Kontrolėje

Senato tyrinėjimo komisi
joje paaiškėjo kaip plačiai 
turi apėmęs Amerikos tur
tus bankierius Morgan su 
savo dalininkais. Jo drau
gai ir jo banko nariai yra 
direktoriai 89 korporacijų 
ir bankų šioje šalyje, kurie 
kontroliuoja bendrai suvirš 
$20,000,000,000 tų įstaigų 
turto.

Nedykai Morgan priver
tė šokti pagal savo muzikos 
visus žymiausius šalies va
dus. Jis arba turi ryšius su 
jais arba jiems reikalinga 
jo pagalba ir už tai jie pas
kui kraipo šalies reikalų ei
gą sulyg Morgano interesų.

M
 JUODOe r u n a s Kissro

vardu biustą padovanojo 
Clevelando miestui — gali 
paliudyti, musų tautos pat- 
riarkas Basanavičius yra 
pastatytas ant puikaus ak
mens pedestalo, gražioje ir 
pritinkamoje vietoje, sena
me miesto parke,- kuriame 
paskirta Lietuviams virš du 
akrai (apie du ha) žemės 
Lietuvių Darželio įsteigi
mui (žiūrėkite vietines ži
nias).

Visad ir iš visur važiuo
dami per Ameriką Lietuviai 
— iš rytų į vakarus ir iš 
vakarų į rytus — privalo 
nuo dabar sustoti Clevelan
de, atlankyti Lietuvių Dar
želį, atiduoti pagarbą musų 
tautos atgimimo Tėvui, pa
dėti prie paminklo vaini
kus ir pamatyti natį pamin
klą. Niekur kitur Ameri
koje gal toks paminklas ne
stovės.

Musų didėsės organizaci
jos privalo nutarti laikyti 
Clevelande savo sekančius 
seimus, kad turėjus progą 
aplankyti šį paminklą ir pa
sodinti Darželyje savo at
minčiai medį, kas duos Cle
velando Lietuviams sureng
ti ta proga dideles iškilmes.

Šiame Darželyie bus vie
tos visos Amerikos Lietu
vių kultūrinėms patrioti
nėms organizacijoms paso
dinti savo atminties medį. 
Bus vietos visos Amerikos 
Lietuviams pastatyti kokio 
kito musų tautos kultūros 
darbuotojo paminklą, nes 
Clevelando Lietuviai nelai
kys Darželį patys vieni ap
gaubę, bot atidaro jį visiems 
ir nori kad kuodaugiausia 
musų išeivių jį lankytų, Dr. 
Basanavičiui nusilenktu.

Jame Clevelando Lietu
viai apvaikštinės savo.Tau
tos šventes ir nuolat dirbs 
Darželio padarymui iškil
mingesnių ir musų tautai 
šventesnių.

Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Darbai ir Bizniai Pagerėjo
Šymet per Gegužės mėne

sį Amerikos biznio judėji
mas buvo daug gyvesnis ir 
aukščiau stovėjo negu tą1 
patį mėnesį pernai, ir pir-į 
mą kartą nuo 1929 metų pa-i 
gerėjo taip žymiai.

Pirklyba prasiplėtė, paki
lo gelžkelių judėjimas pre
kių vežiojime. Pakilo dar
bininku skaičius 4.6 nuoš. 
ir darbininku skaičius 1.9 
virš Kovo mėnesio skaitlį-] 
nių.

Atplaukęs, įvaras buvo atsargus ir nu
davė tik kaip tikras pirklys. Nors vikin
gų atsiradimas, visados sukeldavo gyven
tojuose nerimasties, Rasytė aiškiai matė 
kad iš tokio nedidelio būrio atėjūnų pavo
jaus nėra, ir žinojo kad nuo tiek visados 
apsigins ir lengvai juos nugalės. įvaras 
tuo tarpu pirko, keitėsi prekėmis su Sam- 
biais, o valdovei, už leidimą apsibūti salė
je ilgesniam laikui, prisiuntė brangias do
vanas.

Rasytė ilgėjosi, laukė savo vyro su- 
gryžtant, ir kalbėjo savo vaikams kaip jų 
tėvelis narsiai priešus žudo, įkvėpdama 
jiems meilę ir pagarbą savo tėvo, ir didin
dama jų palinkimą prie karingumo. Kiek
viena prabėganti diena didino jos pasiilgi
mą savo vyro, ir trumpino jo nebuvimo 
dienas, artino sugryžimą.

įvaras tuo tarpu buvo išplaukęs ir vėl 
sugryžo, vėl atsiųsdamas Rasytei dovanas, 
ir vėliau pats pribuvo į pilį prašyti leisti 
apsibūti saloje ilgiau, nes turįs supirkti 
daug gintaro, kurį žiemai vešias į šiltas 
juras.

Rasytė mielai priėmė tokį svetį kurs 
daug jos žmonių paruošto turto — ginta
ro — paims ir gerai už tai atmokės, ir pa
sakė įvarui kad visokiame reikale gali į ją 
kreiptis, ji suteiks pagalbą ir apsaugą nuo 
salos gyventojų.

Savaitė po savaitei, gražioms vasaros 
dienoms bėgant ir įvarui pas Rasytę atsi
lankant, ji ėmė ilgėtis vyro — ir tankiai 
jos noras buvo kad įvaras pas ją dažniau 
lankytųsi. Kartais pati nepasijusdavo kaip, 
kalbėdama vaikams apie jų tėvą, ji vaiz
duotėje matydavo įvarą ir pasinėrus sva
jonėse žiūrėdavo į jurą — aukštai kalne 
stovėdama, — į tą pusę iš kur įvaras gali 
ateiti.

Tas jaunas Danas pasiryžo tokiu budu 
užkariauti Sambiją. Patogus, narsus ir 
prielankus moterims, buvo pražūtimi tų 
kurios jo vilionėms pasiduodavo ir pervė- 
lai pajusdavo jo klastą, arba visai nepajus
davo. Jis žinojo kad gražus žodžiai ir do
vanos jaunai moteriai, likusiai be vyro, yra 
geriausia pinklė ją pasigauti.

Nejučiomis Rasytė pradėjo norėti kad 
Vydūnas dar ilgiau kariautų, daugiau už
kariautų, ir kad, jam negryžtant, įvaras 
ją tankiau lankytų. Tame nieko blogo, 
manė ji sau: kai pareis vyras, įvaras iš
plauks, ir vėl viskas bus po senovei. Sve
timas, nežinomas atėjūnas liko jos pilies 
geriausias svečias. Kada krivė Adiklis jai 
įrodinėjo jog neatsargu svetimas įsileisti 
į pilį, Rasytė pasakė kad pirklys įvaras pa
žadėjo jai pagalbą nuo juros plėšikų, jei
gu jie užeitų, vyrui nesant namie.

Svečias rodė jai didelį prielankumą, 
užjautimą ir palinkimą prie jos vaikų, su

kuriais net žaidė, tuomi palengva, bet tik
rai, įgaudamas sau motinos pamėgimą. Ma
tė jis kad kunigienė jau nuolat ir labiau jo 
pasiilgsta; ir labai buna linksma kada jis 
prie jos esti, ir tuo pasitenkinęs dar labiau 
ją viliojo. Kartais pasakydavo kad žada 
išplaukti, susekimui jos minčių apie save. 
Ir Rasytė, vis klastos nenujausdama, atvi
ra širdimi pasakė jam kad jai be jo butų 
nuobodu, ir baugu kad juros plėšikai ne
užpultų.

