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Reikalauja Didini Darbi
ninkama Algas

DARBAI
IR darbininkų žinios

FABRIKANTAI NORI PIRMIAU PABRAN
GINTI SAVO IŠDIRBINIUS, BET JIEMS 

TAS NEPAVELIJAMA.

TROCKIS SIŪLO RU- 
SIJOS-AMERIKOS 

SUSITAIKYMĄ
Buvęs sovietų komisaras 

L. Trockis, savo ištrėmime 
Turkijoje gyvendamas, pa
taria kad Amerika ir sovie
tų Rusija susitaikytų. Už
vedę gerus santikius galėtų 
turėti didelę Įtekme i nu
statymą pasaulinio ekono
minio ir politifko pastovu-
m o, sako Trockis.

Susitarę ir palaikydamos 
draugiškus saųtikius, sako 
Trockis, Amerika ir Rusija

Darbų Atgijimas Mato
si visoje Šalyje

Visomis pusėmis matosi 
darbų pagerėjimas Ameri
koje. Valdžios surinktos ži
nios iš įvairių šalies kam
pų parodo kaip dalykai pa
gerėjo.

Plieno industrija vado
vauja kitoms industrijoms. 
Plieno ir geležies darbai pa
kilo trigubai kaip buvo Ko
vo mėnesi.

Budavojimo indus t r i j a 
per Gegužės mėnesį pakilo 
128 nuoš. virš Balandžio ir 
dar eina geryn.

Pietinėje Pennsylvanijoje 
angliakasiams pakelta algos 
10 nuoš.

Bedarbiai paimti Į daubą 
pietinėse valstijose audiny- 
čiose, kartu padidinta algos.

Žymiai pagerėjo darbai 
medžio industrijoje.

Miestuose atsirado dau
giau darbų ir sumažėjo šei
mų reikalavimas pašalpų iš 
miestų.

Reikmenų kainos pakilo 
trečiu kartu pastarų poros 
mėnesių bėgyje, ir ūkių pro
duktai pabrango 13 nuoš.

Clevelande per du mėne
siu paimta į darbus 28,000 
buvusių bedarbių.

Per du mėnesiu darbai 
pagerėjo tiek kiek ėmė de
vynis mėnesius pablogėti.

Beveik visi audinio dar
bai Amerikoje šiuo laiku 
eina pusėtinai smarkiai — 
aukščiausiame laipsnyje ko- 

, kiame jau nebuvo per kele
tą metų. Tikima kad taip 
darbai eis per vasarą. Šy- 
met bus suausta apie 14,- 
000,000 rišulių vatos. Per
nai sunaudota 13,506,000 ri- 
šuliai.

Cincinnati, O. — Appala
chian Coals, Inc., pranešė 
kad pakelia algas apie 80,- 
000 darbininkų kurie dirba 
tos korporacijos minkštos 
anglies kasyklose keturiose 
valstijose. Pakelia nuo 10 
iki 18 nuošimčių.

, Northern Coals, Inc., ki
lį ta didelė anglies organiza

cija praneša jog padidins 
algas 25,000 angliakasių.

Eastern Ohio anglies ka
syklų korporacija, pasekda
ma pirmesnes dvi, nutarė 
pakelti 4,000 savo darbinin
kų algas 16 nuoš.

Lorain, Ohio. — National 
Tube Co. dar daugiau padi
dino darbus liejykloje ir da
bar dirba aukščiausia negu 
kada dirbo dviejų metų bė
gyje.

Alliance, O. — Po 9 mė
nesių stovėjimo pradėjo vei
kti Machine Steel Casting 
Co.. Taipgi smarkiai dirba 
Morrison Jack Co. I

TVARKOMA INDUS
TRIJŲ KONTROLĖ
Washington. — Čia svar

stoma industrijų atgaivini
mo klausimas. Suvažiavę 
industrijų vedėjai tariasi su 
industrijų atgaivinimo ad
ministratorium apie nusta
tymą kainų ant produktų ir 
sutvarkymą darbo valandų 
i)- darbininkams algų.

Nekurie fabrikantai jau 
skubina reikalauti valdžios 
pavelyti pakelti kainas ant 
išdirbinių. Tačiau adminis
tratorius Gen. Johnson pa
reiškė kad jie pirmiau turi 
padidinti darbininkų algas, | 
tada tik gaus sutikimą di-|

PREZIDENTAS UŽ 
DIDINIMĄ ALGŲ

Washington. — Kongre
sui užsidarius vasaros poil
siui, pats Prezidentas Roo
sevelt išvažiavo atostogoms 
i mažą salą tarp Kanados 
ir Maine valstijos.

Prieš išvažiuosiant, Roo
sevelt atsišaukė į šalies iš- 
dirbysčių vedėjus raginda
mas pradėti gerinti dalykus 
pirmiausia didinant darbi- 
ninl/ams algas. Algas pa
didinus prasidės suktis vi
sas atsigaivinimo ratas ir 
bus padaryta didelis žings
nis pirmyn bedarbės apma- 
žinimui.

galėtų apvaržyti Vokietijos 
ir Japonijos plačius užsimo
jimus ir tuomi prisidėtų pa
laikymui pasaulinės taikos.

Bet kodėl ‘draugas’ Troc
kis nepataria savo suklai
dintiems žmpneliams gyve
nantiems Amerikoje kad jie 
nekvailiotų ir nesidarbuotų 
išgriovimui. Amerikos tvar
kos iš pamatų? Iki visame 
pasaulyje komunistai reng- 
sis prie revoliucijas ir iki 
Rusijos carai juos gundys 
prie to, įkalbinėdami kad 
proletaro revoliucija atneš 
“rojų”, nejaugi Amerikos 
valdžia taip lengvai ir su
sidraugaus su sovietais?

KALIFORNIJA KOVOJA
dinti kainas. į Prezidentas išvažiuoda-

Vatos audinio industrija mas iš Washington© pasa
lau priėjo prie sutarimo su ■ kė kad jo įvestas industri- 
Johnsonu: nustatyta 40 va- jų gaivinimo įstatymas iki
landų darbo savaitė ir mi
nimum algos $11 šiaurinėse 
valstijose ir $10 pietinėse 
valstijose.

Valdžia turi paskyrus ke
lių budavojimui $400,000,000 
ir $236,000,000 budavojimui

Spalių 1 dienos šią vasarą 
pastatys į darbus milijoną 
bedarbių.

Iš darbdavių jis reikalau
ja kooperacijos, trumpinimo 
darbo valandų ir mokėjimo 
“pragyvenimo algų”. Jokis

UŽ VYNĄ
Kalifornijos atstovai Wa

shingtone užvedė kovą už 
legalizavimą naturališkai 
įrūgusių vynų. Ta valstija 
verčiasi vynuogėmis ir ne- 
legalizavimas vyno stipres
nio už paprastą alų vargi
na tos valstijos ūkininkus.

LONDONO TARYBOS 
ŠLUBUOJA

Londonas. — Pasaulinė 
Ekonominė Konfere n c i j a 
per pirmas 10 dienų savo 
posėdžiavimo beveik nieko 
nenutarė.

Pirmiausia buvo pakišta 
sumanymai kad Amerika 
sumažintų Europos skolas, 
nors konferencija ne tam 
tikslui šaukta.

Sekantis žygis padaryta 
Prancūzijos vadovauj a m o 
aukso bloko, kuris laikosi 
kad auksas butų paliktas 
pinigų pagrindu ir kad bu
tų stabilizuota Amerikos 
dolaris.

Aukso blokas, Prancūzų 
vadovaujamas, siūlo pada
ryti konferencijos pertrau
ką keletu savaičių kad kož- 
na šalis galėtų nusistatyti 
savo pinigų stiprumą ir ta
da vėl konferencija galės 
susirinkti.

Amerikos delegacija nori 
kad kitos valstybės suma
žintų muitų sienas. Jeigu 
neprieis prie sutarčių tame 
reikale, sako gal Amerika 
visai atsisakys stabilizuoti 
dolarį. Kada dolaris bus pi
gesnis Amerikos prekėms 
bus daugiau progos prasi
platinti užsienyje.

MacDonald, Anglijos pre
mjeras, nori visai sulaikyti 
diskusijas apie pinigų nu
statymą, o imtis kalbėti tik 
ekonominius klausimus, iš
vengimui konferencijos nuo 
suirimo.

LIETUVOJE
VAIŽGANTUI MIRUS

naujų kariškų laivų. Tie pi
nigai sudarys daug darbų ir 
bus didelė pagalba depresi
ją naikinti.

NUŠOVĖ VYRO “VIEš-
NIĄ”

Portsmouth, O. — Birže
lio 20 d. netikėtai sugryžus 
su dukteria iš kito miesto, 
žmona užtiko savo vyrą na
mie parsivedusi kitą mer
gą. Jis su ja buvo mieg- 
kambaryje kada žmona su 
dukteria parėjusios naktį į 
namus pašaukė savo vyrą. 
Jis nulipo iš viršaus, bet 
tuoj radęs priekabę išsiun
tė dukterį laukan, ir ma
nydamas kad žmona taipgi 
išėjus, vedė tą savo “vieš
nią” laiptais žemyn kad ga
lėtų patamse pasprukti. Tą 
patėmijus žmona pagriebė 
šautuvą ir nušovė “viešnią” 
ir savo vyrą sužeidė.

Tragediia atsitiko Italų 
šeimoje. Vyras 46 m. am
žiaus, jo žmona 45 m.

DAR TRYS VALSTIJOS 
ATMETĖ

Šiose dienose dar trys 
valstijos nubalsavo prohibi- 
cijos atmetimą: jos yra Io
wa, New Hampshire ir Con
necticut.

Prohibiciją atmetė jau 14 
valstijų. Dar reikia 22 val
stijų, nes 13 valstijų gali 
sulaikyti ir palikti prohibi
ciją po senovei.

BUDAVOS 290 KARIŠ
KŲ LĖKTAVŲ

biznis neturi teisės šioje ša
lyje gyvuoti kuris pasilaiko 
iš mokėjimo tokių algų iš 
kurių darbininkas negali 
pragyventi, pasakė Roose
velt.

Prezidentas sutiko paleis
ti Kongresą kada Birželio 
16 d. Senatas 45 balsais 
prieš 36 nubalsavo užsileis
ti prezidentui karo vetera
nų atlyginimų klausime.

Ši Kongreso sesija buvo 
viena iš pažymiausių sesi
jų Amerikos istorijoje.

CARNERA BANKRU
TAVO

New York. — Primo Car- 
nera, 267 svarų Italas kum
štininkas, prasiskolino tiek 
kad jau negalėjo išbristi iš 
skolų ir teismišku keliu pa
sidavė bankrutui.

Jisai turės kumštynes su 
Šarkiu Birželio 29 d. už pa
saulinį čampionatą^ todėl 
nori nusikratyti rūpesčių 
kurie jį graužia.

JAPONAI NUŽUDĖ 350 
KINŲ

Hsinking, Mandžurija. — 
Japonų kontingentai veik
dami Mandžurijoje, išžudė 
350 Kinų, kurie sako veikė 
kaipo banditai. Žuvo 20 Ja
ponų kareivių.

VOKIEČIAI PASITRAU
KĖ Iš TARYBŲ

Geneva. — Vokietijos de
legacija pasitraukė iš Tarp
tautinės Darbo konferenci
jos, po susivaidijimo su de-

PRIEŠINASI VOKIE
TIJAI

Vienna, Austrija. — Dvi
dešimts Amerikos Olympi- 
jados čampionų, eidami iš
vien su Amerikos Žydų kon
gresu, pranešė Tarptauti
niam Olympiados kongresui 
jog protestuoja prieš nuta
rimą laikyti pasaulinę 1936 
metų Olympiadą Berline del 
Vokiečių persekiojimo Žy
dų.

1936 metu Olympiada bu
vo paskirta Vokietijai, ka
da Vokiečiai sutiko pavely
ti Žydams atletams daly
vauti Vokiečių kontestuose. 
Tačiau Žydai nepasitiki Vo
kiečiams, kurie gali viso
kiais budais neprileisti jau
nus Žydus ineiti į Vokiečių 
jaunimo kontestantus, nors 
viešai praneša kad tam ne
priėsta rails.

Iš BOSTONO Į PHILA- 
DELPHIJĄ PĖKŠČIA 
Providence, R. I. — Poli

cija sulaikė tūlą Rostovičie- 
nę, kuri iš Bostono gryžo i 
Philadelphiją pėkščia, veži
mėlyje stumdama savo du 
kūdikiu. Iki čia atvažiavo 
autobusu, bet daugiau pini
gų neturėdama pasiryžo ke
liauti Į Philadelphiją, už 270 
mylių, pėkščia. Nusipirko 
kelrodį ir už paskutinį de
šimtuką nusipirkus užkan
džio leidosi namų linkui. 
Policija tą patyrus išpirko 
jai gelžkelio bilietą. Ji bu
vo nusivežus į Bostoną gy
dyti savo vieną kūdikį.

Washington. — Preziden- legatais iš Pietų Amerikos. 4 sudegė. Morganton, N. 
tas Roosevelt autorizavo Pietų Amerikos delegatai C. — Sudegus mažam dar- 
padirbdinimą 290 nauju ka-j pasipriešino Vokietijos fa- bininkų nameliui ugnyje su- 
rišku lėktuvų, kurie kaštuos šistiškiems atstovams ir Vo-' tiko mirtį keturi juodi as- 
$9,362,000. j kiečiai iš to įsižeidė. menys.

TIK SUOMI JA MOKĖJO 
PILNAI

Washington. — Birželio 
15 diena buvo Europos sko
lų mokėjimo diena. Tačiau 
iš tikėtų didelių sumų Ame
rika gavo tik nuo Suomijos 
pilną sumą, $148,592. An
glija sumokėjo tik $10,000,- 
000 sidabru. Kitos visos 
šalys susilaikė nuo mokėji
mo.

Lietuva turėjo mokėti 
$132,091, tačiau susilaikė ir 
lauks ką Amerika darys su 
kitomis skolininkėmis.

VARŽO ŪKIŲ PRIE
ŽIŪRĄ

Maskva. — Komunistų 
partija išleido special} Įsa
kymą imtis dar labiau pri
žiūrėti kolektivių ūkių ve
dimą.

HITLER SUVARŽO NE- 
VEDĖLIUS

Berlinas. — Nevedę vy
rai ir merginos Vokietijoje 
bus taksuojamos, tie pini
gai bus skiriami toms po
roms kurios vesis, sušelpi- 
mui.

Moterys bus neleidžiamos 
dirbti fabrikuose.

Hitler nori gauti pinigų 
viešiems darbams kurie pa
dėtų į darbus 400,000 be
darbių.

Devyni užmušta. North 
Arlington, N. J. — Celuloi- 
do nuomatų sandėlyje išti
ko sprogimas, kuris užmu
šė devynis asmenis. Laike 
sprogimo upėje maudėsi ke
liolika žmonių, kuriuos ap
degino liepsnos iššovusios 
per langus ir duris. Kita
me to namo šone liepsnos 
apgaubė ir sudegino važia
vusį automobilį su žmonė
mis.

Negailestinga mirtis rau
na vieną po kito mums 
brangius asmenis, kad mes 
juos iškilmingai įkastame į 
žemę. Liūdi namiškiai ne
tekę savo mylimų asmenų, 
liūdi Lietuvių tauta netekus 
tiek brangių gyvybių, ku
rios butų dar daug, daug 
gero padariusios. Lietuvių 
tauta liūdi tų žmonių, ka
dangi jie jai labai brangus, 
it kuriai nors šeimai jos na
riai.

Tie brangus asmens ku
rių taip liudėjome ir liūdi
me tai: Prof. Kazys Būga, 
Dr. J. Basanavičius, Inž. P. 
Vileišis, Prof. J. Jablonskis, 
Prel. Prof. Jonas Mačiulis- 
Maironis, ir visa eilė kitų. 
Tai dvasios milžinai. Jie 
stovi lygiomis su anksčiau 
palikusiais musų šalelę ir 
nukeliavusiais į amžinybę 
vyskupu Valančium, Sima- 
nu Daukantu, Vincu Ku
dirka ir kitais.

Dabar vėl amžinai atsi
sveikino su mumis kanau
ninkas Juozas Tumas-Vaiž
gantas. Apie jo gyvenimą 
galima prirašyti daug. Tuo 
tarpu laikraštyje vietos yra 
visai maža. Rašytojas ir 
istorikas A. Merkelis ruo
šia didelę monografiją apie 
Vaižgantą. Joje tat ir pa- 
siinformuos skaitytojai pla
čiau apie šį didį Lietuvį.