Dabar įvaras žinojo kas reikia toliau 
daryti. Jis prisitaikė, sugriebė ją j glėbį 
ir pabučiavo. Rasytė, savo įgimtu mote
rišku atsargumu, už tai tėškė jam per žan
dą labai skaudžiai ir nusisuko nuo jo. Jei
gu butų bėgus ar ėmus bartis, butų buvę 
dar toli iki laimėjimo. Bet įvaras matė 
kaip ji nusisukus sunkiai alsavo, net apgai
lavo kad jį užgavo, tik nenorėjo išsiduoti. 
Jos pasiilgimas vyriškio šaukte šaukė kad 
tas kurs ją lanko, jai daugiau meilės ro
dytų. Jos jausmai degė ir širdis smarkiai 
daužėsi. Užgavus jį, ji pati nusigando, 
ėmė baimintis kad įvaras neužpyktų ir ne
paliktų ją.

Kada kartą vėliau vakare jis rengėsi 
gryžti į savo stovyklą pajūryje, Rasytė 
pasiūlė jam apsinakvoti pilyje. Bet rei
kėjo ilgai prašyti iki jis sutiko.

Rasytė tą ištisą naktį mažai tesudėjo 
akis, nes nors baiminosi kad jis neateitų, 
bet kartu persvajojo visokias svajones, lyg 
jį su savim turėdama. Mažas krebždėsis 
sudrebindavo ją ir širdį išjudindavo smar- 
kiai-smarkiai plakti. .. . Kad taip jis atei
tų ir patamsėj ją apkabintų.... imtų bu
čiuoti. . . . myluoti. ... ką ji darytų?. . . .

įvaras pernakvojo ramiai ir apsiėjo 
labai padoriai, taip kad rytą pasimačius 
Rasytė parodė jam dar didesnio pasiilgimo 
ir meilės negu pirmiau, kai kelias dienas 
nematydavo. Gal butų ją išgąsdinęs jeigu 
butų sumanęs naktį prisivogti. Dabar ma
tė ir suprato kaip ji pati prie jo linksta 
kaip silpna smilga.

sj: ❖ *

Štai pargryžo iš karo daugelis Vydū
no vyrų, bet paties kunigo nebuvo. Pra
virko Rasytė ir jos vaikai patyrę kas at
sitiko, bet Rasytė greitai atsipeikėjo ra
mindamas! kad galės ilgiau su įvaru bu
voti. Sugryžusieji pasakė kad Vydūnas 
buvo sužeistas ir pateko priešų nelaisvėn. 
Sakė kad reikia siųsti išpirkimą, tik taip 
atgaus savo vyrą iš Mozūrų, kada jis ap- 
sveiks ir galės namon gryžti. Patyrus kad 
vyras ne mirtinai sužeistis, ji ėmė trokšti 
kad jis ilgiau nepasveiktų. ...

įvaras irgi apsidžiaugė kad pilies šei
mininkas greit negryš ir jam yra proga 
daugiau savo pinkles ant Rasytės apsukti. 
Sugryžimas vyrų iš karo sustiprino Ery- 
no apsaugą ir atsparą prieš jį. Dabar spė
ka Eryną paimti buvo visai tuščia mintis,

Birželio 16, 1933

ANDRIUS CARNEGIE
Štai trumpas aprašymas žmogaus, ku

ris iš paprasto telegrafo operatoriaus vai
kino patapo plieno karalium!

Laike Amerikos Civilinio Karo, 1864 
metais, Andrius Carnegie buvo telegrafis
tas, 24 metų amžiaus. Per jį ėjo karo ži
nios į viršenybę Washingtone.

Andrius gimė biednoje šeimoje Dum- 
ferline, Škotijoje. Kuomet 1848 m. jo tė
vai atvažiavo į Ameriką ir jį atsivežė ma
žametį vaiką, jis neužilgo pradėjo dirbti 
audinyčioje prie špūlių sudėliojimo siūlų 
sukimo skyriuje. Algos gavo $1.20 į sa
vaitę. Vėliau gavo darbą prie telegramų 
išnešiojimo ir palengva pats išmoko tele
grafisto darbo. Civiliniam kare tarnavo 
kaipo telegrafo operatorius.

Numatydamas reikalingumą geležin
keliams bėgių, nes tada gelžkėliai kaip, tik 
pradėjo plėstis, 1864 metais Carnegie gavo 
porą kitų draugų ir Pittsburge suorgani
zavo gelžkelio bėgių dirbtuvę. 1873 metais 
jie jau išstatė Edgar Thomson dirbtuves 
Braddocke ir 1886 m. paėmė į savo kon
trolę Homestead geležies išdirbystes.

Jis turėjo didelį pasisekimą, jo dirb
tuvės augo, turtai didėjo. Kada jau Car
negie darė pelnų $40,000,000 j vieną metą, 
jis pardavė savo dalis kitiems ir aplink jo 
įrengtas išdirbystes apsigaubė naujai su
organizuota United States Steel korpora
cija.

Carnegie savo milijonus leido įvai
riems labdaringiems ir mokslo reikalams 
Pittsburge ir visoje šalyje.

Jis per visą Ameriką savo pinigais iš
augino tūkstančius viešų skaityklų, bet ne
užsiėmė pirkiniu knygų, nes jis buvo ma
žo mokslo ir sakoma pareiškęs jog apie 
knygų vertę visai nenusimano.

PAUKŠČIŲ LIZDO VERTĖ
Žmonės mažai tesupranta apie paukščių 

naudingumą. Ir ūkininkai neįvertina tų 
sparnuočių kaimynų, nors jiems paukščiai 
yra labai svarbus prieteliai. Pažiūrėkim 
ką apie tai sako mokslas. Po ilgų ir nuo
seklių tyrimų gamtininkams pavyko maž
daug nustatyti kiek yra vertas vienas liz
das susidedąs iš dviejų senių ir penkių jau
niklių: vienas paukštelis reikalauja sau 
maistui 50 vabzdžių arba kirmėlių į dieną 
tat penkiems reikės 250. Paukšteliai mai
tinami per 30 dienų; tuo laiku jauna pauk
ščių šeimynėlė neskaitant senių sunaikina 
7,500 įvairių ukiui kenksmingų gyvių.

Kiekvienas vabzdys arba kirmėlė per 
dieną suėda tiek augalų ar lapų kiek pati 
sveria. Jei toks gyvis suėstų tik vieną au
galo žiedą ar užsimezgusi vaisių tai per 30 
dienų suėstų 30. O 7,500 gyvių, kuriuos 

taigi jis tik labiau nudavė pirklį ir Rasy
tės mylimąjį, kuo Rasytė jį ir laikė. įva
ras ryžosi galutinai užvaldyti pačią valdo
vę, kitaip jam viskas butų žuvę.

Beviliodamas, beapgaudinėdamas jau
ną, gražią moterį, įvaras pats ją pamilo, ir 
matydamas ją žadančią jam visą savo mei
lę, pasiryžo su ja sugyventi ir taiy užval
dyti ją ir visą Sambiją, vietoje apiplėšti 
ir pabėgti, kaip išsyk buvo manęs. Rasytė 
jį laikė savu vyru ir pasidavė jam su visa 
savo meile. įvaras liko nuolatinis pilies 
gyventojas, Rasytė jam visame pataikavo, 
ką matydamas jis pradėjo įvesdinėti savo 
tvarką ir statyti savo sargybą, sau prie
lankius vyrus pilyje laikė, visapusiai apsi
saugodamas nuo Vydūno sugryžimo.

Pilies žmonės ir kaimynai matė kad 
Rasytė prisiima kitą vyrą, bet vieni bijojo 
ir nedryso ką nors sakyti, o kiti ėmė tarp 
savęs pašiepti ją sakydami: Nereikia no
rėti kad moteris butų viena be vyro. . . .

Gandai apie Rasytę ir įvarą pasiekė ir 
krivės Adiklio ausis, kurs atsiskubinęs pas 
kunigienę, dievų bausme grąsindamas, Įsa
kė jai daugiau to svečio pilin neįsileisti.
Nors ji pažadėjo, bet tas nesulaikė jų nuo,

Įsulesa viena paukščių šeimyna per mėnesį, 
sunaikintų apie 225,000 žiedų ar vaisių.

Holandijoj, Danijoj, Vokietijoj ūkinin
kai rūpinasi turėti paukščių kuodaugiau
sia.

—Portugalų kalbą vartoja apie 20 mi
lijonų žmonių, nors pati Portugalija yra 
maža šalis. Portugalų kalba plačiai var
tojama Pietų Amerikoje.

—Kinų kalbą vartoja 400,000,000 žmo
nių.

—Amerikoje moterų ūkininkių skai
toma į 200,000.

—Seniausia pasaulyje tautinė vėliava 
yra Danijos, kuri yra naudojama be per
mainų nuo 1219 metų.

ŠALIS DAININGŲ KLONIŲ
Gražius laukus turi, Tėvyne mano, 
Nors juose vargas žydi toks kartus. 
Upeliai su muzika dainų švelniai čiurlena, 
Lyg bučkis, saulės juokas toks saldus.
Krūmuos ir gojuos paukštelių chorai 
Virpina klonius žalius Tėvynės.
Laimingi esam sunai artojų 
Kad turim gražią tokią gimtinę.
Per dieną darbą pilkuos arimuos 
Brolių artojų tik dainos lydi;
Diena kaip merkias, darbams nurimus, 
Jauku sodnelyj kur vyšnios žydi, 
žavingos dukros Lietuvos klonių, 
Lūšnose vargo juodo augintos, 
Visad jos guodžias dainom maloniom, 
Ar diena merkias, ar rytas švinta.
Todėl ir dainiai šalį Lietuvių 
Dainose savo mini ir giria, 
Laurų vainikus jautrių dainelių 
Kloniams žaliesiems amžiais jie skiria.

Pajuostė, 18-V-1933. Vainis Dainoras.

PAGARBA DIDVYRIAMS
Garbė nenuilstančiam šventam darbui 
Kurs neša naudą žmonijos labui, 
Garbė kurs rengia ateitį Jaisvės ir laimės, 
Kurs žengia pirmyn be jokios baimės.
Ne tas yra garbingas kurio galybę, 
Kurio galią skelbia griuvėsių daugybė, 
Bet tas y r’ garbingas kurs gyvenime savo 
Didžius darbus žmonijai aukavo.
Kurs dryso eiti į mintis žmonių 
Ir platint apšvietą tarpe minių, 
Kurs nesigaili darbo nei triūso, 
Kovoja prieš blogą savo gyvenimą visą. 
Garbinami busit per metų metus, 
Nes buvot garbingi ir busit tarp mus, 
Kad žengiat pirmyn prie tikslo šviesas, 
Ir Lietuviai gerbti jumis nepaliaus.

Bal. 23, 1933. A. Jank.

| slapto susiėjimo naktimis, iki galiaus įva
ras viešai ir atvirai pasirodė pilies ir Ra
sytės valdovas, užimąs jos vyro vietą, kuo 
Rasytė tenkinosi, o įvaras pradėjo rodyti 
savo valdovišką galią. Visi kurie dar ką 
prieš juos iki šiolei sakė, buvo priversti ty
lėti, o kam nepatiko, pasišalinti.

Vydūnas, Mozūrų nelaisvėje būdamas, 
gijo iš savo žaizdų, bet kai pradėjo sveikė- 
ti, Mozūrai matydami kad jis vėl galės bū
ti kariauninkas, pareikalavo dar didesnio 
išpirkimo. Juk jis daug jų žmonių išžudė 
iki pagaliau tapo sužeistas ir nugalėtas.

Siuntė jis pasiuntinius pas Rasytę įsa
kydamas duoti Mozūrams ko jie reikalau- 

j ja, nes jis nori iš nelaisvės išeiti, pasiilgo 
jos ir savo vaikelių. Kada pasiuntiniai at
ėjo, Rasytė ir įvaras įsakė juos suimti ir 
nukirsdinti. Tai darė kad jie nesugryžtų 
ir nepasakytų jog ji nenori jo parėjimo. Ji 
buvo pilniausioje įvaro meilės Įtakoje ir 
mintys apie Vydūno gryžimą ją šiurpu 
kratė. Ji norėjo kad Mozūrai, negaudami 
išpirkimo, Vydūną ten nužudytu.

Bus: Vydūno Sugryžimas.



Birželio 16, 1933 DIRVA

MAŽEIKIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Pabaiga iš pereito nr.)

Nepriklausomybes laikai
Žemaičiai kantrus. Ken

tė. Pagaliau išaušo 1918- 
1919 metais, o su jais nau
jo gyvenimo era. Era ne
priklausomo gyvenimo ir 
kova už jį.

1918 m. Vasario 16 d. Lie
tuvių Taryba Vilniuje pa
skelbė Lietuvos nepriklau
somybę. Tai tik paskelbta. 
Gi visame krašte buvo oku
pantai Vokiečiai, kurie tik
1918 metų pabaigoj pradė
jo kraustytis į savo “Fater- 
landą”, o iš Mažeikių galu
tinai pasitraukė tiktai 1919 
metų Sausio pradžioje. Ta
čiau tuo dar nepriklauso
mybė nebuvo iškovota. Lie
tuvos dar laukė nauja Gol
gota.

1919 m. pradžioje išsineš
dinusių Vokiečių vietoj pa
sirodė Rusai bolševikai, or
ganizuodami iš vietinių gy
ventojų taip vadinamą rau
donąją armiją, tikslu Lietu
vą vėl prijungti prie Rusi
jos. Tačiau bolševikai Ma
žeikiuose ir bendrai Lietu
voje neilgai tegyvavo: dar 
tais pačiais metais Kovo m. 
pradžioje Vokiečių kariu- 
menės likučių dalies, Ber
montininkais vadinamų, iš 
Mažeikių buvo išmušti.