Vaižgantas dar klieriku 
būdamas dirbo musų spau
doje. Likęs kunigu pasižy
mėjo kaip visuomenės vei
kėjas, rašytojas, publicistas 
ir redaktorius. Savo straip
snius pasirašinėjo (klieri
ku būdamas) Juozapu iš 
Popšutės, gi vėliau (likęs 
kunigu) Vaižganto slapi- 
vardžiu. Šis antras slapi- 
vardis virto jam antra pa
varde, nustelbdamas net 
tikrąją.

Vaižganto raštų iki šiol 
yra išėję per 17 tomų, ku
rių žymiausi yra “Pragied
ruliai”, “Dėdės ir Dėdie
nės”, “Nebilys” ir daug ki
tų. Jo raštai yra geriausia 
lektūra musų jaunimui. Be 
to, velionis daug nudirbo ir 
Lietuvių literatūros istori
jos mokslui, skaitydamas 
naująją Lietuvių literatūrą

Lietuvos (vėliau Vytauto 
Didžiojo) universitete. Jo 
darbai bus gausi medega 
musų jauniesiems literatū
ros istorikams. Užtat Vy
tauto Didžiojo universitetas 
suteikė jam garbės daktaro 
laipsnį. 

▼ ▼ ▼

Kaune buvo atsiradę ke
letas pigių laikraštukų, k. 
a. “Naujos Žinios”, “10 Cen
tų” ir dar vienas-kitas. Jie 
visi įkainojo vieną numerį 
tik po 10 Lietuviškų centų 
(1 Amerikonišką centą).

Deja, “Naujas Žinias” 
Kauno miesto komendantas 
uždarė trejetai mėnesių; ki
ti gi patys sustojo ėję. Di
dieji Kauno dienraščiai la
bai šiaušėsi išėjus “Naujų 
Žinių” pirmam numeriui. 
Mano manymu šie ponai tu
rėtų patys susiprasti ir pa
piginti prenumeratas, jeigu 
nori būti gausiau skaitomi. 
Turėtų atsižvelgti ir į kri- 
zio metus, o ne šiauštis jei 
atsiranda žmonių sugeban
čių išleisti pigų laikraštį.

Tiesa, šie pigieji dienraš- 
tukai buvo visai tušti: labai 
maža pasiskaitomos mede- 
gos. Todėl jiems užsida
rius visuomenė nejaučia jo
kios skriaudos.

■y ▼ ▼

Šiomis dienomis gavau iš 
Chicagos “Margutį”. Atro
do žymiai pagerėjęs, suly
ginus su pirmaisiais nume
riais. Reikia pasakyti, tai 
vienintelis laikraštis mokąs 
prablaivinti paniurėlius bei 
šiaip nelaimių ištiktus ir 
juos pralinksminti, prajuo
kinti. Todėl jam linkėtina, 
pasisekimo.

Lord Croaker.

LIETUVIAI DAUGIAU 
LAIMĖJO KLAIPĖDOJ 
Gegužės 22 d. Klaipėdoje 

įvyko miesto seimelio rinki
mai. Iš 40 vietų, 18 vietų 
laimėjo vadinami krikščio
nys socialistai, už kuriuos 
daug Vokiečių balsavo kaip 
už Hitlerininkus.

Folkspartija, kuri turėjo 
18 atstovų, gavo tik 6. Iš 
socialdemokratų liko tik 1, 
o iš 9 komunistų tik 3.

Lietuviški sąrašai, vietoj 
6 atstovi} pravedė 10 atsto
vų. “L.U.”
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

VAGYS IŠVOGĖ VAG'Į Iš 
LIGONINĖS

Birželio 19 d. iš Homeopathic 
ligoninės du vyrai išvogė savo 
draugą, Peter Sebolsky, kuris 
buvo policijos šuviu sužeistas 
gaudant jį už vagystę ir pagul
dytas ligoninėje.

Nakties laiku plėšikai drau
gai užlipo ant antro aukšto ir 
per langą Sobolskį išnešė. Nu
sinešę į automobilį kuris gat
vėje laukė, jie pabėgo.

Sebolsky paeina iš Cicero, III. 
šeši kiti pacientai tame skyriu
je matė kaip plėšikai palengva 
atlupo lango vielinį uždangalą 
ir skubomis įlindę į kambarį 
savo draugą išnešė.

KARŠTA IR VĖL ŠALTA

Prieš savaitę Pittsburge bu
vo taip smarkiai sušilę kad vis
kas kepte kepė saulėje. Bet 
Birželio 14 d. staiga oras persi
keitė, atvėso taip labai kaip 
nebuvo bėgyje 58 metų tą pa
čią dieną. Temperatūra nuo 90 
ir daugiau laipsnių nukrito iki 
45 laipsnių.

Kurie bėdavojo kad negerai 
kuomet karšta, paskui ėmė bė- 
davot kad negerai kuomet taip 
šalta.

PENNSYLV ANUOS 
ŽINELĖS

SCRANTON, PA. — Komisi
ja tyrinėjanti Pennsylvanijos 
nekuriu dirbtuvių darbininkų 
išnaudojimą praneša kokių da
lykų užtinka išnaudojimo at
žvilgiu.

Pell-De-Mauro vyriškų rūbų 
siuvykloje užėjo tokią darbo si
stemą. Darbininkai imami j 
darbą pirmą savaitę negauna 
mokėti. Už antrą savaitę mo
ka tiek mažai kad žmogus ne
apsikęsdamas turi mesti dirbęs. 
Nuolat skelbdama darbininkų 
reikalavimą, kompanija kasdien 
gauna naujų darbininkų kurie 
pirmą saavitę dykai dirba, ir 
taip labai daug darbo padaro 
visai be jokio užmokesčio.

Užtikta kitose dirbtuvėse pa
našių ir dar kitokių būdų dar
bininkų išnaudojimo, kur dar
bininkai — vyrai ir moterys — 
užlaikomi kaip kokie gyvuliai.

Nekuriu tokių įstaigų vedėjai 
traukiami teismo atsakomybėn.

VILNIAUS VADAVIMO REIKALAIS KONFE
RENCIJA PUIKIAI PAVYKO

LIETUVOS SKOLŲ 
REIKALU

LIETUVOS PREZI
DENTO ATSAKYMAS

PARGABENO PLĖŠIKUS
John Maug ir Edward Tur- 

pack, žmogžudžiai ir pabėgėliai 
iš Western Penitentiary kalėji
mo, iš kurio ištruko pereitą Ba
landžio 27 d., tapo sugauti Cle- 
velando srityje ir pargabenti į 
Pittsburgą.

LONDONAS, Anglija
Iš priežasties žydų persekio

jimo Vokietijoje, pastaru laiku 
čia jų atvyko keliolika desėt- 
kų. žydų Didžioje Britanijoje 
įvairiuose centruose yra apsi
gyvenusių gana apsčiai, ir iš jų 
randasi žymus skaitlius gana 
pasiturinčių.

žydai čia visokiais budais re
mia savo tautiečius persekioja
mus Vokietijoje; tarp kitų bū
dų, nuo didžiausios iki mažiau
sios 'įvairios žydiškos įstaigos 
languose turi tam tikrus skelbi
mus raginančius boikotuoti vi
sus Vokietijos išdirbinius.

Anglijoje pradėta supirkinė
ti auksas. Jau nuo kiek laiko 
tam tikrose įstaigose languo
se išstatyta skelbimai prane
šanti jog superka naudotą auk
są, visokius ausinius ir sidab
rinius senus dalykus, ir gerai 
užmoka. Kas turi parduoti to
kių dalykų, gerai uždirba.

Kalnavertis.

Nustojo 20 Svarų
Riebumo j 4 Savaites

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

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

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
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.

SUERZINTI
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . 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- 
rodys 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

MAHANOY CITY, PA. — 
Pereitą savaitę čia apsilankė 
Penn. valstijos gubernatoriaus 
žmona poni Pinchot savo tyri
nėjimuose moterų išnaudojimo 
dirbtuvėse. Ji pribuvo padrą
sinti streikuojančias merginas 
City Shirt Co. marškinių siu
vyklos, kurios kovojo už page
rinimą savo būvio. Poni Pin
chot padrąsindama merginas 
kovoti prieš išnaudotojus pasa
kė: “Jokia mergina negali tin
kamai išgyventi už dabar gau
namą užmokestį. Todėl tai aš 
gelbsčiu jums. Nekurios mer
ginos šioje dirbtuvėje gauna po 
$2, $3 ar .$4 į savaitę, nors tu
ri maitinti dideles šeimas. Tie 
žmonės kurie operuoja šitokias 
dirbtuves yra ne kas daugiau 
kaip grobišiai kurie išnaudoja 
bedarbių šelpimo fondus, grob
dami pinigus sau, lygiai kaip 
plėšikai kurie išplėšia pinigus 
Iš bankų.”

Poni Pinchot apsilanko pas 
unijų organizatorius ir ragina 
juos “kovoti iki galo už panai
kinimą valstijoje begėdiško iš
naudojimo darbininkų”.

SUIMTAS Už ŽUDYSTĘ
Philadelphia, Pa. — Jaunas 

20 m. vaikinas, Richard Bach, 
prisipažino Sausio mėnesį nu
žudęs Fairmount Parke 19 me
tų merginą, McCloskey, kuri 
parke buvo su vaikinu, žmog- 
žudis pasakojo policijai kad jis 
eidavo į parką vakaro laiku ap
žiurinėti ką daro vaikinai ir 
merginos, ir ta pora jį patėmi- 
jo bešpiegaujant. Tada jisai 
merginą nužudęs pabėgo.

PRADĖJO DIRBTI

Duquesne, Pa. — Pereitą sa
vaitę visas šis miestas pradžiu
go kada po dviejų metų stuvė- 
jimo pradėjo dirbti Carnegie 
Steel Corp, geležies tarpykla. 
Tik tarpyklos pradėjimas dirb
ti reiškia darbą del 200 darbi
ninkų. Kompanijos vedėjai ti
kisi kad atsiras darbo del kitų 
penkių tarpyklų ir miestas at
gis.

šimtai angliakasių tapo pa
šaukti į darbą Connellsville- 
Scottdale srityje.

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.

HARTFORD,, CONN. — Bir
želio 11 d. čia įvyko Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavimas. Dalyvavo septy
nių skyrių atstovai iš šių kolo
nijų: Amsterdam, N. Y., New
ark, N. J., Worcester, Mass., 
Waterbury, Conn., New Bri
tain, Ansonia, Hartford, Conn. 
Buvo žadėję bet nepribuvo de
legatai iš Terryville, Conn., ir 
Rochester, N. Y. Jie prisiuntė 
savo sumanymus, taipgi pri
siuntė gerų sumanymų Bing
hamton, N. Y., skyrius, ii’ gau
ta linkėjimai iš Philadelphijos 
skyriaus.

Konferencijos nuotaika buvo 
labai graži, pavyzdinga. Posė
džiai laikyta Lietuvių šv. Tre
jybės parapijos mokyklos sa
lėje. Salė buvo gražiai papuoš
ta ir virš estrados buvo iška
binta sidabrinės spalvos raidė
mis iškaba, “O Vilniaus Neuž
miršk Lietuvi!”

Atstovų buvo '27 ir apie tiek 
pat atsilankė svečių.

Konferenciją atidarė Hart
fordo V. V. S. skyriaus rengi
mo komisijos pirmininkas V. 
M. Čekanauskas. Susirinkimo 
vedėjais aklamacijos budu iš
rinkta: pirmininku Čekanaus
kas; padėjėju — A. S. Trečio
kas (iš Newarko), sekretorium 
Elz. Povilaitytė, pagelbininku 
P. Pilipauskas (iš New Bri
tain©).

Nutarimai ir rezoliucijos
Pamatiniais konferenci joje 

klausimais buvo: 1) Kaip rei
kia Vilnių vaduoti ir kokias 
priemones išnaudoti; 2) Kokiu 
budu kelti kapitalą Vilniaus Ge
ležiniam Fondui; 3) Kaip stei
gti ir pagreitinti V. V. S. sky
rių steigimą Amerikoje; 4) Ar 
reikalinga Amerikos Lietuvių 
ir Ukrainiečių bendradarbiavi
mas. Kiti dienotvarkės reika
lai buvo antraeiliai.

Visų atstovų mintys tuose 
klausimuose buvo vienodos, vi
sus vienas idealas įkvėpė, taigi 
nenuostabu kad konferencijoje 
viskas sklandžiai ėjo ir greitai, 
lengvai prieita išvadų ir nuta
rimų, kurie inkorporuoti į tam 
tikras rezoliucijas, vienbalsiai 
priimti. Iš šios konferencijos 
įspūdžių gauni išvadą kad Vil
niaus vadavimas riša, vienija 
visus Lietuvius ir veda juos 
prie vieno tikslo — sostinės 
Vilniaus ir pavergtų kraštų va
davimo.

Konferencijoje vadovybę tu
rėjo ir kalbas pasakė šie vei
kėjai : A. S. Trečiokas, Newar- 
kietis; Brinius, New Britainie- 
tis; Cibulskis, Waterburietis; 
P. P. Lalas, Amsterdamietis; 
Mašiotas, Kaunietis; S. šrup- 
sa, V. M. Čekanauskas, Hart- 
fordiečiai; Janušonis, Koptas, 
W orcesteriečiai.

Po konferencijos, laike ban
keto, gražią Vilniaus vadavimo 
klausimu kalbą pasakė Hartfor
do klebonas Kun. J. Ambotas. 
Antras kalbėtojas, p. Lalas, at
sakydamas į Kun. Amboto kal« 
bą, išreiškė jam gražią eulogiją 
kaipo dvasininkui ir tautą my
linčiam rimtam vadui, pastaty
damas jį pavyzdingu kunigu, 
kokių musų tarpe mažai yra.

Abelnai, konferencija ir ban
ketas svečiams ir atstovams 
buvo labai gražios, malonios 
nuotaikos momentas, ką ne
greit dalyvavusieji pamirš.

Aš kaipo tėmytojas iš šalies 
ir laikraščio bendradarbis galiu 
pasakyti kad šita konferencija, 
joje nustatyti darbai Vilniaus 
vadavimo reikale ir kitais vi
suomeniškais reikalais, bus la
bai naudingu Lietuvai, Lietu
viams ir pačiam pamatiniam 
tikslui — Vilniaus vadavimui.

Nors konferencijos iniciativa 
išeina iš Lietuves Generalinio 

| Konsulo, P. žadeikio, tačiau 
reikia pasakyti kad Hartfordo 
V. V. S. skyriaus veikėjai • mo
kėjo ją prirengti ir praktiškai 
įvykdyti, už ką jiems priklau
so garbė, ypatingai V. V. S. 
skyriaus moterims, labiausia 
Agotai Žalionienei, kurios pa-l

stangomis buvo surengtas šau
nus banketas. Laimė Hartfor- 
diečiams turintiems savo tarpe 
rimtus ir darbščius veikėjus ir 
veikėjas, ypač žalionienę, Pen- 
kauskaitę ir E. Povilaitytę, ku
rios yra ašis apie kurią sukasi 
musų draugiškų parengimų vi
sa tvarka.

“D.” Koresp. Mindaugis.

DAYTON
Lankėsi Dempsey. Čia buvo 

atvykę buvęs kumštynių čam- 
pionas Jack Dempsey su Max 
Baer, boksininku iš Kaliforni
jos, kuris prieš kelias- dienas 
New Yorke supliekė Vokietį 
Smėlingą. Laikraščių reporte
riai atsikjausė jų nuomonių ku
ris laimės Birželio 29 d. — 
pasaulinis Čampionas Šarkis ar 
Italas milžinas Camera. Baer 
pareiškė kad Italas bus laimė
tojas. Dempsey' kalba kad 
Šarkis gali būti pergudrus tam 
milžinui, bet pakol kas nėra 
nusistatęs nuomonės kuris ga
li būti pergalėtoju.

Niekšai šaudosi. Niekšiškų 
gąūjų vadai ir degtinės Šmu- 
gelninkai už negalėjimą pasi
dalinti pelnu, t^rp savęs susi
šaudė. Du liko nušauti, šovikas 
Ostrowsky (turbut Lenkas) su
imtas.