Naujais Mažeikių šeimi
ninkais liko Bermontinin
kai. Bet ir šie neilgam.
1919 m. Lapkričio-Gruodžio 
mėn. galutinai iš Mažeikių 
buvo išvyti. Tik šį kartą 
priešai išmušti ne kokių ki
tų atėjūnų, bet jaunutės 
Lietuvos kariumenės sava
norių rankos paragavę.

Reikia pažymėti kad jau

X Ofiso Telefonai Namų į 
ČMAin 1773 KEnmore 4740W1 

| P. J. KERŠIS? 
11414 Standard Bank BIdg, J

Baigęs teisių mokslą Cumber- X 
land Universitete ir darbuojas ?

su Teisių ofisu advokatų T 
Collister, Stevens ir ?

Kurzenberger į
Su visais teisių reikalais Lietu- ? 
viai, Slavai, Ler.kai ir Rusai T 
kreipkitės prie musų. į
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nuo 1919 m. Kovo mėnesio, 
vadovaujant karininkui Po
vilui Plechavičiui (dabai* at
sargos gen. štabo generolas
Įeit.) iš Lietuvių savanorių 
Sedoj susitvėrė 'komendan
tūra, kuri ne tik kad sėk
mingai atlaikė bolševikų 
bei Bermontininkų verži
mąsi link Sedos (nuo Ma
žeikių iki Sedos 24 klm.), 
bet kartu nuolat augo žmo
nių skaičiumi ir stiprėjo, 
kol, pagaliau, po kelių stip
rių mušiu ties Tirkšliais 
(nuo Mažeikių iki Tirkšlių 
6 klm.) privertė kur kas 
skaitlingesnes Bermontinin
kų gaujas apleisti musų 
kraštą.

Išvijus Bermontininkus, 
komendantūra persikėlė iš 
Sedos į Mažeikius, liko ra
mu. Prasidėjo tvarkymosi 
darbas, nors dar Lietuvos 
pietuose ėjo atkaklios ir 
sunkios kovos su amžinais 
musų priešais Lenkais.

Mažeikiai šiandien
Šiandien Mažeikių mies

tas vis dar plečiasi, didėja. 
Dygsta nauji trobėseniai, 
neretai mūriniai, skardos 
stogais ir net kelių aukštų 
namai. Bet gi didelės atei
ties Mažeikiams vis dėlto 
nesimato. Baigus Telšių- 
Kretingos geležinkelio tiesi
mo darbus, ir judėjimas ge
ležinkeliu per Mažeikius, o 
su juo kartu ir gyvumas 
kiek sumažėjo.

Mažeikiuose gyve n t o j ų 
skaitoma apie 6000. Dau
giausia gyvena Lietuviai, 
Žydai; po jų eina Rusai, 
Latviai ir kt. Lietuviai tai 
įvairus valdininkai, šiaip 
tarnautojai, amatninkai ir 
paprasti darbininkai bei 
žemdirbiai; prekybininkų 
nedaug.

Prekyba daugiausia pri
vačių žmonių rankose. Pir
miausia, tiesa, buvo varto
tojų bendrovė, bet pernai, 
del sunkios ekonominės pa
dėties, subankrutavo ir jos 
likučius taipgi ir skolas per
ėmė žemės ūkio draugija, 
kuri dabar bene ir bus vie
nintelė kooperatiniais pa
grindais tvarkoma preky-

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
PORTERI AVIMAS IR SIENINIŲ POPI'ERŲ 

VALYMAS MANO SPECIALIšKUMAS.
Šiame darbe turiu 12 metų patyrimo. Mano darbas 

yra visiškai patenkinantis ir garantuojamas.
Aš dabar gyvenu Lietuvių srityje ir suteiksiu jums 

greitą ir gerą patarnavimą.
Apskaičiavimus suteikiu greitai ir be jokių išlygų.

JOHN BINDER
1430 EAST 65TH ST. (27) HEnderson 6615

MUCH CHEAPER BY BOAT
f&B

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end round trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

PECIAL
CLEVELAND 
BUFFALO
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY
CEDAR POINT 
„puTt1N-B4SY•

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

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

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
BufiWo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It's cheaper 
to ship your car than to drive it,and you save a day.
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bos įstaiga. Didesnių ir ma
žesnių įvairių rūšių krau
tuvių priskaitoma virš pus
antro šimto.

Švietimas šiame mieste 
stovi gana aukštai. Be ke
turių Lietuvių pradžios mo
kyklų yra dar Rusų ir Lat
vių tokios pat mokyklos, 
Žydų vidurinėj! mokykla ir 
Lietuvių 8 klasių gimnazija.

Pramonės atžvilgiu Ma
žeikiai stovi taipgi ne pas
kutinėje vietoje. Yra ko
klių dirbtuvė, alaus bravo
ras, dvi įvairių baldų stam
besnės dirbtuvės ir daug ki
tų nors ir mažesnio masto 
įmonių, kaip tai: odų ap
dirbimo, vilnų karšimo ir 
verpimo, milų vėlimo ir da
žymo, saldainių, avalinių ir 
tt. Be to dar yra du malū
nai: vienas garinis ir vie
nas vandeninis. Pramone 
verčiasi ir atskiri asmenys.

Iš įstaigų paminėtinos ši
tos: apskrities viršininko 
raštinė, apskrities valdyba, 
apskrities ligoninė, su už
krečiamų ligų baraku, ag
ronomo raštinė, arešto na
mai, girininkijos raštinė, 
miesto valdyba, valsčiaus 
valdyba, muitinė (nuo Lat
vijos), muitinių agentūra, 
mokesčių inspekcija, paštas, 
notaro raštinė, policijos 
nuovada, pradžios mokyklų 
inspekcija, karo komendan
tūra, ir daug kitų. Bankai 
keturi: Lietuvos, Smulkaus 
Kredito, Ūkio, ir Žydų.

Be to, Mažeikiuose, kaip 
ir daugelyje kitų Lietuvos 
didesnių miestų, yra muze- 
jus, vadinamas “Alkos” 
muzejum. Čia be gausių 
liaudies meno rinkinių, taip 
gi yra daug ir arkeologinių 
iškasenų, kaip pav.: šarvų, 
ginklų, pinigų, įvairių seno
vės papuošalų, indų ir kt. 
Keletas iškasenų siekia lai
kus prieš Kristaus gimimą 
ir net akmens gadynę.

Iš karakteringų ekspona
tų tai “pirmas Mažeikių ap
skrities dviratis” ir lazdelė 
vadinama “birka”. Dvira
tis maždaug panašus į da
bartinį, tik kur kas dides
nis ir sunkesnis, sveria 27 
kilogramus. Pirmutinis jo 
ratas yra didelis, o užpaka
linis mažiukas.

“Birka” tai paprasta, pu
siau perskelta, apie 30 cm. 
ilgio medinė lazdelė, bet 
daug primenanti iš musų 
senelių gyvenimo. Kada 
musų krašte buvo baudžia
va, tokias lazdeles turėjo 
kiekvienas baudžiauninkas. 
Antroji lazdelės pusė būda
vo pas poną. Baudžiaunin
kui dvare atidirbus vieną 
dieną, ponas sudėdavo abi 
lazdelės puses ir įpjaudavo 
brūkšnį. Atidirbus dieną 
su arkliu, išpjaudavo kry
žiuką. Tokiu budu nei bau
džiauninkas nei ponas ne
galėjo nusukti reikiamų ati
dirbimui dienų skaičių.

Muzejaus įkūrėjas ir ne
nuilstamas jo darbuotojas 
yra Stasys Liškunas, kurs 
net dar prieš didįjį karą jau 
rinko eksponatus šiam rei
kalui.

Nors Mažeikiuose įvairių 
organizacijų ir daug yra, 
jos jokio veikimo, išskyrus 
šaulius, skautus, jaunalie
tuvius ir tautininkus, veik 
neparodo.

Kino teatras tėra vienas, 
laikomas apskrities valdy
bos. R. katalikų parapijos 
klebono pastangomis stato
ma nauja mūrinė bažnyčia. 
Dabartiniu laiku tikintieji 
meldžiasi senoje medinėje 
bažnyčioje ir gimnazijos 
bažnytėlėj, nors ši skirta ir 
joje pamaldos pritaikintos 
išimtinai mokiniams.

Yra dar Rusų cerkvė, 
Latvių bažnyčia ir Žydą si
nagoga.

Nuo Mažeikių į pietus, 
atstu 3 klm., teka didumo 
atžvilgiu trečia Lietuvos 
upė Venta. Venta, .galima

sakyti, Mažeikiečių rojus, I 
ypač vasarą. Tai ne tiki 
kaipo vienintelė Mažeikiečių! 
maudymosi vieta, bet tur-j 
but daugiausia savo gražio
mis apielinkė’nis pritraukia 
būrius žmonių. Pakrantė
se dažnai rengiamos gegu
žinės, futbolo rungtynės ir 
šiaip įvairus pasilinksmini
mai.

Tačiau Venta už tuos 
žmonėms teikiamus malonu
mus tankiai pareikalauja ir 
užmokesnio — žmonių aukų 
pavidale. Taip pavyzdin kas 
met, prasidėjus maudymosi 
sezonui, čia nuskęsta po ke
lis žmones. Mat, Venta vie
tomis gana gili ir gausi sū
kuriais. Taip kad gerai ne
mokančiam plaukti, o ypač 
neatsargiai elgiantis, gali
ma greitai prigerti.

Tiek bendrai ir trumpai 
apie Mažeikius.

Paulius Gaubys

O ROSEDALE
Dry Cleaning Go.t 

C. F. PETRAITIS, Prop, f 
6702 Superior Ave.,* |

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

AKRONO
ŽINIOS

TYRINĖS BANKUS. Sum
mit apskrities teismas pasiry
žo patyrinėti padėtį visų ban
kų Akrone ir apskrityje, kurie 
negavo leidimo atsidaryti pil
noms operacijoms kada Prezi
dentas Roosevelt pertvarkė vi
sus šalies bankus.

Bus šaukiami tardymams vi
sų tų bankų buvę vedėjai ir di
rektoriai ir bus turinėjama kaip 
dabartiniu laiku tie bankai ve
da savo reikalus.

Kuomet patirta kad apskri
ties teismas imsis tardyti 'ban
kų operacijas, miesto majoras 
pasiūlė kad butų patyrinėta ir 
taupymo ir paskolos draugijų 
veikimas. Viena tokių įstaigų. 
Akron Savings & Loan Co., su
laikė išmokėjimą $300,000 ke
liolikos tūkstančių mokyklų 
vaikų taupymų.

rams ir merginoms ir vėliau 
lenktynės abiejų lyčių. Visi 
kurie mėgsta smagiai ir gražiai 
laiką praleisti prašome atsilan
kyti. Kviečiami Akroniečiai ir 
Clevelandiečiai. Taigi neuž
mirškit sekmadienio, Birž. 18, 
susirinkit prie Aleknų namų, 
693 Douglas st. Išvažiuosim 
lygiai 1 vai.

IŠMOKA. The First Cen
tral Trust Bank išmoka 1 nuoš. 
visiems depozitoriams kurie dar 
neištraukė to paskirto nuošim
čio. Bankas taipgi ragina de- 
pozitorius kurie padėjo pinigus 
į tą banką po Kovo 4 d. ištrau
kti tuos pinigus, nes su Birže-

lio 21 d. tas bankas užsidarys 
ir bus likviduojamas.

DALYVAVO - CLEVELAN- 
DE. Diktokas buris Akroniečių 
buvo nuvažiavę ir dalyvavo ati
daryme Cleveland© Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Rockefeller, 
Parke Birželio 11 d. Tarp da
lyvavusių Akroniečių buvo dtl 
gerai žinomi broliai Hollišiai, 
jie taipgi dainavo Lietuvių su
vienytam chore. Dalyvavo Ma- 
lickas ir jo dvi dukterys, Adelė 
ir Ona, pp. Versiackai su šeima 
ir S. Alekna. Tie kurie nega
lėjo į iškilmes atsilankyti klau
sėsi gerb. Balučio ir Lietuvių 
choro tą pavakarę 5 vai. iš ra
dio stoties WJAY. Stasys.

Komercinis Bankas

IŠVAŽIAVIMAS. Lietuvių 
Draugiškas Klubas rengia išva
žiavimą (beach party and wei- 
ner roast) šį sekmadienį, Birž. 
18 d., pas Rex Ežerą. Kurie 
žada važiuoti, susirinks auto
mobiliais prie Aleknų namų, 
apie 12:30 vai. dieną, ir išva
žiuos lygiai 1 vai.

Ten bus baseball žaidimas vy-

TPHE CLEVELAND TRUST COMPANY buvo 
pirmutinis didelis bankas Ohio valstijoje 

prisidėjęs prie Federal Reserve System, aprū
pindamas biznio žmonėms didžiausią apsaugą ir 
finansines galimybes.
Nuo to laiko Cleveland Trust komercinis banki
nis patarnavimas augo iki jis tapo didžiausias 
komercinis bankas esantis Ohio valstijoj.
Šiame banke turi savo sąskaitas dauguma tokių 
korporacijų kurios padarė Clevelandą industria- 
liu centru šioje šalyje.
Tokioms tvirtoms ir atsakomingoms įstaigoms 
mes patiekėme nesutrukdomą komercinį bankipį 
patarnavimą. Mes tą darome ir toliau.
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| Didžiausias Išpardavimas | 
| Bėgyje 32 Metų g 
Į MES TURIME SUKELTI $10,000 CASH J 
= ir to padarymui mes priversti pusdykiai atiduoti musų E 

krautuvėje esantį sandėlį VYRŲ IR VAIKŲ =
RŪBŲ - SKRYBĖLIŲ — REIKMENŲ f

= NEŽIŪRINT NUOSTOLIŲ. =
= KAINOS KASDIEN KYLA AUKŠTYN =
E Dabar jums yra proga apsipirkti reikmenis už kainos ko- E 

kių daugiau niekados nematysite. £
= -----  Krautuvės Atdara Vakarais — E

THE KRAMER & REICH CO. 1
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
~.«<iiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin7

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUL1OLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

H VIETOS LIETUVIU ATIDAI I 
ii iin Aš esu gerai žinomas tarp Lietuvių kuriems parduodu H
H sienines popieras ir apdirbu jų kambarių išgražinimo H
.H darbą. Mano kainos yra prieinamos už maliavoj imą na- H
g mų iš vidaus ir iš lauko, popieriavimą ir tt. Jeigu tu- g
H rit tokio darbo dabar, kreipkitės į mane, aš suteiksiu g
H apkainavimą kuris jums patiks. (24) g

| JAMES J. MOORE |
INTERIOR AND EXTERIOR DECORATING |

.« WALLPAPER — HANGING 2
:: H« 1846 EAST 20TH STREET CHerry 1325. «
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| E. A. SHUKER |
= Carpenter, Builder and General Contractor =
= Taisome visus namų rakandus.