Dievą garbins atvirame ore. 
Protestonų bažnyčios sutarė 
daryti bendrai tikybinio turinio 
pregramus atvirame ore per 
Liepos ir Rugpjūčio mėnesius. 
Pre gramai buš duodami vakare 
nuo 7 iki 8 vai., kas sekmadie
nį, Liberty parko (Lietuviams 
žinomas kaipo miesto sodas). 
Programai susidarys iš orkes
trų muzikos ir chorų giedoji
mo. Patartina ir Lietuviams 
atsilankyti pasiklausyti tinka
mos muzikos ir giedojimo, nes 
muzika yra sielos maistas.

Susirgo. Rožė Fretikienė su
sirgo. Jai padaryta operacija 
Good Samaritan ligoninėj. Lin
kėtina greitai pasveikti.

“D.” Rep.

Washington, D. C., Birž. 
15 d. — Šiandien Lietuvos 
Pasiuntinybe Įteikė Ameri
kos vyriausybei (per State 
Department) skolos mokė
jimo reikalu raštą. Trum
pai suglaudus, šiame rašte 
Lietuvos Ministeris B. K. 
Balutis, Lietuvos vyriausy
bės vardu, išdėstė kad jau 
prieš pereitų metų Gruo
džio 15 d. buvo nurodytos 
priežastys delei kurių Lie
tuvos vyriausybė negali su
mokėti Amerikai skolos da
li kaip yra numatyta Sko
los Fondavimo sutartyje iš 
1924 m. Rugsėjo 22 d.

Kadangi tuo atveju nebu
vo suteikta galimybės* iš pa
matų peržiūrėti skolos mo
kėjimo klausimą, Lietuvos 
vyriausybė sumokėjo 1932 
m. Gruodžio 15 d. skolos 
mokėjimo nustatytą dalį ti
kėdama kad toks jos elge
sys sudarys prielankias są
lygas naujam skolos klau
simo sureguliavimui.

Nors Amerikos vyriausy
bė suteikė ganėtino pamato 
tikėtis kad skolos klausi
mas bus išnaujo svarsto
ma, deja tas neįvyko ne del 
Lietuvos vyriausybės kal
tės. Todėl Lietuvos vyriau
sybė pareiškė kad dabarti
nės pablogėjusios aplinky
bės neduoda jai galimybės 
tęsti skolos mokėjimą virš- 
minėta sutartimi, ir kad 
Lietuvos vyriausybė buvo 
ir yra pasiruošus pradėti 
derybas su Amerikos vy
riausybe tikslu suderinti 
Lietuvos vyriausybės mokė
jimo galimybę su naujai 
pasikeitusiomis ekonominė
mis ir finansinėmis sąlygo-

ROOSEVELTUI

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

mis.

Kaunas. — Lietuvos Res
publikos Prezidentas, p. A. 
Smetona, atsakydamas į 
Suvienytų Valstijų Prezi
dento Roosevelto atsišauki
mą, pasiuntė jam šitokio tu
rinio telegramą:

“Jo Ekscelencijai Frank
linui D. Roosevelt, Baltieji 
Rūmai, Washington.

“Aš nuoširdžiai sveikinu 
drąsų Justi Ekscelencijos 
žygį, tarusio pasaulio tau
toms autoritetingą įspėjamą 
žodį šiuo rimtu ekonominės 
ir politinės krizės metu.

“Mano Vyriausybė džiau
giasi galinti patvirtinti kad 
ji savo tarptautiniuose san- 
tikiuose vadovaujasi tvirtu 
pasiryžimu įgyvendint, kiek 
tai nuo jos priklauso, kil
nius politinio ir ekonominio 
pasaulio tautų solidarumo, 
teisės ir sutarčių gerbimo 
obalsius.

“Ekonominėj dirvoje Lie
tuva siekdama patikrinti vi
soms tautoms lygią ii: tei
singą gerovę, prisidės prie 
bendro ekonominio nusigin
klavimo fronto, darydama 
visa kas nuo jos priklauso, 
šiandien siaučiančios eko
nominės depresijos priežas
tims panaikinti ir laikyda
ma Jūsų Ekscelencijos pa
siūlymą įgyvendinti pasto
vų ir teisingą valiutų lygį 
viena iš pagrindinių prie
monių iš pasaulio ekonomi
nio chaoso išeiti.

“Patyrus ant savo tautos 
kūno smurtiško ginklų var
tojimo pasėkas, Lietuva, 
tiek sau, tiek ir visoms pa
saulio tautoms nuo skau-

Musų protėviai garbingi 
Taurėm’s midų siurbdami 
§itą dainą, sako, traukė, 
Jau įkaušę būdami:

“Nuo alaus galvą skaus. 
Nuo midaus dar labiaus.”

Midų gerti jau nemokam, 
Taurių nevartojant, 
Tačiau protėvių dainelę 
Kitais žodžiais kartojam: 
“Nuo mergelių širdį skaus, 
Nuo ju meilės dar labiaus.’’

V.

Jauni kalbininkai
Juozukas: — Jonuk, kaip 

tu manai, kaip rašyti žodį 
“nosis”: ar čia geriau tik
tų ilgoji y, ar trumpoji i?

Jonukas: — Jeigu rašai 
apie save tai aišku rašyk 
ilgąją y, nes turi nosį ilgą. 
O aš rašau trumpąjį i, su- 
lyg savo nosies.

Geras Patarimas
Pacientas: — Daktare, ar 

negali išgydyt mane nuo 
knarkimo? Laike miego aš 
taip garsiai knarkiu kad net 
pats save išbudinu.

Daktaras: — Tokiu atve
ju aš tamstai patarčiau at
sigulti kitame kambaryje.

A/

^KANADOS 
NAUJIENOS

---------------------------

FT. WILLIAMS, Ont.
Streikas miškuose. Birželio 

5 d. sustreikavo Tunder Bay 
distrikto miško darbininkai. 806 
skaičiuje, reikalaudami dides
nio užmokesnio — $3 į vietą 
$2.50 už “kordą” popiermalkio. 
ir po 85c vietoje 70 j dieną 
maistui. Nors reikalavimas 
mažas, bet kompanija tam la
bai priešinga ir į darbus ren
ka streiklaužius stengdamiesi 
sulaužyti streiką ir priversti 
darbininkus dirbti už seną mo
kestį.

Streiką vadovauja Industrial 
Lumber Workers unija ir dar
bininkai tikisi streiką laimėti. 
Stotyse ir ant kelių išstatyta 
streikeriai atkalbinėjimui vyk
stančių į streiko vietą dirbti. 
Lietuviams patartina nevažiuo
ti čia dirbti, nes pakenksite ki
tiems darbininkams. Streikas 
pas šiuos miško darbų kontrak- 
torius: Don Clark. Janson ir 
Steve Oscar. P. Kunčys.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip (lydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j 
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.

SKAITYTOJU 
PASTABOS

MIGLOTAS PAREIŠKI
MAS

Poetas Tysliava “Vieny
bėje” rašo kad dabartinis 
konservativų-tautininkų re
žimas (valdžia) Lietuvoje 
nėra amžinas. Tai labai pri
lygintinas pasakymas, kuris 
nieko nepasako. Daiktai gy
vuojanti sekundas ir milijo
nus metų yra lygiai neamži
ni. Žemės ir saulė nėra am
žinos.

Kodėl poetas darė toki 
nieko nepasakantį miglotą 
pareiškimą visai neaišku. 
Bene tam kad parodyti sa-. 
vo nepasitenkinimą ar ne
pritarimą tani režimui. Ta
čiau ir nepritariančių yra 
įvairių kategorijų. Vieni 
nepatenkinti kid tas reži
mas negana tautiškas, kiti, 
kad nekatalikiškas, kiti, kad 
ne socialistiškas, dar kiti,' 
vien dėlto kad jis yra visgi į 
tautiškas. Butų buvę daug 
tiksliau ir aiškiau jei poetas 
butų aiškiai pasakęs prie 
kuriu jis stovi, k?4 Lietu-Į 
viai žinotų kaip su juo skai
tysis. Neaiškus vadai, ar 
pretendentai Į vasus, yra į 
žalingi.

Konscrvatas Tautininkas, i

daus kraujo praliejimo ap- 
' saugoti, deda didžiausios 

! vilties Genevos deryboms 
I del bendro pasaulio nusi- 
j ginklavimo. Įnešdama sa- 
! vo dalį į nusiginklavimo 
I darbus, Lietuva prisidėjo 
prie Didž. Britanijos Vy
riausybės pasaulio tautoms 
pasiūlyto nusiginki avimo 
plano.

“Pilnai priimdama Jūsų 
Ekscelencijos tučtuojau pa
saulio taikai laiduoti daro
mus pasiūlymus, mano Vy
riausybė nedels prisidėti 
prie Jūsų Ekscelencijos siū
lomo naujo iškilmingo ne
puolimo pakto, tikėdama 
kad tuo keliu bus suteiktas 
tautoms ramumo jausmas, 
o jų vadams galimumo su
rasti kelių ir priemonių tau
tų gerovei sugrąžinti.

Antanas Smetona.”
“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas.

Skaitykit “Dirvą”.

Gudrus Svetys
— Prašau, Pranuti, da

bar spanguolių kisieliaus, 
'toks skanus, atsivalgyti ne
galima, — vaišino teta savo 
giminaitį.

— Ačiū, tetule, daugiau 
valgyti visai negaliu.

— Imk nors šaukštelį, — 
ragino teta.

— Na, šaukštą, jei jis si
dabrinis, tai paimsiu.

Kaip Padaro Statinę
Mokinis: — Ponas moky

tojau, aš vis negaliu supra
sti kaip padaro statinę?

Mokytojas: — Reikia pa
imti didelę skylę, apstatyti 
šulais ir apkaustyt lankais.

Į LIETUVĄ
Švedų Amerikos Linija

KRYPSTA Į KOMUNISTŲ 
VĖŽES

Tysliava “Vienybėje” iš- 
koliojo idiotais ir kitais ne-
kultūringais kolionių leksi
kono vardais tuos kurie yra 
Įsitikinę kad demokratija 
pergyvena krizj, ar nėra 
ganėtinai" tobula valdžios 
forma. “Vienybė” visada 
smerkė žalingas ideias, ta- 
tais kitokių įsitikinimų ar 
idėjų žmones. Tysliava pa
sirodo ne tik labai siaurų 
sisodo no tik labai siaurų 
pažiūrų žmogus, bet ir sto- I 
kuojantis paprasto kultu-- g 
ringumo. Jam vedant “Vie
nybė” turiniu artėja komu
nistu spaudai.

Tautininkas.

Į LIETUVĄ
Reguliariai

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

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 

27 Whitehall St. New York

SAUGIAUSIĄ

vietą Jūsų sunkiai

sutaupytiems

pinigams

rasit

sas

New York-Klaipeda 
I’er Gothenburgą 

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. I .. KUNGSHOLM .. Aug. 19
S.S. DROTTNINGHOLM . .Rugp. 21

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

Informacijų ir laivakorčių 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 Av. 
Boston, Mass. 10 State Street 
Detroit, Mich. 73 Monroe St.
Montreal, Canada 1410 Stanley St.

Bankas priima

indelius, atidar

papr. einamai * tas.

moka aukštus >rocentus,

pigiausia pat traukia iš

Amerikos pinigus ir atlieka vi-

kitas bankines operacijas.
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MANO 7SPUDŽ1AI CLEVELANDE, DARŽE- Miller ir su savo štabu atsise- 
, LIO ATIDARYMO IŠKILMĖSE da šale Lietuvos Ministerio.

TO OUR CRITICS

Bronius F. Simons-Simokaitis.
Paminklo atidengimas

Programas prasideda laiku,

Chicagą apleidau šeštadienio 
vakare, Birželio 10 d., N. Y. C. 
traukiniu ii- iškeliavau Į tolimą 
Clevelandą, kur Birželio 11 d. 
turėjo įvykti didelės patrioti
nės iškilmės.

Pasiekiau Clevelandą laimin
gai sekmadienį rytą, 5:25 v. 
Clevelandiečiai dar saldžiai mie
gojo ir tik sapnavo apie savo 
Kulturinį Darželį, kurį rengėsi 
tą dieną atidaryti. Bet dėka 
teknikos išradimų, be pasigailė
jimo telefonuoju saviškiams iš
budindamas ir pranešdamas kad 
jau atvykau. Ir štai 6 vai. ry
to jau Jonas Jarus pribuna au
tomobiliu į stotį mane pasiimti.

Važiuojam per Clevelandą ir 
pasiekę Karpavičių namus pri
kėliau! iš miego. Nors nelabai 
“demokratiškai”, bet ką dary
si. Trumpai kalbėjus, jau bu
vo laikas važiuoti į Darželio Ko
misijos sueigos vietą, nes ji 
rengėsi pasitikti stotyje Lietu
vos Minister} B. K. Balutį. Nu
važiavom į “Dirvos” ofisą, ten 
jau radom daugiau pažystamų 
besirenkančių. Pasisveikinom, 
pasikalbėjom ir užėję į gretimą 
tautišką Stonio valgyklą išsi- 
gėrėin po kaušą alaus. Susi
pažinau su sandariečių veikėju 
Jonu Brazausku ir kitais.

labai gražioj vietoj.
žmonių jau buvo prisirinkę 

daug ir vis dar rinkosi. Kai ku
rie buvo mano pažystami. Vi
si laukė ko tokio nepaprasto.

Aukščiau kalnelyje stovėjo 
gražus keturkampis akmens pe- 
destalas, ant kurio buvo Dr. Ba
sanavičiaus biustas, žiūrint į 
biustą taip ir manai lyg Dr. Ba
sanavičius nori prakalbėti į sa
vo tautos sūnūs ir dukteris. 
Artėjant ceremonijų pradžiai 
biustas buvo uždengtas Ameri
koniška vėliava iki ateis laikas 
jį atidengti.

Lietuvos Ministerio 
pribuvimas

Kelios minutos prieš 10 va
landą, staiga parke susirinkus 
minia išgirdo sirenų; garsų kau
kimą. Pamaniau, na tai tau, 
jau čia kas nors Clevelandą už
degė, nes sirenų garsas panešė
jo į ugniagesių garsą lekiant į 
gaisro vietą. Bet štai parku 
pirmiausia pasirodo policijan- 
tai ant moto reiklių, kurie tą 
garsą darė valydami kelią Lie
tuvos Ministeriui per visą mies
tą iki pat iškilmių vietai. Pas
kui jų atlėkė didelis limozinas, 
kuriame buvo Lietuvos Minis- 
teris Balutis su savo palydovais 
Darželio komiteto nariais.

vos kelios minutos po 10. Kal
ba keli miesto viršininkai ir 
Darželio valdybos nariai, paskui 
po choro dainų perstatomas kal
bėti Lietuvos Ministeris, kuris 
pasakęs ilgoką atitinkamą kal
bą, oficialiai padovanoja Cleve
land© miestui Dr. Basanavičiaus 
biustą, kaipo Lietuvos valdžios 
dovaną. Po jo kalba miesto 
majoras, kuris gražiai atsiliepia 
apie Lietuvius, ir priima dova
ną, kuri pasilieka Lietuvių Dar
želyje ant visados. Pabaigus 
majorui kalbą, jisai ir p. Minis
teris nulipa nuo estrados ir ei
na į kalnelį, kur jau atidengia
mas biustas; pirma jų eina ke
turios Lietuvaitės tautiškuose 
rūbuose, nešinos du vainiku; 
čia orkestras groja Amerikos 
ir Lietuvos himnus, ir priėjus 
prie musų Tautos Patriarko pa
minklo, p. Balutis ir p. Miller 
paėmę vainikus sudeda prie pa
minklo.

Lietuvių upas labai pakilęs, 
daugelio net ašaros akyse ma
tosi, nes tos ceremonijos suda
rė labai didelį įspūdį.

Nuo paminklo vėl visi gryž- 
ta ant estrados. Ten Balutis 
pasako gražią kalbą Lietuviš
kai. Seka kitos kalbos miesto 
valdininkų ir Lietuvių, ir “Dir
vos” redaktorius Karpavičius

We have been much surpris
ed, and even disconcerted, from 
time to time, as we received 
letters of criticisms about some 
of the English articles appear
ing in this section. We were 
surprised that the liminations 
binding the scope of this sect
ion were not clearly seen and 
understood, and somewhat dis
concerted at the type and order 
of criticism proffered.

It seems quite obvious to us 
that “Liaudies Tribūna” covers 
only one full-sized newspaper 
page. It is still obvious to us 
that this space is shared by 
a Lithuanian, and an English 
section, with the latter section 
lifriited to one column. We can 
still see that one column is 
enough for only one topic, and 
that is often not done sufficient 
justice. And then we go to 
print only once a week. What 
is not obvious to us is how we 
can possibly take in the un
doubtedly very diverse activities 
and needs of Lithuanian Ameri
cans. We can only touch on one 
point at a time. In spite of 
criticism we intend to stick 
to that point we have chosen 
for some time, as we are con
vinced of its worth.

The basis for this attitude 
comes from our belief that “No 
man is fit to be entrusted with 
the control of the Present, who 
is ignorant of the Past, and no 
People, who are indifferent to

their Past, need hope to make 
their future great”. Someone 
may argue that since we live in 
the United States we should 
interest ourselves in American 
history. We grant and endorse 
that view. But we reply that 
there are better means of learn
ing American history than thru 
this section. We hold further 
that we Lithuanian Americans 
have inherited a double herit
age, since we do live in the 
United States and at the same 
time are not very far removed 
from the home of our fathers 
and forefathers, in most cases 
only one generation. For this 
reason we hold it not amiss that 
we know something of both 
heritages. And for want of 
better and more adequate means 
we use this section to dissemin
ate bits from our Lithuanian 
heritage, leaving American his
tory to the American school 
system.

Some self-styled critic's have 
objected to the style used by 
some of our contributors. These 
objections we answer with the 
question: Shall we dedicate 
this English section to contri
butors with literary style who, 
from lack of interest or some
thing or other, do not contri
bute, or to the contributors who 
lack a perfect literary style, 
but are keenly interested in the 
work in hand and do contribute 
as best they can?

"‘HINGS THAT NEVER HAPFE*
Aštuntą vai. ryto Komitetas 

skubina į stotį pasitikti p. Ba
lutį, kuris atvyksta iš Washin
gton© į 'Darželio atidarymo iš
kilmes. Girdžiu vienas komite
to narių rūgo j a kad nors jis 
parūpino puikų limoziną Lietu
vos Minister} vežti, bet Cleve
land© miesto majoro patvarky
mu jam tos laimės netenka, 
nes p. Balutis buvo miesto val
džios oficialiai priiimtas, o ka
da svečias taip priimamas tai 
policijos viršininko automobilis 
ir jo šoferiai svečią paima į sa
vo globą. Taip ir buvo.

Iš B. and O. gelžkelio stoties 
p. Ministeris buvo nuvežtas į 
vieną gražiausių Cleveland© Ko
telių, kur dar turėjo valandą

Darželyje jau buvo susirin
kę įvairus miesto, apskrities ir 
valstijos valdininkai ir kitų tau
tų Darželių atstovai.

Publikos buvo labai daug, o 
saulė iš pat ryto taip karšta, 
taip baisiai kepina, ypač į es
tradą kur buvo susodinta visi 
garbės svečiai ir atstovai, tarp 
kurių ir man teko sėdėti. Ta
čiau jaučiant saulutės malonų 
karštį norėjosi sėdėti kur nors 
toli publikoje po medeliu pavė
syje, negu čia, kur karštis bu
vo apie 110 laipsnių, nes iš es
trados lentų net sakai pradėjo 
sunktis. (Ir pasitaikyk tokia 
karšta diena!) Estradoje nepri
tiko nei skrybėlę ant galvos už
sidėti, ir žmogus nežinai nei ką

skaito iš kitų miestų nuo Lietu
vių veikėjų gautus telegramus.

Programas baigėsi po dvie
jų ir pusės valandos, kuomet 
užbaigė savo pasveikinimus ki
tų tautų Darželių atstovai.

Gerb. Balutis vėl sirenoms 
kaukiant buvo nulydėtas atgal 
į viešbutį ir tuo baigėsi oficialė 
iškilmių dalis. (Bus)

MUSU
PASTABOS

NAUJAS “Vienybės” redak
torius p. Tysliava pirmiau pra
dėjo mokyti Lietuvą, o dabar 
Amerikos Lietuvius ’’demokra-

laiko pasilsėti iki ceremonijų.
Su Lietuvos Ministeriu visą 

laiką buvo Darželio Sąjungos 
pirmininkas Adv. P. V. česnu- 
lis ir sekretorius K. S. Karpa
vičius.

Apie 9 vai. iš p. Jarų namų 
važiavom į Lietuvių Darželį, 
kur apie 10 vai. ryto turėjo 
prasidėti ceremonijos.

Tą Darželį visą laiką įsivaiz
davau labai mažą, bet kaip pa
sirodė tai ten ne darželis bet 
miesto parko dalis pavesta Lie
tuviams, virš du akrai plotas ir

daryti. Kaip Lietuvos Minis
teris taip ir kiti bandė gintis 
nuo saulės užsidengdami galvą 
ir veidą programo lapeliais — 
tai buvo vienatinė pagalba.

Platformos kairėje buvo di
delis dūdų orkestras vienos vie
tinės high mokyklos, kitoje pu
sėje buvo Clevelando Lietuvių 
bendras choras. Parke skam-' 
ba muzika, paskiau prasideda 
kalbos, ir savu laiku užtraukia 
choras Lietuviškas dainas.

Prasideda programas. Pribu
na miesto majoras (burmistras)

LIETUVON
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo metų sezonu. 
Į ABI PUSI, NEW YORKAS 04TQ 50 
KAUNAS, TRECIA KLASE I f □ .
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės i vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland 

tijos” ir kartu nupasakoja kad 
“demokratija esanti virš trijų 
tūkstančių metų senumo”. Tai 
reiškia kad “demokratija” ir 
archeoĮogija yra vienas ir tas 
pats.

Archeologiją žmonės gerbia 
ir net puikiausius muzejus iš
stato senovės liekanoms sudė
ti ir laikyti. Tai yra likučiai 
senų amžių kurie negalima pa
naudoti praktiškam gyvenimui 
dabar.

Todėl turėtų kas nors susi
mylėti ir pabudavoti p. Tyslia- 
vos “demokratijai” nors kokią 
lūšnelę, kad turėtų nors pasto
gėlę sau ramiai ilsėtis.

▼ ▼

PAS LIETUVIUS “demokra
tija” yra, ir dar kokia: tie ku
rie daugiausia išnaudoja savo 
viengenčius, kurie yra didžiau
si šmugelio šalininkai, smurto 
auklėtojai, dolariniai parazitai 
ir kiti tokie gaivalai, paprastai 
garsiausia vadina save “demo
kratijos” šalininkais.

Tie kurie iš principo yra li
beralai, kjurie moka pagerbti 
kitų įsitikinimus, jiems nėra 
reikalo girtis “demokratija” ir 
jie nesigiria. Todėl pas Lietu
vius yra dveji: demokratai ir 
“demokratai”. Dabar klausi
mas kuriems p. Tysliava tas sa
vo “pamokas” duoda?

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 — -

TAIP JAU ATRODO kad iš 
“Vienybės”, buvusio tautinio 
laikraščio, pasiliko tik skeveld
ros: ji pasidarė sub-socialistų 
organu. Vietoje dirbti Lietu
vybės darbą, kaip pirmiau ji 
dirbo, “Vienybė” dabar terašo 
nusenusias pasakas apie “de
mokratiją”.

Jeigu kas supranta ir myli 
sąžiningą demokratiją tas la
bai gerai, bet kada žmonėms tik 
durnai į akis leidžiama ir sako
ma, “žiūrėk kokia giedri die

na”, tai jau nesąžiningas žmo
nių laikymas kvailais.

▼ v •v

CHICAGOS socialistų dien
raštis irgi labai džiaugiasi tuo 
p. Tysliavos “demokratiškumu” 
ir net giriasi “žmonijos istori
jos” “žinojimais”. Taip, p. Gri
gaitis labai daug žino apie pra
eities istoriją, todėl labai daug 
žino apie savo pasekėjus kurie 
šmugelystėse maudėsi.

Lietuviški socialistai Chica- 
goje nuo senų laikų yra “demo
kratijos” skelbėjai, bet tikre
nybėje tai jie buvo, ir likučiai 
tebėra tik drąsus akiplėšos ir 
veidmainiai.

▼ ▼ ▼

SOCIALISTAI savo laiku tu
rėjo daug pasekėjų, kada dar 
naujai demokratizmą skelbė. 
Bet kada žmonės pamatė kad 
socialistai yra ne kas kitas kaip 
užartavoti žmonių mulkintojai 
ir veidmainiai, tada pasekėjai 
pradėjo nuo jų šalintis. Pati 
socialistų sąjunga subirėjo.

Vietomis ir dabar dar ran
dasi tokių musų nepribrendėlių 
kurie klauso nusibankrutavusių 
cicilikų. žmonės kurie nors 
kiek turi sveiko proto, sąžinės 
ir padorumo šiandien socialistų 
likučius visai ignoruoja.

Trumpai ir aiškiai sakant, 
jeigu nori žinoti kiek Amerikos 
Lietuvių išeivijoje yra sumul- 
kintų žmonių turi pasiteirauti

kiek musų cicilikai turi pase
kėjų.

Pasaulis gerbia socializmo 
mokslą kaipo mokslą, idėją vi
suomeninio gyvenimo sutvarky
mo. Bet tas dar nereiškia kad 
yra reikalas gerbti tokius ku
rie prisidengę “socializmu”, o 
tikrenybėje yra gešeft-meklio- 
riai.

ŽVEJOJA JAUNIMĄ
Musų raudonieji komunistai 

naudoja visokias gudrybes savo 
eilių padidinimui. Prieš kelis 
metus pradėjo draugauti su ni- 
geriais (juodukais): būdavo į 
Lietuviškas sales, savo pareng
tuose vakaruose prisiveja juo
dų vyrų ir mergų ir apsikabinę 
šoka. Bet porą metų pasitąsę 
komunizmo neatsiekė, Amerika 
vis kapitalistiška ir gana.

Dabar komunistų spauda už
vedė vajų pasivergti jaunimą: 
jų laikraščiai įvedė Angliškus 
skyrius, kuriuose rašoma gry
bai komunizmo reikalai.

To neužteko, dabar sugalvojo 
aukti jaunimo organizacijas į 
uvažiavimą Chicagoj Birž. 25 

I. Siuntinėja tuo reikalu Ang
liškus atsišaukimus.

Tačiau galima spėti kad jau
nimas yra gudresnis už juodu
kus ir nesiduos ne tik du metu 
bet ir du mėnesiu komunistams 
mulkinti. Vaikinas.

IŠKILMINGAS VEIKĖJO 
PAGERBIMAS

Birželio 13 d. musų kolonijoj 
atsibuvo iškilmingas vakarėlis 
pagerbimui Antano Olšausko, 
buvusio “Lietuvos” leidėjo, pa
minint jo varduvių dieną, kar
tu 40 metų sukaktuves jo dar
bavimosi Lietuvių kultūros dir
voje ir jo 70 metų amžiaus su
kaktuves.

Tam tikslui Blackstone vieš
butyje buvo surengta vakarie
nė, kurioje dalyvavo apie šim
tas žmonių.

Vakarienę suvalgius, Lietu
vos Konsulas A. Kalvaitis pa
aiškino pokilio tikslą ir persta
tė p. Olšauską, trumpai sumi
nėjęs jo nuopelnus kaipo pub
licisto, leidėjo populiariško lai
kraščio “Lietuvos” ir daugelio 
svarbios vertės knygų, pakvie
tė J. J. Bačiuną (iš Sodus, 
Mich.), kuris pasakė įžanginę 
prakalbą, nurodydamas kiek 
daug naudos p. Olšauskas pa
darė Lietuvių kultūrai ir ap- 
švietai, leisdamas naudingą lai
kraštį ir moksliškas knygas, 
taipgi steigdamas Lietuviškas 
pramonės įstaigas ir taip toliau.

Toliau, tostmasteriui p. Kal
vaičiui kviečiant, išeilės ėjo 
programėlis: kompozitorius A. 
Vanagaitis deklamavo eiles pa
sveikinimui visų Antanų; V. S. 
Jokubynas (iš Sodus, Mich.) 
pasakė prakalbėlę eilėmis, pa
žymėdamas kad veikėjams pa
garbą reikalinga teikt ne vien 
tik kada jie atsigula į grabą ir 
į kapus, bet ir tada kada jie 
dar yra tarpe gyvųjų, ir galiau 
išreiškė linkėjimus p. Olšauskui 
dienoje varduvių ir jo amžiaus 
sukaktuvių.

Pagaliau kalbėjo vakaro gar
bės svečias, Lietuvos valstybės 
atstovas, gerbiamas B. K. Ba
lutis, kuris apibudinęs Olšaus
ko praeitį ir darbus, pasakė jog 
Lietuvos valdžia, įvertindama 
jo darbus Lietuvių kultūrai ir 
apšvietai, nusprendė jį apdova
noti aukščiausio laipsnio dova
na, D. L. K. Vytauto Kryžium 
riterio rūšies. Ir p. Yozavitui 
skambinant pianą, dalyviams 
prie muzikos giedant Lietuvos 
Himną, gerbiamas Lietuvos at
stovas p. Olšauskui ant kaklo 
užkabino garbės ženklą ir įtei
kė Lietuvos Prezidento dekre
tu išduotą gražų raštišką diplo
mą.

Antgalo, susigraudinęs ir ap
siverkęs, p. Olšauskas pasakė 
prakalbėlę, kurioje apipasako
jęs savo skaudžiausį smūgį ir 
jo priežastį kuri jį pastūmė į 
nuostolius ir išvarė iš pramo
nės, padėkavojo visiems įverti
nusiems jo darbus ir jų vaisius, 
dėka vo j o gerbiamam Lieetuvos 
Ministeriui ir prašė jį kad per
duotų Lietuvos valdžiai jo šir
dingą padėką už suteiktą do
vaną.

Tuomi programas baigėsi, 
fotografui Stankūnui visą sve
čių būrį nufotografuojant. Be
je, pamiršau paeiliu paminėti, 
programo pradžioje P. Stogis 
(iš Sodus, Mich.) dainavo vieną 
dainelę, kurios temą nenugir
dau (prašau atleisti už tai).

Programui pasibaigus, jau
nesnieji svečiai pasišoko, o se- 
mesnieji šiaip pasikalbėjo, ir vi
si išsiskirstė pirmą valandą ry
to. Sveikinimus jubiliantui te-; 
legramu atsiuntė Aleksandra, 
Sofija ir dukrelė Bačiūnai, iš 
Sodus, Mich.

Salė buvo papuošta žibintu
vais dekoruotais Lietuvos vėlia
vos spalvomis: geltona, žaliai, 
raudonai, ir tokių pat spalvų 
gėlėmis buvo papuošti stalai. 
Visa tai atlikta trusu ir pastan
gomis p. J. J. Bačiuno, savinin
ko rezorto Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Vienas iš Daugelio.

KRIKDEMAI NE DEMOKRA 
TIŠKAI ELGIASI

Birželio 14 d. Kazimieriečių 
vienuolijos Motinai Marijai Lie
tuvos Ministeris B. K. Balutis 
įteikė Gedimino ordiną. šia 
proga buvo surengtas bankie- 
tas Kazimieriečių vienuolyne, 
kur dalyvavo buris publikos.

Vakaro vedeiu buvo “Drau
go” redaktorius p. šimutis, bu
vęs krikdemų Lietuvos Seimo 
narys. Po užkandžio buvo pra
dėta kalbos, bet pirmiau negu 
kiti gavo progos kalbėti p. vši- 
mutis pasinaudodamas proga 
pasakė seną ir tankiai girdimą 
pasaką apie dramblį. Niekas 
nesijuokė iš tos “juokingos” 
pasakos, nes ji jau visiems yra 
girdėta kurie kada girdėjo p. 
šimutį kalbant. Apgailėtina 
kad p. šimutis per desėtką me
tu vis ta pačia pasaka sako apie 
DRAMBLĮ.

Prasidėjus kalboms, p. šimu
tis pasielgė labai diktatoriškai, 
prisidengęs krikdemokratų ap
siaustu jis kvietė kalbėti tik 
tuos kurie yra “geri demokra
tai”, o kitus aplenkdamas, kaip 
p. Nausėdienę, kuri yra net pir
mininkė to Kazimieriečių vie
nuolyno rėmėjų ir viena iš tų 
musų nenuilstančių veikėjų, in
teligentė moteris: ji buvo igno
ruojama ir jos net vardas ne
buvo suminėtas. Kun. Albavi- 
čius taipgi nebuvo kviestas kal
bėti. Lietuvos Konsului tik pa
liepta atsistoti ir pasirodyti, 
Adv. Kazlauskas, Coop Apskri
ties prokuroro padėjėjas, taip
gi ignoruotas; kitas kunigas, 
tik ką atvykęs iš Lietuvos, irgi 
buvo tik atsistoti paprašytas. 
Bet nesenai atvykęs iš Lietuvos 
Adv. Gabaliauskas buvo persta
tytas kalbėti, nes mat jis yra 
krikdemų šulas Lietuvoje.