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

ATLIEKAM GEMENTAVIMO DARBĄ. |
| 1304 ADDISON RD. (24) ENdicott 1472 =
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Įį BRAMLEY’S lunch s
I ALUS STIKLAIS ir BONKOM1S į
į Dviejų rūšių alus — vietinis ir iš Pennsylvanijos. S
5 Pristatome ir į namus. ' Į?

< Visoki sandvičiai ir užkandžiai. <

J, Atdara iki vidurnakčio. (26) jį

< 1309 Addison Road į£ i

Cleveland Crust
Member Federal Reserve System

Banko Skyriai Yra Didžiajam Cleveland©
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS j
j (Neverauskas)
■ E

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

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

= HEnderson 9292
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| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo. Jeigu norit Geresnio =
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit = 
= sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

yUKE PENNSVi^X.

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių PE ZD1L

(o'*/®

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

| The Columbia Refining Company
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
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NAMAMS MALIAVA
Didžiausias Clevelande Maliavų Išpardavima
Čia jums geriausia proga nusipirkti sau namams maliavo- 
ti dažus taip pigiai kad tik $1 už galioną gerai žinomų da
žų išdirbysčių. šie dažai parsiduodavo nuo $3 iki $8 gal. 
Sekančios gerai žinomos rūšys po $1 galionas: Hanna’s,

Grey Eagle, Royal Dutch, Pratt and Lambert.
Namų maliavos — Enamel — Sienoms Maliavos ir visoki 

kiti reikalingi Dažai už pigiausias kainas.
DAR TOKIŲ PIGIŲ KAINŲ NIEKAD NEBUVO! 

Naudokitės Dabar — dabar pats laikas!

PAINT MARKET
814 PROSPECT AVE. (25) CLEVELAND,

Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll^

MRS. A. JAKUBS
(A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

i teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų, 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. 
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, 
ir aukštyn be apribojimo. Reikale

i 6621 Edna Avenue
'(lUUiiiiiijiiiHiuiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiuiRULLruLiciuiusnitHii

Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- 

visos lėšos $150 
telefonuokit.

ENdicott 1763
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į KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE Į 

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Lietuvių Darželis Iškilmingai Atidarytas
Birželio 11 d., nuo 10 v. 

ryto, Clevelando Lietuvių 
gyvenime įvyko istorinis da
lykas: su pilnai formulėmis 
diplomatinėmis apeigomis 
atidarytas-dedikuotas Cle
velando Lietuvių Kultūrinis 
Parkas (arba Darželis).

Iškilmes padarė tarptau- 
tiškos prasmės Lietuvos Mi
nisteris B. K. Balutis, kuris 
atsilankė ir Lietuvos vardu

LIETUVOS MINISTE
RS ATSILANKY

MAS
Lietuvos Ministeris B. K. Ba

lutis atsilankydamas i Lietuvių 
Kultūrinio Darželio atidarymo 
iškilmes padarė Clevelando Lie
tuviams didelę garbę. Didelė 
retenybė yra kad šiame mieste 
lankytųsi tokie aukšti bent ku
rios valstybės atstovai.

Ne tik Lietuviai bet ir mies
to valdžia priėmė gerb. Baluti 
su atitinkama pagarba.

Gerb. Ministeris pribuvo i 
Clevelandą sekmadienio rytą, 
8:20 vai. Stotyje jį pasitiko 
Darželio valdyba ir komisija, ir 
miesto valdžia atsiuntė savo au
tomobilį jį paimti, su motorcik- 
liniais policijantais kaipo kelio 
vedėjais kad niekas nesutruk
dytu važiavimo gatvėmis.

PbVDarželio atidarymo apei
gų lęfltautykite šiame puslapyje 
apie lai plačiau), komitetas su 
p. Minutėlių sugryžo į Hollen- 
den viešbutį, kur užkando, po 
to dar kartą nuvažiavo į parką 
ir apžiurėjo Lietuvių Darželį ir 
kitų tautų darželius.

Radio stotis W.IAY žinodama 
« kad atvažiuoja Lietuvos Minis- 

teris, pavedė Lietuviams pusva
landį programui. Dainavo tas 
pats suvienytas choras kuris 
dalyvavo iškilmėse, po vadovys
te V. Greičiaus, ir gerb. Balu
tis pasakė ilgoką kalbą Angliš
kai apie Lietuvą ir Lietuvius.

Vietos Anglų spauda labai 
gausiai visą p. Balučio dalyva
vimą aprašė, prieš ir po visko.

Sekmadienio vakare, Hollen- 
den viešbutyje, įvyko vakarie
nė p. Ministerio nagerbimui. 
Dalyvavo apie 100 vietos veikė
jų ir Clevelando Kultūrinių Dar
želių Lygos pirmininkas Wolf
ram ir sekretorė Mrs. Jennie K. 
Z wick.

Pirmadienį gerb. Balutis ap
lankė nekurias miesto valdybos 
raštinės palikdamas savo kor- 
les, taipgi -aplankė keletą Lie
tuviškų įstaigų ir tą pat dieną 
išvažiavo į Chicagą.

Clevelando Lietuviai Darželio 
atidarymo iškilme ir Lietuvos 
Ministerio atsilankymu jaučiasi 
labai patenkinti. Tai yra pir
ma tokia didelės svarbos iškil
mė Clevelando Lietuvių istori
joje.

KULTŪRINIS DARŽELIS — DAR NEUŽBAIGTAS,

SVEČIAI. Darželio atidary
mo proga Clevelande apsilankė 
dikčiai Lietuvių iš aplinkinių 
miestų, ir net pora žymių as
menų iš labai toli.

'Lankėsi B. F. Simons-Simo- 
kaitis iš Chicagos. Jis yra A. 
L. L. Sąjungos prezidentas ir 
“Liaudies Tribūnos’’ redakto
rius. Gerb. Simokaitis Darže
lio atidarymo iškilmėse pasakė 
Clevelandiečiams gražius linkė
jimus ir taipgi gerb. Balučio 
vakarienėje pasakė gražią kal
bą.

Kitas svečias buvo Dr. Kli
mas iš Philadelphijos, kuris at
vyko į Clevelandą lėktuvu.

Buvo buris Lietuvių iš Det
roito, neskaitant artimų mies
tų svečių.

ALUS! ALUS!
Užkviečiame visus Lietuvius 

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

P. VASILIAUSKAS ir 
A. ZDANIS.

1466 E. 66 St. Tel. ENd. 0677

“Dirvos” Fordžiulajus - Liepos 4 d.
(Įsitemykit—tai bus Amerikoniška Švente — Antradieni)

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

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

(Courtesy of the Cleveland News)

Lietuvos Ministeris Balutis ir Clevelando Mayoras Miller sudeda 
vainikus prie Dr. Basanavičiaus paminklo, iškilmingose apeigose.