Nejaugi p. šimutis, kaipo 
“Draugo” redaktorius, nusitarė 
ignoruoti kunigus ir katalikų 
veikėjus? Visgi tokia taktika 
nelabai girtina, kuri parodo jog 
p. šimutis pradėjo sekti Vokie
tijos Hitlerio pėdomis. Rep.

LIETUVOS MINISTERIS BA
LUTIS IŠVAŽIAVO

Pereitą savaitę, Birželio 12 
d., iš Clevelando Lietuvių Dar
želiu atidarymo ceremonijų at
vyko čia su reikalais Lietuvos 
Ministeris B. K. Balutis, kuris, 
visiems Chicagiečiams yra ge
rai žinomas. Pabuvęs Chica- 
goje porą dienų, apdovanojęs 
Lietuvos Garbės Ordinais A. 
Olšauską ir Motiną Mariją, Bir
želio 15 d. apleido Chicagą, už
sukdamas trumpam laikui pas 
pp. Bachunus Tabor Farmoje. 
Birželio 17 d. gerb. Ministeris 
gryžo į Washingtona.

Pastebėtina kad gerb. Balu
tis, nors diplomatijos darbų nu
vargintas ir jau žymiai suse- 
nėjęs, vis yra gyvas, pilnas 
energijos ir draugingas. Mėg
sta pajuokauti, ir ministeriškos 
puikybės pas jį visai nesimato.

Kaip teko patirti, p. Meiste
ris žada dalyvauti Chicagoje 
Liepos 16 d. (Lietuvių Dieno
je) ir tada pamatys Pasaulinę 
Parodą ir dalyvaus “Lietuvių 
Dienos” programe. Rep.

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.: 
3 White’s Gardens,

Planet Street, 
Commercial Rd, E. 1.

LIETUVIS LAIMĖJO Golfo 
čampionatą Chicagoje. Lietu
vis vaikinas iš Omaha, Nebr., 
kuris vadinasi John Goodman, 
prieš savaitę laiko Chicagoje 
laimėjo šių metų golfo čampio
natą. Chicagos spauda labai 
plačiai rašė apie jį ir vietomis 
pažymėjo kad jis yra Lietuvis.

Pas Lietuvius yra gerų talen
tų, daug energijos, tik gaila 
kad tas viskas nesuderinta 
kaip reikia.

1931 metų golfo čampionu 
buvo kitas Lietuvis, Billy Bur
ke (Burkauskas).

JAU MILIJONAS. Pereitą 
savaitę jau pasiekė vieną mili
joną skaičius lankiusių Pasau
linę Parodą. Tai biskį sviete
lio. O kur dar pabaiga?

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į 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 — $2.00. I 
Lietuvąą metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, I1L

Redaktorius-Leidėjais: Komp. A. Vanagaitis.
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Dienos Klausimais
“VIENYBĖS” BENDROVEI

“Skęstantis ir už skustu
vo griebiasi”. Tą posakį vi
si gerai žinome ir jis labai 
teisingas.

Štai tautinis laikraštis 
“Vienybė”, kurs per 47 met. 
nešė tautinę vėliavą, prane
ša kad “laikinai išeis kartą 
į savaitę”, vietoje trijų kar
tų į savaitę, kaip ėjo per ke
letą pastarų metų.

Numeryje pirma to pra
nešimo “Vienybėje” tilpo 
nesenai iš Europos (ne iš 
Lietuvos) atvykusio poeto 
Juozo Tysliavos ilga “Dul- 
dul-dudelė” apie “demokra
tiją”. Graži tai “dul-dul- 
dainelė”, bet tuščia.

Poetas nukalba apie “kai
miečius kurie tradicines 
klumpes iškeičia į apikaklę 
ir kaklaraikštį”.

Nesigilinant į paties Tys
liavos “filosofavimus” turi
me pasakyti kad taip dabar 
padarė Brooklyno tautinio 
laikraščio “Vienybės” ben
drovė, kurios nekurie šulai, 
atstumdami “Vienybės” se
nas įsigyvenusias tradicijas 
— tautines idėjas (tos idė
jos buvo stiprios “Vieny
bės” “klumpės”) staiga iš
keitė į apikaklę ir kakla
raikštį (pavedė “Vienybę” 
redaguot “demokratui”)...

Nesinori būti pranašu, 
tačiau galima sakyti kad 
“Vienybės” dienos yra su
skaitytos. “Demokratizmu” 
ji užsprings ir nesulauks nei 
progos švęsti 50 metų su
kaktuves.

save neišsimoka, kam jį ant 
laikraščio . sprando laikyti.

Kad ne tas laužas, “Vie
nybė” ir po šiai dienai butų 
gražiai gyvavus ir nors lai
kai pablogėjo, butų galėjus 
laikytis be vargo (nes bu
tų turėjus atsargos kapita
lą sudėtą iš geresnių dienų), ’k 4* -f*

Štai kur pritinka tas “už 
‘britvos’ griebimasi”.

Kada bendrovė pasijuto 
nedatekliuje, prasidėjo bū
ti “kalti” ir redaktoriai ir 
direktoriai ir gal nekuriems 
direktoriams kalti visi A- 
merikos Lietuviai kam ne
palaiko “Vienybės”.

Nekurie direktoriai su
galvojo kad reikia “Vieny
bę” padaryti “demokratiš
ku” laikraščiu ir bus išgel
bėta!

“Vienybės” nelaimei pasi
suko poetas Tysliava ir tie 
direktoriai kurie mano kad 
“demokratizmas” yra ge
riausia “liekarsta” vėžio li
ga sergantį laikraštį gelbė
ti, pavedė “Vienybę” į “de
mokrato” rankas.

Tysliavos “dul-dul-daine- 
lė” labai patinka Grigaičiui, 
Vitaičiui ir dar vienam-ki- 
tam, — del to kad jis pučia 
į jų dūdelę.

Tačiau kaip su “Vieny
bės” skaitytojais?

Kada, laike SLA. kampa
nijos, “Vienybės” direkto- 
riatas išleido savo “neutra
lumo deklaraciją”, daugelis 
“Vienybės” skaitytojų pa
skaitę tą “deklaraciją” me
tė laikraštį iš rankų saky
dami: “Kas dabar tai ‘Vie
nybei’ pasidarė ?....”

Nėra abejonės kad po pa
sirodymo Tysliavos “dul- 
dul-dainelės” šimtai skaity
tojų tą patį pasakė.* # *

Desėtkai tautininkų vei
kėjų iš įvairių Amerikos 
kampų atsikreipė į “Dirvą” 
pareikšdami savo apsivyli
mą “Vienybe”, kuri pakeitė 
“tradicines klumpes į api
kaklę ir kaklaraikštį” ir 
nusiminę pasako kad “Dir
va” dabar liko vienintelis 
laikraštis apie kurį mes tu
rime tuokti savo spėkas... 
(Nei vienas nepasakė: “Ei, 
žiūrėk, ‘Dirva’, jau tu pra
puolei, likai viena su tauti
nėmis idėjomis!”)

Daugybė eilinių “Vieny
bės” skaitytojų, kurie per 
eiles metų ją laikė savo kel
rodžiu, pasukti į “demokra
tizmo” liogerį atsisakys ten 
eiti nes ne taip juos “Vie
nybė” mokino ir auklėjo.

Tuo gi tarpu musų išeivi
joje “demokratizmu” tar- 
gavojaučių laikraščių turi
me perdaug. “Vienybė” su 
Tysliava nepagaus nei so
cialistų nei kairiųjų sanda-

l 
riečių. Tautiški sandarie- 
čiai nuo jos nusikreips.

Suauginti laikraščiui pa
sekėjus ima nemažiau 10 .ar 
net 15 metų. Tiek “Vieny
bė” neišgyvuos jeigu norės 
susigaudyti sau “demokra
tų”. Jai pagalba reikalin
ga šiandien. Bet bendrovės 
galvos, neišmanydamos nie
ko apie laikraštį, susampro- 
tavo kad reikia jai “demo
kratiško” redaktoriaus!

Kas atsitiko kada Balu
tis pasitraukė nuo “Lietu
vos”? Kas liko iš ‘Sandaros’ 
kuri “nudemokratėjo”, kas 
butų iš “Naujienų” arba 
“Keleivio” jeigu pastatytų 
tautininką redaguoti?

Pagaliau, pergyvena kri- 
zį katalikų, socialistų ir ko
munistų laikraščiai, bet ar 
nors vienas jie keičia savo 
kailį, savo idėjas?

“Vienybė” butų išsigelbė
jus jeigu prieš kelis metus 
butų atsikračius to seno lau
žo (tai jos vėžys) ir jeigu, 
nepatiko Valaitis, jeigu bu
tų gavus dar griežtesnio 
tautinio nusistatymo redak
torių.

Jeigu “Vienybė” žlugs tai 
bus kaltė TIKTAI bendro
vės galvų, kurios griebėsi 
už “britvos” (Tysliavos), o 
neplaukė į kraštą tada kada 
dar valtis buvo neapvirtus.

Nauji Laikraščiai
Kaune išleista mažo for

mato laikraščiai “Tautos 
Žodis” ir “Naujos Tautos 
Žodis”, kurių tikslas matyt 
yra kovoti su Žydais Lietu
voje. Taip pat pasireiškia- 
ma ir prieš kitus svetimtau
čius.

Viena didelė aplinkybė tą 
musų tautinį laikraštį nu
vargino, o antroji — “demo
kratizmas” — pasmaugs.

Ta pirmutinė priežastis
buvo tai “Vienybės” pateki
mas į bendrovės rankas — 
kas atitinka pasakai apie 
daug prižiūrėtojų, del kurių
kūdikis lieka be galvos. v

“Vienybė” turėjo širdin
gų rėmėjų, turėjo susiaugi- 
nus armiją skaitytojų, ku
riems patiko sena tradicinė 
laikraščio linija.

Tai buvo žinoma Sirvydų 
era. Po tėvo, J. O. Sirvydo, 
ją ta pačia vaga vedė sū
nūs, Vytautas. Po Vytauto 
Sirvydo, laikraščiui pasitai
kė gauti tas pačias idėjas
suprantantis ir senas tra
dicijas norintis palaikyti re
daktorius, J. Valaitis.

Su laikraščiu viskas buvo 
tvarkoje. Bet jau įsteigta 
bendrovė — su daug galvų, 
buvo pradžia “Vienybės” li
gos. Bendrovės galvos ne
rado nieko geresnio laikraš
čio naudai kaip nupirkti se
ną, didelį laužą (neva na
mą), vietoje įtaisyti reika
lingo didumo moderniškai
spaustuvei namą. Tą laužą 
pirkdami sukišo visus ben- 
drovėn. sumokėtus pinigus 
ir dar užsitraukė $25,000 
skolos iš SLA.

Bendrovė tvėrėsi laikraš
čiui pagerinti, ir visuomenė 
tam Šerus pirko, bet ben
drovės direktoriai uždėjo 
ant laikraščio pečių prasko- 
lytą namą.

Nuo pat karo pabaigos, 
kada prasidėjo reikalai su

(Tesinys iš pereito num.)

JUODO n5Zį KARŽYGIOOi SŪNŪS
* Rašo K. S. Karpius

Vydūno Sugryžimas.
Metams praėjus nuo sugyvenimo su 

įvaru, Rasytė sulaukė kūdikio. Dabar jos
santikius su vikingų vadu aiškiai matė ir 
žinojo visi. Bet pilyje jau beveik nesira
do žmogaus kuris butų į tą žiūrėjęs su ne
pasitenkinimu, nes visi buvo įvaro šali
ninkai. Vėl krivė barė ją ir dievų bausme 
grąsino, bet ji jam atsakė kad be vyro 
daugiau nenori būti. Jeigu Vydūnas buvo 
toks narsus, sakė ji, ko jis Mozūrams pa
sidavė ir ko nepabėga iš nelaisvės? Mozū
rų pasiuntinių atsilankymą nuo krivės ji 
slėpė, kad tas kartais nepasirūpintų išpir-
kimu.

Tuo tarpu kiti kaimynai kunigai pa
sipiktinę tokiu Rasytės netvarkiu gyveni
mu nusisuko nuo Eryno ir rūpinosi savo 
apsauga.

Vydūnas gi, nesulaukdamas išpirkimo, 
vargo nelaisvėje ir neapsakomai ilgėjosi sa
vo namų ir savo šeimos. Jis manė kad Mo
zūrus pasiuntinius gryžtančius su išpirki
mu kas nors kelyje užpuolę nužudo. Žino
damas kokia buvo Rasytė, nelaimingas ku
nigas nei karto nepamanė kad ji galėtų bu-
ti jam neištikima, kokia ji ištikro buvo.

įvaras tuo budu užkirtęs kelią Vydūno 
sugryžimui, ir Rasytei apie jį užmiršus, 
ramiai sau su ja gyveno kaip su savo žmo
na. Sambija buvo jo pirklybos stotis, nu
statyta vikingais, ir palengva prasėjo drą
siau ir atviriau salos gyventojus savo ge
rui išnaudoti ir spausti.

Nupraėjus metams nuo pirmo kūdikio 
su įvaru, Rasytė sulaukė ir antro. Savo 
vyrą ji skaitė jau užmirštu ir nereikalin
gu, o jeigu jis dar gyvas, norėjo kad Mo-
zurai jį nusmaugtų, 
priiminėjo 
laikas nuo 
siuntiniais 
no jo.

įvaro paskirti vyrai 
Mozūrus pasiuntinius, kurių 

laiko ateidavo, ir ką jie su pa- 
padarydavo Rasytė visai neži-

Lietuva, “Vienybės” admi
nistracija darė milžiniškus 
pelnus, bet viską sukišo į 
tą laužą.

To namo skola ir užlai
kymo kaštai gulė ant paties 
laikraščio, nes tik iš laikraš
čio uždarbių susidarė visos 
bendrovės ineigos.

Nebuvo prie „
tokių galvų kurios butų su-jjun pasikėsino ištrukti, ir ištruko. Tokio 
pratę kad jeigu namas per'narsaus vyro kokiu buvo Vydūnas, septy-

dieną parėjo į Sambiją Vydu-Vieną
nas. Pilniausia pasveikęs ir nepasikęsda-

Vienybės” mas nelaisvės, statydamas gyvastį pavo- mm no C1 l.'nc i n ic’fvn l.'fi n> lofvnLo GP 1 r i

ni Mozūrai negalėjo sulaikyti. Bet kaip 
tik pasiekė savo žemę, jis pradėjo girdėti 
įvairius gandus apie savo žmoną. Pyko jis 
ant jų už tokias kalbas, bet kur tik pasisu
ko vis tą patį girdėjo.

Nerimasties apimtas pasiryžo patirti 
ar žmonės tiesą sako, todėl tiesiog j pili 
negryžo, bet apsimetė paprastu bastūnu ir 
niekeno nepažystamas ištolo tyrinėjo. Vi
sur matė vikingų Įsiviešpatavimo žymes ir 
tą patyręs labai gąsdinosi.

Į savo pili parėjo slapta ir įsigavęs 
sargybai nematant susirado Rasytę. Ta, 
vietoje nudžiugti, ko jis tikėjosi, suspiegė 
išgąstimi ir apmauda. Rodydamas jai sa
vo didelį pasiilgimą ir meilę norėjo apka
binti, bet moteris buvo jam šalta ir stūmė 
šalin nuo savęs. Didelės apmaudūs apim
ta, ėmė varyt iš pilies kad neužeitų jos 
“vyras”, nes nužudys. Vydūnas matyda
mas tokį skirtumą joje, dar stengėsi at
vesti į sąmonę, bet Rasytė dar labiau pyko 
ir pasakė kad ji čia valdovė ir jis turi kuo- 
greičiausia šalintis jeigu nori gyvas likti.

Vydūnas, jausdamas kad viskas pilyje 
yra jo, atsisakė išeiti, dar rūsčiau subar
damas žmoną už tokį neapgalvotą darbą.

Bet Rasytė jau negalėjo Vydūno pa
kęsti. Bijodama kad jos “vyras”, pamatęs 
su ja pirmesni vyrą nesupyktų ant jos ir 
nenužvelgtų neištikima, įsakė Vydūną už
daryti rusin, ką įvaro ištikimi vyrai ir pa
darė. Gandus apie Vydūno sugryžimą ji 
griežtai uždraudė išleisti, kad nei Adiklis 
nei niekas kitas iš jai nedraugingų žmo
nių nepatirtų, o kai gryš įvaras lai pada
rys su juo ką norės.

Vydūnas užsidegė baisia pagieža savo 
žmonai. Ta kuri pirmiau jam deivę pri
minė, kurios gražumui nieko prilygtino ne
buvo, dabar, matant prie jos svetimo vyro 
vaikus, ir ją visą rūstybės ir neapikantos 
apimtą, net ji įkalininčią kad tik daugiau 
prisigerinus savo naujajam vyrui, ji pasi
darė jam labai šlykšti. Tokia šlykšti ji 
jam buvo kad jis nenorėjo į ją pažiūrėti. 
Jos akys jam dabar priminė gyvatės de
gančias akis, jos balsas buvo žiaurus ir 
šiurpus kaip žvėries. Atsidūręs tamsiame 
urve, Vydūnas visomis pusėmis vaizduotė
je matė jos kerštu degančias akis, jos įšė-
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SKRUZDĖLIŲ KARALIJOJ
Pietų Afrikos mokslininkas Porto Eli

sa, Bath gamtos muzejaus direktorius, pa
sakoja apie savo naujus patyrimus skruz
dėlių karalystėje. Jis darė ilgai skruzdė
lynų tyrinėjimus ir stebėjosi skruzdėlių su
manumu.

Ypatingai dideliai stebina skruzdėlių 
techniniai gabumai. Jos turi signalizaci
jos būdą greitesnį už bevielį telegrafą. Ar
tinantis priešui, jos tuojau persergsti savo 
drauges iki 20 mylių tolio. Toliau, jis pa
stebėjęs kad jų tarpe yra specialisčių slau
gių kurios sergančias skruzdėles gydo ypa
tingais masažais. Taipgi rado skruzdėly
nuose labai šiltas kamarėles, kuriose ka
ralienės padėti kiaušinėliai yra saugojami 
paskirtos sargybos.

Aš NORIU NUMIRTI
Aš noriu numirti Gegužės glėbyje, 
Kaip supas gėlužės laukuose, 
Ir žengti į kapą šventosios ramybės, 
Kaip skęsta aplinka dainose.

Aš noriu numirti kai žydi lelijos, 
Lelijos kaip sniegas baltutės, 
Kaip girioj gegutės graudžiai užkukuota 
Ir giesmes užtraukia lakštutės.

Aš noriu numirti kai giria pilkoji 
Paskęsta žaliuose lapeliuos, 
Kai sesių darželis ir vyšnių sodelis 
Sumirga kvapiuose žiedeliuos....

Tada mano kapą sesutės papuoštų,
Ir gėlių gėlėm apsodintų,
Ir džiaugtųs tad mano nemirštama vėlė 
Kai žydinčia gėles matytų.

Jonas Morkūnas.

TAUTIŠKI ŠOKIAI
Kiekviena tauta turi savo mylimą šo
ku rį ypatingai mėgia ir kuris dažnai 
tautą atžymi. Lietuviai, pavyzdžiui, 

turi suktinį. Kitos tautos štai kokiais var
dais savo tautišką šokį vadina:

Švedai — klappdans; Jugoslavai — 
kolo; pirmieji Amerikos kolonistai — Cap
tain Jinks; Anglai — long eight; Bulgarai 
— horo; Norvegai — hambo; Vokiečiai — 
liebenšchutt; Italai — tarantella; Veng
rai — czardasz; Ukrainai — kolomeika; 
Meksikonai — chiapas; Lenkai — krako- 
wiak; Bavarai — watschen plattler; Ser
vai — ruteheniza. Vyt. Sirvydas.

—Kanada sakoma turi beveik pusę 
pasaulyje esančios vandens spėkos.

—Šv. Petro bažnyčioj Romoje yra 54 
tūkstančiai sėdynių; Sevilijos katedroj Is
panijoje — 40,000; Duomo katedroj Mila
ne, Italijoj — 37,000; Šv. Povilo Romoje, 
25,000; Šv. Sofijos, Konstantinopolyje — 
23,000; Notre Dame, Paryžiuje — 21,000.

—Kiekvieną žmogų įvertiname sulyg 
jo parodymo kaip jis nori būti įvertinamas.

TAU, MOTERIE
Tau, moterie, saulėti kloniai, 
Margais žiedais kaišytos pievos, 
Kad meilei austumei malonias, 
Širdžiai vien pasakas taip mielas.
Žavingas tavo siluetas
Kai klonius baltas mėnuo dažo;
Parkas tamsa kada nulietas, 
Šypsais tada dangaus miražais.
Tau, moterie, baltieji jazminai,
Lakštutės dainos naktimis, 
Kad savo širdimi jautriai 
Pasaulį guostumei tu vis.
Slaptingas tavo siluetas,
Širdis tava — gludi naktis.
Lodei tu dainių numylėta, 
Tu, didi žemės paslaptis.
O moterie, tu tvarinys gražus, 
Tu todėl siųstas žemėn turtas, 
Kad meilėj suptumei visus, 
Kad svaiguliu visus užbartum.

Pajuostė. 18-V-1933. Vainis Dainoras.

lusį veidą; ausyse skambėjo jos šiurkštus 
balsas, ir kuomet jam prisimindavo jos pir
mesnis gražumas, kuogreičiausia bandė 
visa tai šalinti iš savęs. Daužėsi, keikė ją 
už tokią neištikimybę, ir nerado ramybės 
savo mintims nei kunui, taip ji sukėlė jį 
prieš save.

Jo buvus didelė meilė iššaukė jame di
džiausią pagiežą ir norą keršto jai: rodės, 
kad sugriebtų ją į savo galingas rankas, 
suplėšytų į šmotus ir išmestų žvėrims su
naikinti.

Bet jo nelaimė — jis pats pateko į jos 
žiaurius nagus ir jam pasiekti ją nebuvo 
lemta. Ji uždarė jį, nuskirdama tikrai 
mirčiai.

Jautė Vydūnas kad jau gyvena pasku
tinę valandėlę savo gyvenimo — ir labai no
rėjo mirti užbaigimui to skausmingo liki
mo. Žinojo kad kaip greit pilyje atsiras 
tas jos naujas “vyras”, jis bus nužudytas. 
Laukė jo pribunant — ir laukė savo galo.

Vidurnaktis. Štai girdi į rūsį kas at
eina. Tai žudeikos ateina jam galą pada
ryti. . . . Sudrebėjo Vydūno širdis, ir vėl 
jame užvirė keršto kraujas. Kad nors prieš 
mirtį kokį iš savo naujausių priešų nudė
jus. ... Ginklo neturi. Pradėjo čiupinėti 
sienojus ar neišlauš kur kokį gana sunkų 
gabalą kuriuo galėtų smogti per galvą jei 
ne keliems tai nors vienam. Narsus vyras, 
be mūšio mirti niekados nesutiks!

— Tėveli, tai mes.... — pasigirdo ty
lus balsas.

Tai buvo Vydūno sūnūs ir dukrelė, ku
rie žinodami kad tėvas įkalintas atėjo pas 
jį ir atidarė duris į laisvę. Vaikai jau buvo 
paaugėję, tėvui nebuvus namie per trejetą 
metų. Kai Rasytė susidėjo su įvaru, ne
kentė ji ir Vydūno vaikų, ir nutilo jos 
gražios pasakos apie jų tėvelį kurias pir
miau girdėdavo. Bet vaikų meilė prie tė
vo neišnyko, jiems augant ir meilė augo.

Nauja viltis ir didis džiaugsmas per
bėgo per visą nelaisvio kūną.

Prispaudė juos prie savęs visomis pa-

jiegomis ir nusivedęs gilyn j kampą rūsio, 
sutarė ką darys.

Neužilgo visa pilis apsigaubė liepsno
se. Tai buvo Vydūno kerštas savo žmonai, 
tai buvo jo paskutinis būdas išgelbėti sa
vo tėvų tėvų sukrautą turtą iš plėšikų na
gų. Jis su savo vaikais sutarė pilį padegti 
ir nakties glūdumoje visi trys kiek galėda
mi padeginėjo. Paskui visi nusiskubino į 
Kuršmarį, ir sėdę į valtį nusiirė Rusnės 
linkui.

Savo neištikimą žmoną žudyti jis ne
sikėsino, nes gal nebūtų gavęs progos prie 
jos prieiti ir pats gal butų pakliuvęs.

Rasytė, iš gaisro išsprukus, kūdikius 
nešina, bėgo į pajūrį, pas įvarą, kur jis, 
ruošdamas išsiųsti laivus su prekėmis, su
gaišo tą visą naktį. Pribėgus prie savo 
“vyro”, ji verkdama apsakė kas atsitiko. 
Vikingų vadas, patyręs kad Eryno pilis su 
visu geru durnais nuėjo, baisiai įtūžo ant 
Rasytės ir stumęs ją į žemę, keikė kodėl ji 
nenužudė Vydūną kaip tik jis pasirodė jos 
akyse. Ji kabinosi jam į kojas ir verkda
ma prašė pasigailėti jos ir savo vaikų, bet 
įvaras, pasijutęs kad perdaug leidosi į mei
lę ir delei to kito tapo nugalėtas, baisiai 
įšėlęs parodė jai visą savo žiaurumą kokio 
pirmiau nespėjo parodyti. Vaikus tuoj 
įsakė pasmaugti, o ją pačią pavedė savo 
vyrams, kurie nuplėšę nuo jos rubus, ją 
mirtinai užkankino.

Neilgai trukus įvaras sulaukė daugiau 
vikingų ir prasidėjo Sambijos plėšimas ir 
naikinimas. Nesant gynėjo ir vado, žmo
nės kas sau blaškėsi ir gintis nepajiegdami 
visi buvo išžudyti. Visa ta turtinga sala 
liko išplėšta, išdeginta; išgriauta ir išnie
kinta šventinyčia, nužudytas krivė Adiklis, 
įvaras po to, visą grobį suėmęs, iš Sambi
jos dingo, iš gėdos prieš kitus savo žmo
nes, kuriems gyrėsi lengvai Eryną užval
dęs. Bet kiti vikingai, apsibuvę, pajūryje 
išsistatė savo pilaites ir įsigyveno, ir jų 
ten buvimo žymės randama dar šiandien.

Bus: Kaip Merunas Dingo.
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SLABADAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
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Slabadų bažnyčioje Vytau
tas pats krikštijęs 

Lietuvius.
Slabadų bažnytkaimis 

randasi Šakių apskrityje 
(Sudavijoje arba Suvalkijo
je), netoli Šešupės upės. 
Bažnytkaimis stovi tarp 
dviejų didelių vieškelių ir 
daug mažų kelių. Viena ša
ka kelio ateina nuo Nau
miesčio ir per Slabadus-nu
eina į Pilviškių miestelį. 
Antra šaka kelio ateina nuo 
Sintautų miestelio, pro Sla
badus pasiekia Vilkaviškio 
stotį ir patį miestą.

Slabadų kapinynas labai 
senas ir sena bažnyčia, ką 
paliudija bažnyčioje seni 
paveikslai. Kaip pasakoja 
žmonės, bažnyčia statyta 
prieš penkis šimtus metų, 
Vytautui gyvam esant. Sa
koma kad pats Vytautas 
yra buvęs šioje bažnyčioje 
ir krikštijo Lietuvius.

Vytauto laikais Sudavijo
je mažai buvo gyventojų, 
nes niūksojo miškai ir pel
kės. Mažai kur iš brūzgy
nų niūksojo dūminės stu- 
belės. Žmonės daugiausia 
gyveno prie ežerų ir upe
lių, užsiimdavo medžiokle.

Senesnieji pasakoja kad 
kitados yra buvus Slabadų 
parapija. Tą patvirtina iš
kasimai kapuose laike mi
rusių laidojimo nesupuvu
sių kamžų ir stulų. Maty
ti čia buvo palaidota buvu
sieji parapijos kunigai.

Kada Naumiestis išaugo 
ir pastatyta ten bažnyčia, 
parapiją iš Slabadų perkėlė 
į Naumiestį. Mat, Slabadų 
apielinkėje tuo laiku buvo 
mažai gyventojų.

Slabadų bažnyčią padi
dino del sekančios priežas
ties. Šapalų dvaro ponia

■ važiavo per Šešupę ir įlū
žo, pasinėrė po ledu ir pri
gėrė. Skenduolė buvo pa
laidota Slabadų gražiose 
kapinėse. Ponas labai ap
gailavo savo žmonos ir at
minčiai savo lėšomis pribu- 
davojo arba paplatino baž
nyčią. Išvedė du aukštus 
bokštus ir Įtaisė du varpus. 
Tas įvyko 1814 metais, ir 
viskas po šiai dienai stovi. 
Ponas taipgi įpirko atlai
dus šioje bažnyčioje ant vi
sados, savo skenduolės žmo
nos Teresės vardu. Bažny
čioje taigi buna keturi at
laidai: Šv. Jurgio, Marty
no, Teresės ir Jono.

Pirmiau kai nebuvo ku
nigo, tai iš Naumiesčio at
važiuodavo kunigas tik du 
kartu per metus šiaip ir per 
tuos atlaidus.

Kapai buvo apaugę sto
rais medžiais.
kunigas 
Slabadų 
medžius 
tik maži 
krūmai.

Prieš pasaulinį karą Sla
badai buvo labai mažai ži
nomi. Per karą daug nu- 
kentėjb bažnyčia: kareiviai 
nuplėšė nuo bažnyčios len
tas ir nuo kapų tvorą. Vo
kiečiams užėjus, Slabadų 
bažnyčioje buvo švenčiama 
kasdieną. Buvo kunigas 
Kudirka, tik ne ilgą laiką. 
Daugiausia rūpesčio padėjo 
p. Stenkevičius. Pats savo 
lėšomis aptvėrė kapus šta- 
kietais ir pabūdavo jo bobin- 
čių. Buvo nupirkęs piečių 
del klebonijos. Ponas Sten
kevičius nesigailėjo pinigų 
ir savo darbo, kad tik Sla- 
baduose butų nuolatinis 
kunigas. Beširdė mirtis be 
laiko atėmė Stenkevičių ir

Naumiesčio 
Kolbušauskas nuo 
kapinių nukirto 

ir pardavė, o liko 
medeliai ir alyvų

oras.
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
POPIERIAVIMAS IR SIENINIŲ POPIERŲ 

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
1130 EAST 65TH STREET HEnderson 1G15..

2 LIFETIME
OPPORTUNITIES

7/t£ GREAT WORLD'S FAIR 
A CENTURY"PROGRESS

This magnificent exposition 
— surpassing all previous 
■world’s fairs in originality of 
conception, and in the many 
unique and marvelous fea
tures of interest, is an event 
no one can afford to miss. Go to 
Chicago this year by all means, 
but best of all visit the great fair 
on the great ship SEEANDBEE, 

. which will be your floating hotel 
during two full days in Chicago.

9

DAY ALL EXPENSE
LAKE CXU/fE

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

EW2 (MAIL THIS COUPON)
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

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

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

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergrasn 0725 (25)

visos jo pastangos veltui 
nuėjo.

Taip pat p. Mašiotas rin
ko parašus, norėjo kad Sla- 
baduose butų paskirta nuo
latinis kunigas arba butų 
parapija. Bet Naumiesčio 
pralotas Olekas subylinėjo 
Mašiotą ir Slabadų parapi
jai įsikurti trukdė.

Paskiau žmonės dėjo di
deles pastangas iki pagaliau 
iš dvasiški jos vyriausybės 
iškovojo nuolatinį kunigą. 
Dabar Slabadai turi antrą 
išeilės nuolatinį kunigą.

Pirmas kunigas buvo ir 
Amerikiečiams gerai žino
mas, Jakštas, kurs ten ilgai 
išbuvo. Kai Kun. Jakštas 
sugryžo iš Amerikos, apsi
gyveno Slabaduose, bet ne
ilgai jam čia teko būti. Da
bar čia turi kunigą Adomai
tį. Jis bažnyčią aptaisė, 
uždėjo skardos stogą, pa
matus pataisė.

Kapinėse yra palaidota 
Prancūzų dar nuo Prancuz- 
mečio arba Napoleono žy
giavimo per Lietuvą į Mas
kvą. Šiose kapinėse taipgi 
ilsisi Lietuvių generolas 
Juozas Stanaitis, kurio at
minčiai visuomenė turėtų 
pastatyti gražų paminklą.