VAŽIUOJAM Į CHICAGĄ! 
LTžbaigę Clevelande dideles iš
kilmes, dabar Clevelandiečiai 
turi progos dalyvauti kitose di
delėse iškilmėse — Chicagos 
Lietuvių Dienoje prie Pasauli
nės Parodos. Vienu nuvažiavi
mu nušausime tris zuikius:

L Matysime Pasaulinę Pa
rodą ;

2. Dalyvausime Lietuvių Die
noje Liepos 16 d.;

3. Atlaikysime Tautininkų 
veikėjų kongresą (dalyvaus ka
talikai, sandariečiai ir kt.).

Kelionė labai pigi: tik $10.50 
i ten ir atgal puikiu autobusu, 
kuriuo važiuos tik vieni Lietu
viai. Jau dabar laikas regis
truotis jums kurie dar neprisi- 
dėjot, nes liko tik mėnuo laiko 
iki išvažiavimo. Autobuse yra 
tik 30 vietų, todėl kurie pavė
luosite užsirašyti į šią ekskur
siją neturėsit tokio smagumo 
važiuodami paskirai arba su 
svetimais keleiviais kitu auto
busu. Kreipkitės į mane tuo
jau ir važiuosime!

K. S. Karpavičius.

ŽODIS COLLINWOODO NA
MŲ SAVININKAMS. Jūsų da
lyje taipgi randasi nemažas bu
ris Lietuvių namų savininkų ir 
rodos kiti jau priklausote Ita
lų namų savininkų organizaci
joje. Kam jums maišytis su ki
tataučiais kad galit turėti savo 
Lietuvišką namų savininkų sky
rių. Keletas Collinwoodiečių 
priklauso prie Clevelando or
ganizacijos, bet jeigu visi susi
rašytų tai galėtų įsteigti sky
rių pas save.

Birželio 13 d. buvo šaukta su
sirinkimas po antrašu 15810 
Holmes avė. Toliau sužinosit 
daugiau apie Lietuvių namų 
savininkų organizavimą Collin- 
woode. S. K. Mazan.

KAS RENGIAMA
—Birželio 18 d. Dr. Vinco 

Kudirkos piknikas Andersono 
farmoj.

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

—Liepos 2 d. Liet. Kat. Dr- 
jų Sąryšio piknikas.

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

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

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

IMTYNĖS CLEVELANDO 
STADIUME

Dalyvaus Juozas Komaras po 
ilgo nebuvimo.

Pirmos imtynės sulyg naujo 
komisijos patvarkymo ir pir
mos atvirame ore šį sezoną 
įvyks kitą trečiadienį, Birželio 
21 d., Clevelando Stadiume. Jų 
rengėjas yra Charley Marotta.

Svarbiausia pora šiose imty
nėse bus pagarsėjęs Ray Steele 
iš Kalifornijos su Graiku Geor
ge Zacharias. Jiedu imsis iki 
nugalėjimo. . Miesto komisija 
išleido patvarkymą kad negali 
daugiau būti jokių imtynių “ly
giomis”.

Prie jų imsis kitos poros ge
rų vyrų: Ernie Dusek su Gino 
Garibaldi; Juozas Komaras su 
Everette Marshall, Milo Stein- 
born su Floyd Marshall ir Har
ry Cornsweet su Leo Alexander.

Tikietai pigus — tiktai po 
50c., $1 ir $1.50.

DR. V. KUDIRKOS DR-JOS 
PIKNIKAS. Šį sekmadienį, 18 
d. Birželio, Dr. V. Kudirkos dr- 
ja rengia savo metinį pikniką, 
kuriame kaip visada tikisi di
delės publikos ir kuriame visi 
kas tik dalyvaus turės tikrai 
gerus laikus. Piknikas bus vi
siems gerai žinomoj Andersono 
farmoj prie Green road, prasi
dės 10 vai. ryto, ir įžanga bus 
tik 15c. šokiams grieš visų 
mylimas Luizos orkestras.

Komisija.

ŠIS TAS Iš VYČIŲ 
JAUNIMO

Jau kokiam laikui užsibaigė 
visokį vakarai: vaidinimai, kon
certai ir kitoki parengimai. Per 
vasarą jaunimas linksminsis 
piknikuose, išvažiavimuose, o 
rudeniui atėjus vėl stos prie di
delio darbo.

Kiek žinoma, Vyčių 25 kuo
pos teatrališka komisija jau da
bar galvoja apie rengimą va
karo kada rudens laiku, pana
šaus ką į buvusį labai pasek
mingą “Talento Vakarą”.

❖ * *
WELL, Knights and Knight- 

esses, are you all ready for a 
summer of real honest-to-gosh 
fun? That’s just what it’s go
ing to be in the form of picnics, 
private outings, beach parties 
and -----  oo-la-la!! And you
other folks who feel that you 
are left out of all the good 
times, just come up to a K. of 
L. and exclaim, “Say, buddy, 
take me down to the next K. 
of L. Meeting.” Reporteris.

padovanojo Clevelando mie
stui D r. Jono Basanavičiaus 
biustą. Biustas, pastatytas 
ant aukšto granito akmens, 
lieka amžinu Lietuvių pa
minklu, kuris yra pirmas ir 
greičiausia bus paskutinis 
tos rūšies paminklas, nes 
vargu kur kitur teks Lie
tuviams Įsteigti miesto par
ke savo Parką-Darželį ir jį 
išpuošti Lietuvos kultūros 
milžinų paminklais.

Dr. Basanavičiaus pamin
klas yra pirmutinė dalis to 
Lietuvių Kultūrinio Parko, 
kuriame nuo dabar, vienas 
po kitam, kaip tik pinigų 
rasis, Clevelando Lietuviai 
statys. paminklus savo žy
miausiems kultūros vyrams. 
Tas darželis yra virš dvie
jų akrų žemės plotas, taigi 
tikrenybėje nėra darželis 
bet Parkas, ir gal but kitų 
kolonijų Lietuviai negalėjo 
Įsivaizduoti kokį didelį da
lyką Clevelando Lietuviai 
įkūnijo, nes visada vadino 
tą Parką tik darželiu.

Darželio atidarymo ir Dr. 
Basanavičiaus biusto ati
dengimo iškilmės buvo tarp
tautinės gvarbos, kadangi 
atidarymą ir biusto padova
nojimą Clevelando miestui 
atliko Lietuvos Ministeris 
Lietuvos vardu, ir priėmė 
miesto majoras (burmist
ras).

Gerb. Balutis pasakė kal
bą Angliškai, kuri turi tarp
tautinės taikos ir tautų soli
darumo reikšmės.
lando Lietuviai atsistoja ei

Biusto atidengimo ir pa
dovanojimo apiegos buvo la
bai iškilmingos, kurios nu
stebino kitas tautas kurios 
pirma musų savo darželius 
atidarė, nes Lietuvių iškil
mės buvo pilnai valstybinės 
diplomatinės reikšmės, kuo
met kitų net didesnių tautų 
nebuvo pajiegta taip pada
ryti. Tas taipgi davė pa
vyzdį ir pasimokinimą ki
toms tautoms, kurios dar 
rengiasi atidaryti savo dar
želius. .