Per Šešupę ties Slabadais 
pastatytas gelžbetoninis til
tas, kuris kainavo 157,000 
litų.

Dabar Slabadai jau pana
šus į bažnytkaimį. Turi dvi 
krautuves, garinį malūną, 
pašto agentūrą ir smulkaus 
kredito bankelį. Taip pat 
turi Šaulių buri ir Žemės 
Ūkio draugiją “Spindulys’’, 
ir šiaip daug visokių orga
nizacijų; turi labai skait
lingą pradžios mokyklą, nei 
vienoje tokioje mokykloje 
nerasi tiek daug vaikų kaip 
Slabadų mokykloje.

Kas metai miestelis vis 
šiuo-tuo pakyla aukštyn.

Aplinkinės parapijos, k. 
t. žvirgždaičiai, Naumies
tis ir kitos nenori kad Sla
baduose butų kunigas, ta
čiau Slabadiškiai tuo labai 
patenkinti.

J. Alnionaitis.

DIDELIS GAISRAS 
BIRŽUOSE

Biržai. — Birželio 2 
per pietus Biržuose kilo di
delis gaisras, padaręs nuo
stolių apie kelis šimtus tūk
stančių litų. Gaisras sunai
kino vieną iš seniausių ir 
labai gerai veikusią didelę 
Biržų-Astravo garinę pieni
nę ir didžiausio Lietuvoje 
žemės ūkio kooperativo — 
Biržų Žemės Ūkio draugi
jos kontorą. Žuvo beveik 
visas draugijos arkivas ir 
daug dokumentų, tačiau dr- 
jos sandėliai išliko sveiki ir 
gaisro nepaliesti.

Manoma kad pieninė ne-, 
trukus bus atstatyta ir vėl 
gales gerai veikti. “L.A.”

d.
ŽINIOS

SMAGUS IŠVAŽIAVIM A S 
Sekmadienį, Birž. 18 d., Akro- 
no Lietuvių Draugiškas Klubas 
surengė jaunimo išvažiavimą j 
Rex Lake Beach, į pietus nuo 
Akrono. Vieta gamtiškai gra
ži ir yra puikus pasimaudymui 
ežeras.

Jaunimas susirinkio. apie pas 
Klubo pirmininko Stasio Alek
nos namus apie 12:30 vai., ir 
paskui važiavo automobiliais į

slapto degtinės platintojo Har
ry Matteson, 50 m. amžiaus, 
per krumus jį kieme nušovė. 
Jis gyveno gražioje miesto sri
tyje, Fairlawn Heights. Spė
jama kad jį nušovė kiti tokie 
kurie su juo lenktyniavo už tą 
patį biznį. Keturios kulkos per
ėjo per jį taip smarkiai kad 
atsimušė į sieną.

Pereitą vasarą kartą buvo 
pasikėsinimas ant jo gyvasties, 
bet išliko gyvas.

PAJIEŠKOMA

5

Petraičiai, Petras ir Kazys; 
šeputienė Kontryna, Sabeekie- 
nė Magdė, visi kilę iš Stingai- 
liškių k., Tauragės ap.

Perminai, Antanas ir Marijo
na; Antanas iš Mažeikių aps.,: 
Marijona iš Raseinių ap., atvy
kus Amerikon iš Glasgow, Ško
tijos. 4 4

Jieškomieji arba abie juos ką 
žinantieji teiksitės atsiliepti į:

Consulate General of Lithuania 
11 Waverly Pl. E. New York

NUSIŠOVĖ
Rokiškis. — Bal. 27 d. B. 

Raišis atvyko į Rokiškį pas 
savo tėvą į atostogas ir nu
ėjęs į viešbutį, pasiėmęs pa
skirą 
alaus,

kambarį, nusipirko 
išsigėrė ir nusišovė. 

Buvo Vėžlių policijos virši
ninko pagelbininkas bet iš 
tos tarnybos buvo 
suotas ir gavo vietą 
sekretoriaus. Buvo 
jaunas vyras ir gana sukal
bamas valdininkas.

paliuo- 
teismo 
vedęs,

P. K.

VAGYS VEIKIA
Vambliai, Seredžiaus v.— 

Nuo senų laikų musų apie
linkėje nebuvo girdėti jokių 
vagiliavimų. Tik štai prieš 
kurį laiką S. Vamblių kai
me pavogta 7 vištos. Kiek 
po to nulaužta svirno spy
na. Gegužės 17 naktį tos 
pačios S. pro išplėštą gyve
namo namo stogą pavogta 
visi lašiniai. Taip pat ne
senai gretimo kaimo gyven
tojui Z. D. iš svirno, pra- 
gręžus grindis, išleista ke
letas centnerių grudų. Po
licija vedė tardymą ir darė 
pas įtariamuosius krata.

“L.U.”

Cle-
Ak-
die-

Dalyvavo apie desėtkas 
velandiečių, kurie kartu su 
roniečiais smagiai praleido 
na. Vieni maudėsi, kiti v
tinę jo. Pa vakarop prasidėjo 
beisbolo lošis išvien vaikinų ir 
merginų, taipgi lenktynės, c 
temstant, kada jau buvo visi 
gerai išalkę, sukurę ugnį kepė 
dešraites ir su geru apetitu jas 
rijo. Buvęs.

DARBAI. Guminėse Akrone 
darbai eina pusėtinai gerai, ne- 
kurios dirba net sekmadieniais. 
Darbininkai kurie gavo dirbti 
labai džiaugiasi, nes jau peril
gai šventė.

Pakilo kainos gurno išdirbi
nių, ypač automobilių ratų gu
mų.

Goodyear, Firestone, General 
ir Mohawk gumų dirbtuvės pa
didino savo darbininkams algas 
dešimčia nuošimčių. Nekurios 
mažesnės gumų dirbtuvės jau 
padidino algos pirmiau.

Algos padidinta 25,000 dar
bininkų ir raštinių tarnautojų 
šiame mieste ir 10,000 darbi
ninkų dirbančių šios kompani
joms kituose miestuose.

Kuliašius Ign. kilęs iš Otska- 
vičių k., Kamajų v., Švenčionių 
ap., okupuotos Lietuvos dalies, 
seniau gyvenęs Bostone.

Klimavičiūte Ona, iš Gustai
čių k., Veiverių v., Marijampo
lės ap.

Kunavičius Simas ir Krišiu- 
naitės: Anelė, Marė ir Mikali
na, seniau gyvenę Brooklyne.

Jovarauskas Jurgis, iš Nau- 
kaimio, Raudonės v., Raseinių 
ap., dirbęs angliakasyklose.

Lukošius Albinas, Jono sū
nūs, iš Drukčių k., Telšių aps., 
dirbęs Kensington, Ill., cukraus 
fabrike.

PARSIDUODA 2 šmotų liv
ing room setas, geram stovyje. 
Tiktai už $10. . 
Klauskite “Dirvos” admin.

GROSERNĖ IR MĖSINĖ 
parsiduoda už prieinamą kainą, 
daug prekių, geri 
nuoma $2Q į mėn. 
vietos, daug biznio sekmadienį. 
Kreipkitės pas Mrs. Chas. Cole- 
mann, kampas Lorain avė. ir 
Riveredge road (arti Kamm’s 
kampo). Kaina $800, duosis 
išsimokė j imui. Vienatinė gro- 
sernė ant Riveredge. (26)

įrengimai, 
Prie golfo

ALUS! ALUS!

Trečiadienio vakarais

g 
g

g
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JONAS G. POLTER
LIETUVIS NAMŲ POP1E- 

RI UOTO J AS
Atlieka visokį namų išpuo
šimo darbą: popieriuoja, 
maliavoja iš vidaus ir iš 
lauko. Kainos pritaikytos 
šiems laikams.

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

1229 EAST 74 ST.
ENdicott 0981
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Užkviečiame visus Lietuvius 
ateiti ir išsigerti šalto iš bač
kos (on tap) alaus, taipgi ir iš 
bonkų.
duodam Spaghetti vakarienę už 

o penktadienio vakare duo- 
“fish” vakarienę irgi už 

Užlaikoni didelį sandėlį 
Clevelando bravorų alaus.

15c, 
daru

visų
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.

1106 E. 66 St. Tel. ENd. 0677

NUŠOVĖ. Sekmadienio va
kare, Birž. 18 d., apie 7:45 va]., 
keturi vyrai pravažiuodami ne
dideliu automobiliu pro namus

SMARKIAI GERĖJA LIE- 
TOVOS SVIESTAS

Per Balandžio mėnesį šy- 
met Lietuva pirmos rūšies 
sviesto eksportavo 378,343 
kilogramus, arba 80 nuoš. 
viso sviesto. Antros rūšies 
— 87,159 kilogramus, o tre
čios rūšies — tik 821 klg.

Šie skaičiai aiškiai rodo 
kiek per paskutinius metus 
yra pakilus Lietuvos svies
to kokybė. “L.U.”

PERKŪNO AUKA
Pakeburiškiai, Biržų ap. 

— Gegužės 12 d. užėjus per
kūnija nutrenkė šio kaimo 
gyventoją, Janą Klybą, 27 
m. amžiaus, lauke ariant.

O ROSEDALE
Dry Cleaning Go j

X C. F. PETRAITIS, Prop. X 

| 6702 Superior Ave.,4 t 
f^J»4*4*4**J*4**i* 4****^****5^**t****^***********4*
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J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road
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PIRKIT DABAR I

Į LAIKE MUSI.) DIDELIO IŠPARDAVIMO § 
: nes mes turim sukelt pinigus—daug sutaupysit = 
: Vyrų apatinės kelnaitės 15c.; Vyrų marškiniai 44c; Maudy- § 
= mosi kostiumai 98c; šilko kaklaraikščiai 12 ŲG; šiaudines ~ 
: skrybėlės 94c.; Vaikų 2 kelnėm siutai $3.89; Vaikų marški- = 
: niai 33c; Vaikų golf kojinės 12,/4>; Vaikų kelnaites 59c; E 

Vaikų maudymosi kostiumai 49c. E
Į VYRŲ Vilnoniai Siutai buvę po $20, dabar $10. -
: Kelinės sulyg jūsų švarko po $3.00. E
: VYRŲ ir VAIKINŲ KELINES žymiai nupiginta kaina — = 
: po 89c — $1.39 — $1.79 |

THE KRAMER & REICH CO. I 
: 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
illlllillHIlilllHUHIIIinHIIIIIIIIIUIIIII'IIIIIHIHl1HIIIIIHIIIIIIIIIIIItlHBI!l  IIII1IHIHII'
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| NIKODEMAS A. WILKELIS j 
Į (Neverauskas) e

Licensed Funeral Director S
: Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- =
■ dernišką laidotuvių vietą =

WILKELIS FUNERAL HOME |
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. H
i Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok ::
■ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
i lygus, be tsižvelgimo i kaštus. E
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ~
: derniškas. E

Ė HEnderson 9292 E
iKiiiiiiiiiiiiiiu miliniui imiii 11 hi iiniiiiii!ini i iiiiiiiii!iiiiiiiiiuiiii mim niiiii niniiS
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ETHYL GASOLSNO NAUDOTOJAMS | 
š Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
: Įsibėginio ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit E 
: sau tanką Naujo Žalio ETHYL GASOLINE.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

G6OG SUPERIOR AVE. HEnderson G729

R. H. CONRAD
Mes išdirbame visokios rūšies medžio padargus del 
restaurantų, alaus darbų, taipgi kėdės, medžio išdro- 
žinėjimus sulyg jūsų pareikalavimo, taipgi patter.ias, 
ir viską kas tik iš medžio daroma. Padarome stalus 
counters) del gėrimo užeigų. Apkainavimas suteikia
ma dykai. (26)

2111 West 25th St. Cleveland, Ohio
Miiiiiiiuiiiiii numint iiiiiiiiiiiiiiiHiaiiiiiiiiiiiiiniHiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiii:  iiiiiiiiii

BRAMLEY’S LUNCH
ALUS STIKLAIS ir BONKOMIS

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

Visoki sandvičiai ir užkandžiai.

Atdara iki •vidurnakčio.

1309 Addison Road
(26)

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

. pU«E PEN,’,JYZ.V,

Hi
lubricavi0'

f The Columbia Refining Company :
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NAMAMS MALIAVA
Didžiausias Clevelande Maliavų Išpardavimas 
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 — .' ienoms Maliavos ir visoki 

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

Naudokitės Dabar — dabar pats laikas!

PAINT MARKET
811 PROSPECT AVE. (25) CLEVELAND.
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Ę (A. JAKUBAUSKIENĖ)
| Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. 
E gos. žemiausia kaina laidotuvėms,, 
~ ir aukštyn be apribojimo. Reikale
| 6621 Edna Avenue
^iii:!iiii!i:iiiiiiHiiiitii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŲiiiiiiiiiiiinm!!E:iznim!n!i!i!iKuiu!g

Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- 

visos lėšos 8150 
telefonuokit.

ENdicott 1763
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j KAS GIRDĖT CLEVELANDE flPIELINKESE Į
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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“Dirvos” Fordžiulajus - Liepos 4 d.
(Įsitemykit—tai bus Amerikoniška Šventė — Antradienį)

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

Įžanga suaugusiems tik 25c šokiams gros Luizos orkestras
(Atsilankiusieji laimėsit metines “Dirvos” prenumeratas ir kitų puikių dovanų)

Darželio Atidarymo 
Program o Tvarka

Pereitame numeryje buvo ap
rašyta paviršutinis vaizdas Lie
tuvių Kultūrinio Darželio atida
rymo iškilmių. Dabar paduosi
me patį programą.

Programas prasidėjo kelios 
minutos po 10 vai. ryto, Glen
ville High mokyklos mokinių 
orkestrui sugrojant kelis muzi
kos dalykus.

Darželio Sąjungos pirminin
kas Adv. P. V. česnulis padarė 
įžanginę kalbą ir perstatė kal
bėti William R. Hopkins, buvusį 
miesto manadžerį, prie kurio 
miesto valdyba pravedė Tautų 
Darželius.

Toliau, Lietuvių bendras cho
ras, po vadovyste V. Greičiaus, 
sudainavo “Pasveikinimas” ir 
“Mes Gryšim Ten” (ši daina 
paskirta Gerb. B. K. Balučiui).

Kalba Darželio Sąjungos sek
retorius K. S. Karpavičius.

Kalba Darželio Sąjungos I 
vice pirmininkė Ona G. Miheli- 
chienė.

Dabar kalba Lietuvos Minis- 
teris^B. K. Balutis, kuris pasa
ko .gražią kalbą Angliškai ir 
jos gale pareiškia miesto majo
rui Milleriui jog padovanoja 
Dr. Basanavičiaus biustą mies
tui. Seka kalba majoro Miller, 
kuris priimdamas tokią dova
ną, gražiai atsiliepia apie Lie
tuvius.

Laike šitų kalbų, pp. Mihe- 
lichienė ir Šukienė atidengė Dr. 
Basanavičiaus biustą, kuris bu
vo uždengtas Amerikoniška vė
liava.

Einant gerb. Balučiui ir Mil
leriui į kalnelį prie paminklo, 
keturios Lietuvaitės nešė pir
ma jų du vainikus. Tuo tarpu 
orkestras griausmingai sugrojo 
Amerikos ir po to Lietuvos him
nus. šita apeigų dalis daugeliui 
Lietuvių išspaudė iš akių aša
ras, ir visi jautėsi labai pakilu
siame upe. Lietuvos Ministeris 
ii’ miesto majoras sudėjo prie 
paminklo vainikus.

Nuo paminklo visi gryžo at
gal į pakalnę, ant kalbėtojų es
trados, kur tęsėsi kalbos.

Kalba Charles J. Wolfram, 
Kultūrinių Darželių Lygos pir
mininkas.

Gerb. Balutis kalba Lietuviš
kai, labai gražiai paakstindamas 
Lietuvius dabinti savo Darželį.

Seka kalba vietos klebono 
Kun. Vilkutaičio, kuris akstino 
Lietuvius laikytis vienybės, su 
kuria galima buvo atsiekti šitas 
didelis ir garbingas dalykas ir 
galima bus atsiekti daugiau.

Kalba Jennie K. Zwick, stei
gėja žydų Darželio, kuri pir
mutinė 1929 metų rudenį pa- 
akstino ir Lietuvius pradėti rū
pintis įsteigimu savo kultūrinio 
darželio, dar kada miesto val
dyba nebuvo padarius jokio žy->. 
gio darželių reikale ir nebuvo 
žinoma ar bus galima gauti dar
želiui žemė.