Biusto atidengimas ir pa
dovanojimas buvo maždaug 
sekančioj tvarkoj: po kele
to kalbų ir muzikos ir dai
nų, gerb. Ministeris Balu
tis pasakė savo įspūdingą 
kalbą ir pabaigoje pareiškė 
žodžius kuriais padovanoja

| JONAS G. POLTER |
I« LIETUVIS NAMŲ POPIE-|

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

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

1229 EAST ’74" ST. g

ENdicott 0981 g

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergre«n 0725 (25)

(CLEVELANDO LIETUVIŲ 

vardan Lietuvos, Clevelan
do miestui Dr. Jono Basa
navičiaus biustą. Tuo laiku 
biustas atidengiamas. Mi
nia sužiūri. Gerbiamas Mi
nisteris ir miesto majoras 
Miller vedini keturių Lietu
vaičių tautiškuose rūbuose, 
kurios nešė du vainikus, už
lipa į kalnelį, kur stovi pa
minklas. Tuo laiku orkes
tras griausmingai groja 
vieną po kitam Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Balutis 
ir Miller prieina prie pa
minklo, paima iš mergaičių 
po vainiką ir padeda prie 
pedestalo.

Po to, vėl jiedu, lydini 
komiteto ir aukštų svečių, 
gryžta į pakalnę ant plat
formos. Po to tęsėsi pro
gramas tolyn ir buvo, be 
savų Lietuvių kalbėtojų, at
stovai iš miesto valdybos ir 
iš kitų tautų kultūrinių dar
želių.

Lietuvos Ministerį . pui
kiai priėmė miesto valdžia 
duodama savo automobilį ir 
policijos palydovus paimti 
iš stoties į viešbutį, iš vieš
bučio į parką ir iš parko at
gal į viešbutį vežioti, ir ka
da Lietuvos Ministeris va
žiavo policijantai ant mo- 
torciklių pirma lėkė smar
kiai triubydami ir sulaiky
dami visus tramvajus ir au
tomobilius ir niekam neva
lia buvo per skersgatvį va
žiuoti nors ir žalios lempos 
buvo.

Toks tai maždaug ben
dras vaizdas gerb. Minis
terio atsilankymo ir Lietu
vių Kultūrinio Parko įkū
rimo.

Tas iškilmes matydami, 
seni Clevelando Lietuviai 
gyventojai tiesiog verkė, 
nes tai dalykas kokio jie 
savo vaizduotėje negalėjo 
persistatyti ir nežinojo kad 
mes Lietuviai to galim at-

REIKALINGA TARNAITĖ
Namų darbui, apie 17 iki 20 

metų amžiaus, mokestis į sa
vaitę $3.50 ir kambaris. Kreip
kitės telefonu EDdy 0009-R.
iimiiiiiiiiiiiimiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiii

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS
1 155 East 79th St.

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.

iiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiimiiiiiiiiii

VINCAS GUDINAS

r
 Perkėlė savo biznį į 
naują patogesnę vie
tą, gražiai įrengtą ir 
tinkamą visiems už
eiti. Apsilankykif, o 
busit patenkinti musų vai
šingumu ir patarnavimu.

VISOKĮ SALDAINIAI, 
GERAS ALUS.

Atdara iki vėlumai. (27)
6908 Superior Ave.

siekti.
Lietuvos Ministeris buvo 

pirmutinis toks aukštas at
stovas Darželių atidarymo 
iškilmėse ir Dr. Basanavi
čiaus biustas yra pirmutinė 
valstybės dovana šiam mie
stui, nes kitos tautos turė
jo savo biustus pačios pirk
tis ir tokiu budu nebuvo ga
limybių tokių apeigų reng
ti, o tik savais atstovais de
dikacijas daryti ir patys pa
dovanoti miestui nuo savęs.

Kitos tautos kuomet ati
darė savo darželius, jos in- 
ėjo į skolas, o Lietuviai ap
siėjo sumaniai ir dar liko 
pinigų iš apie $1,500 fondo 
kitiems įrengimams daryti 
ir jie tuoj bus daromi. Mes 
jokiu budu neatsiliksim nuo 
didžiųjų tautų — Žydų, Ita
lų ir Vokiečių, kurie turil 
savo darželius beveik pil-, 
nai įrengę. Lietuvių darže
lis stovi ketvirtas tuo žvil
gsniu, ir tuoj susilygins su 
tų paminėtų tautų darže
liais.

Ypač dabar bus lengva 
darbas varyti, nes pamatę 
Lietuviai kas jau padaryta, 

TELEPHONE?

mould I have done

’’P’ULA COLUMBUS moteris, viena bū
dama namie, nualpo kedėje, dalinai 

suparaližiuota staigiu priepuoliu. Tele
fonas buvo jos vienatinė viltis pagalbos. 
Ji palengva dasislinko kedėje prie telefo
no ir pašaukė kaimynę. Tuoj jai buvo
pašauktas gydytojas.

THE OHIO BELL TEĮ.EPHONE COMPANY

Mrs. Edith Rankin, jos duktė, vėliau pa
sakė: “Mano motina be telefono butų bu
vus visai be pagalbos. Jos pirmi žodžiai 
buvo, ‘Ką aš bučiau darius jeigu ne te
lefonas?’ ”

Staigus netikėti atsitikimai kurie reika
lauja greitos pagalbos tankiai pasitaiko 
namuose. Kuomet reikalas svarbus jū
sų telefonas yra greičiausias prišaukti pa
galbą. Net su mažiausiu uždarbiu gali
ma skirti po kelis centus į dieną už taip 
svarbų tųelefono patarnavimą.

BET ATIDARYTAS) 

nors sunkiais laikais, patys 
penkines, dešimtines kloja 
darbui toliau varyti.

Koresp.
KITAME NUMERYJE tilps 

paveikslai Darželio atidarymo 
dalyviu ir žymiu svečių.

AUKA DARŽELIUI. Laike 
'Lietuvių Kultūrinio Darželio 
atidarymo iškilmių, Kazimieras 
Obelienis, žinomas vietos biz
nierius, paaukavo Darželiui $25.

naujas Advokatas. Per
eita savaitę baigė Cleveland 
Law School ir išlaikė kvotimus 
44 teisių studentai. Tarp jų 
yra vienas Lietuvis, Jurgis Bal- 
trukonis, plačiai žinomų senų 
Clevelando Lietuvių gyventojų 
sūnūs. Linkime jam geriausio 
pasisekimo.

CLEVELANDO mokyt o j o s 
šiose dienose gavo $500,000 sa
vo užvilktų algų.

APIE BIRŽELIO 30 dieną 
norima priversti išmokėti Guar
dian ir Union bankų depozito- 
riams dalis jų sulaikytų pinigų, 
sumoje $54,000,000. Tam tik
ros aplinkybės iki šiol trukdė 
išmokėjimą, tačiau tikima pri
eiti prie išmokėjimo apie pabai
gą šio mėnesio.