Kalba miesto parkų direkto
rius Felix T. Matia.

Kelis žodžius taria Leo Wei
denthal, kuris buvo sumanyto
jas Shakespearo Darželio.

Kalba Darželio iždininkas P. 
P. Muliolis.

Karpavičius skaito iš kitų 
kolonijų prisiųstus pasveikini
mo telegramus ir laiškus.

Kalba Chicagietis, B. F. Si- 
mons-Simokaitis, “Liaudies Tri
būnos” redaktorius.

Choras užtraukia Vanagaičio 
“Ei, Pasauli!”. Po to seka ki
tų tautų Darželių atstovų svei
kinimai ir linkėjimai. Tuomi 
Darželio atidarymo iškilmė ir 
baigiasi.

KAS RENGIAMA
—‘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.

Nauji Pasiūlymai Lietu
vių Darželio Sąjungai
Apsidžiaugę iškilmingu Lie

tuvių Kultūrinio Darželio atida
rymu, kas įvyko Birželio 11 d., 
padarydamas tą sekmadienį 
istorišku ir amžinai atmintinu 
iki mes kurie dalyvavome tose 
iškilmėse gyvi busime, nenulei- 
skime rankų, nes darbo yra la
bai daug.

Iki pradėsime kitką savo Dar
želyje dirbti-statyti, siulau Cle
veland© Lietuviams ir Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjungai 
sekančius dalykus, kurie bus 
svarbus ir reikšmingi:

1. Darželio atidarymo dieną, 
antrą sekmadienį* Birželio, nu
skirti Clevelando Lietuvių Vie
nybės Diena ir kas metai tą an
trą sekmadienį Lietuvių Dar
želyje iškilmingai švęsti;

2. Visose tautinėse šventė
se, o ypač Vasario 16 d., kas 
metai Darželyje prie Dr. Basa
navičiaus paminklo sudėti vai
nikus (tai yra Lietuvos Nepri
klausomybės diena ir Dr. Ba
sanavičiaus mirties diena — jis 
mirė 1927 m. Vilniuje) ;

3. Rengtis prie iškilmingo ap- 
vaikščiojimo Spalių 9 dienos— 
tą dieną (1920 m.) Lenkai už
grobė Vilnių. Tą dieną ir jos 
pelną paskirti Vilniaus vadavi
mo reikalams, nes Darželio dar
bais užimti mes Clevelandiečiai 
iki šiol negalėjome niekuo pri
sidėti prie Vilniaus vadavimo.

4. Visada ir visur garsinti 
per Ameriką kad Lietuviai va
žiuodami iš vakarų į rytus arba 
iš rytų į vakarus, sustotų prie 
Basanavičiaus paminklo atiduo
ti jam pagarbą, o kitų miestų 
draugijos, laike tautinių šven
čių, atsiųstų vainikus ir kartu 
su Clevelandiečiais padėtų prie 
paminklo.

5. Kviesti visos Amerikos 
Lietuvius padaryti dovaną Dar
želiui — sudėti aukų nupirki
mui kito paminklo musų kurio 
nors tautos kultūros darbuoto
jo;

6. Kviesti visas didžiąsias 
organizacijas kad savo sekan
čius seimus laikytų Clevelande 
ir pasodytų Darželyje savo at
minčiai medžius (kas Darželio 
jau yra nutarta pora metų at
gal) ;

7. Clevelando Darželis pri
valo skaitytis Amerikos Lietu-, 
viams kaip kokia senų laikų Ro
muva, ąventinyčia, į kurią visi 
privalo kreiptis savo akis ir šir
dis visais laikais.

K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” Redaktorius.

PASVEIKINIMŲ TELEGRA
MAI DARŽELIUI

Pasveikinimus Darželio ati
darymo iškilmėse prisiuntė šie:

Lietuvos Konsulas A. Kalvai
tis iš Chicagos;

Kapitonas Petras Jurgėla iš 
Chicagos;

Dr. J. Jonikaitis, Adv. J. P. 
Uvick iš Detroito;

Lietuvių Daktarų Draugija, 
Dr. G. I. Bložis iš Chicagos;

S. Gegužis, SLA. Preziden
tas, iš Mahanoy City, Pa.;

A. Vanagaitis iš Chicagos;
SLA. Jaunuolių 355 kuopa iš 

Pittsburgh, Pa.;
Petras Pivaronas iš Pitts

burgh, Pa. (du telegramus: 
vieną Darželio atidarymui, o ki
tą gerb. Balučio priėmimo va
karienei) ;

P. Smailis, ALTS. Preziden
tas, iš Detroito (laišką).

MILLER, miesto majoras, iš
važiavo į Washingtona j ieškoti 
valdžios pagalbos ^įvairiems di
deliems miesto darbams. Val
džia turi paskyrus $500,000,000 
tokiems darbams varyti ir Cle- 
velandas nori gauti anie $50,- 
000,000.

NORI $10,000,000. Cuyaho
ga apskrities valdyba nori gau-, 
ti dešimts milijonų dolarių iš 
federalės valdžios statymui ke
leto didelių kelių.

NAMŲ SAVININKAI OR- 
NIZUOJASI. Pagalios susior
ganizavo ir Corlett Lietuviai 
namų savininkai sutverdami 
Lietuvių Namų Savininkų Są
jungos skyrių. , Susirinkimas 
įvyko Gegužės 31 d., kur apkal
bėjus reikalą, susirašė namų 
savininkai, išrinko valdybą ir 
varo darbą pirmyn. Namų sa
vininkai nujaučia kad bedarbė 
dar ilgiau užsitęs ir todėl gali 
netekti savo namų jeigu pasi
skirstę bus.

Corlett skyriaus pirmininkas 
Kliauga pareiškė Clevelando 
Liet. Namų Savininkų Sąjun
gos pirmininkui S. Mažanskui: 
Pamatysi, sako, kad mes Cor- 
lettiečiai jus Clevelandiečius 
pralenksime namų savininkų 
skaičiumi savo skyriuje.

Sekantis Clevelando Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjungos susi
rinkimas bus laikomas Birželio 
30 d., Lietuvių salėje, nuo 7:30 
vai. Kurie dar nepriklausote 
į šią organizaciją prašomi at
silankyti. Pirmininkas.

PERSEKIOJA slaptas gėryk- 
las kurios neturi leidimo alui 
pardavinėti, o varo biznį. Per 
Gegužės mėnesį policija aplan
kė 1,003 tokias nužiūrėtas vie
tas, darė kratas 570 vietų, 102 
asmenis areštavo. 116 tokių 
vietų užsidarė kada policija 
ėmė lankytis.

MIRTYS sumažėjo. Per pir
mus penkis šių metų mėnesius 
Clevelande mirtys sumažėjo: 
nuo 1,000 gyventojų mirė po 
10.5. Pernai buvo žemas mir
tingumas, bet mirė po 12 nuo 
tūkstančio gyventojų.

ATEINANTĮ rudenį rinkimui 
į miesto tarybą nustatyta 33 
naria.

LANKĖSI Clevelande pas gi
mines ir draugus Petras Rupei
ka su žmona iš Moundsville, 
W. Va.

KELIONĖ SU “DIRVOS” 
EKSKURSIJA į Chicagą papi
ginta. Ekskursija važiuos į Pa
saulinę Parodą ir Lietuvių Die
nos iškilmes Chicagoje Liepos 
14 d. Chicagoj praleis apie 3 ar 
4 dienas (kurie norės galės lik
tis ir ilgiau, tas pats tikietas 
bus geras). Tuoj kreipkitės i 
“Dirvos” redaktorių užsiregis
travimui. Jau tik trys savaitės 
laiko liko.

LIET. VYČIŲ 25 kp. užkvie- 
čia visus atsilankyti į pirmą 
šių metų 1‘beach ir card party”, 
kuri atsibus Salasevičių namuo
se, 17407 East Park Drive, šio 
šeštadienio vakare, Birželio 24. 
Kadangi ta vieta yra prie pat 
ežero, kurie norės maudytis ga
li atsivežti kostiumus, ir pas
kui visi pasilinksminti prie kor
tų, už ką bus dovanos. Po mau
dymosi ir kortavimo bus už
kandis. Kviečia Komisija.

RIS KO SUMUŠTAS. Antra
dienio vakare miešto auditorijo
je įvyko kumštynės, kuriose 
buvo suporuoti pragarsėjęs Ris- 
ko su Italu Perroni. Dešimty
je raundų Perroni laimėjo pun
ktas.

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę į 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas gyduo
les nuo visokių aštrių ir užsi- 
senėjusių ligų, k. t. vidurių 
kataro, reumatizmo, kosulio, 
visokių užsisenėjusių žaizdų 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, lytiško nusilpnėjimo, ir 
tt. (28)

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

Telef. ENd. 8533 ir 8534

DAR APIE PASAULI
NĘ PARODĄ

Musų žemės gyventojų atei
tis arba rytojus galima matyti 
Chicagoj Pasaulinėje Parodoje, 
kuri prasidėjo Gegužės 27 d.

Šis Šimtmečio Progreso pami
nėjimas buvo laukiamas ne tik 
Chicagoje ir visoje Amerikoje 
bet ir visame pasaulyje, nes 
visa žmonija įdomauja žinoti ir 
matyti kas atsitiko per praeitą 
šimtmetį; visi nori matyti ant 
kiek progresas pakilo ir ką at
nešė mokslas žmonijai.

Pasaulis persikeitė iš vakar 
į rytojų ir visas vystymąsi, iš
radimai augo, tobulinosi. Tai
gi ši paroda suteikia daug ži
nių.

Pati Parodos atmosfera yra 
ateities atvaizdas. Pažiūrėkim 
į ten pastatytus budinkus, pa
žiūrėkim į visą arkitektų dar
bą — kokį skirtumą pamaty
sim tarp 1833 metų ir 1933 me
tų. Ten išstatyta daug praei
tyje buvusių žymių dalykų ir 
matysime kaip jie išrodo prie 
dabartinių.

Svarbu pamatyti yra vysty
mąsi elektros išradimų nuo to 
kai Tamas Edisonas ją išrado 
iki dabar; kaip prasidėjo tele
grafas ir telefonas; automobi
lių išdirbystės ir šimtai kitų iš
radimų. Sulyginus kaip tie da
lykai buvo savo pradžioje ir 
kaip jie šiandien išvystyti sun
ku suprasti kaip tas viskas at
sitiko ir kaip tas buvo galima 
įvykdyti. Nors šimtas metų 
yra ilgas laikas, bet pamačius 
nuveiktus darbus atrodo kad 
turėjo imti kelis šimtus metų 
prie to daeiti.

Kalbant apie nekurtuos nau
jus išradimus, tai kurie lanky- 
sites Parodoje neapleiskit ne
nuėję į The Alder Planetorium: 
ten tai yra įrengimas parodan
tis saulinę sistemą, kaip žemė, 
saulė, mėnulis, planetos ir net 
žvaigždės keičiasi metų bėgy
je. Tas įdomu pamatyti kiek
vienam, o labiausia astronomi
ją mėgstantiems.

Tikima kad Pasaulinę Paro
dą aplankys apie 50,000,000 
žmonių; suvažiuos žmonių iš 
viso pasaulio. Ten važiuos di
duma sau mokslo pasisemti, 
nes gerai žinome kad ką savo 
akim pamatai to jokiose kny
gose taip aiškiai negali išstu
dijuoti ir pažinti.

Tą Parodą matant — matant 
visokių dalykų vystymąsi ir iš
radimus — sunku spręsti kas 
bus po kito šimtmečio. Be abe
jo musų vaikai arba ainiai tu
rės progos pamatyti musų da
bartinių laikų išradimus, kaip 
mes norime matyCi praeito 
šimtmečio darbus.

Parodoje ir visos tautos ban
do bent kuo pasirodyti savo iš
dirbiniais ir išradimais.

Ir mes Lietuviai nors kuo da- 
sidedame į Parodą, pasirodyti 
kad ir mes gyvuojam. Lietu
vių Diena Chicagoje bus Lie
pos 16 d. Pasistengkite daly
vauti kas tik galit. Tą dieną 
bus Lietuvių iškilmės, dalyvaus 
visa Lietuvių inteligentija, Visi 
veikėjai tautiškoje dirvoje, ir 
dalyvaus ne ven Amerikiečiai, 
nes yra laukiama Lietuvių iš 
kitų šalių, ypač iš Lietuvos.

Clevelandiečiams ypač bus 
patogu apsilankyti Parodoje su 
“Dirvos” ekskursija, todėl pa
tarčiau nepraleisti progos. Ku
rie neturite savo automobilių 
galit greitu laiku prisidėti prie 
“Dirvos” ekskursijos ir už ma
žą kainą nuvažiuoti, o pargryžę 
nesigailėsite, bet lauksite kito 
šimtmečio praeinant tokią Pa
rodą pamatyti. Jonas Jarus.

VINCAS GUDINAS

r
 Perkėlė savo biznį i 
naują patogesnę vie
tą, gražiai Įrengtą ir 
tinkamą visiems už
eiti. Apsilankykit', o 
busit patenkinti musų vai
šingumu ir patarnavimu.

VISOKĮ SALDAINIAI, 
GERAS ALUS.

Atdarą, iki vėlumai. (27)
6908 Superior Ave.

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

pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.

JULIUS VITKAUSKAS.

(Delei Lietuvių Kultūrinio 
Darželio reikalų pereitame 
numeryje p. Vitkausko ap
rašymo pabaiga negalėjo 

tilpti.'—Red.)

Bet Clevelandas augo, didė
jo musų kolonija ir sena medi
nė bažnyčia buvo permaža. Kun. 
Halaburda sumanė statyti di
desnę bažnyčią, tam gavo pri
tarimo, prasidėjo rinkimas pi
nigų, ir nupirkta žemės sklypas 
kur dabar stovi nauja šv. Jur
gio bažnyčia. Už žemę mokė
ta $50,000. Bet Kun. Halabur- 
dai neteko garbės būti naujos 
bažnyčios budavotoju, kuriai 
jis tiek daug darbavosi. Man
pačiam prisiėjo daug darbuotis 
prie naujos bažnyčios žemės 
jieškojimo. Prie Kun. Hala- 
burdos buvo išmokėta ir už že
mę $50,000 ir dar paliko para
pijos ižde $12,000.

Ilgai jam beklebonaujant, at
sirado jam priešingų, prasidėjo 
vaidai. Jis mėgo būti visu gas- 
padorium, ir labai rėkaudavo ir 
bardavo tuos kurie jo neklausė, 
bet mokėdavo ir susitaikyt. Bu
vo teisingas žmogus, nes jeigu 
surinko parapijos reikalams to
kias sumas pinigų tai sau ne
sinaudojo. Tačiau jo priešinin
kai ėmė prieš jį zurzėsi, kaip 
dabar daro kiti prieš Kun. Vil- 
kutaitį. Kun. Halaburda labai 
saugodavo kad parapijos ko
miteto nariai nesinaudotų žmo
nių sudėtu turtu, ir jeigu ku
riuos sugaudavo tai tiesiog ap
mušdavo.

Po ilgų vaidų ir peštynių, net 
kruvinos kovos bažnyčioje prieš 
Halaburda 1918 metų pradžio
je, vyskupas sutiko Kun. Hala- 
burdą iškelti ir davė klebonu 
Kun. Vilkutaitį.

RADIANTFIRES 
Už Kaštus

CUMAŽINIMUI sandelio tikrųjų Humphrey Radiantfires, ir 
greitam apmažinimui perviršio, mes įdėsime vieną iš šių 

labai naudingų ir gražių gazo šildytoji! jūsų namuose, krautu
vėje arba kur norėsite tiktai už įdėjimo kaštus.

Daugybės įvairių gražių pavyzdžių ir stilių, ir daugybės skir
tingų kainų ir visi Radiantfires yra lygiai geri, atsakanti is 
ekonomiški — jų mechaniškas subudavojimas visų yra toks pat 
geras r tvirtas.

Radianfites kaštuoja visai įnašai operaivmui. Jie yra stebėti
nai patogus, parankus šildymui visuose sezonuose, o ypatingai 
Pavasarį ir Rudenį.

Dabar jų kaina padaro juos pigiais visame išskyrus jų vertybė
je ir naudingume. Daugelis tų Radiantfires yra iš tų kitados 
buvusių brangiausių stilių ir apdirbimų. Bet—

JIE VISI PAS MUS PARSIDUODA Už KAŠTUS

THE EAST OHIO GAS CO.
East 6th and Rockwell

MAin 6640

Amerikos gyveninio begis
Laikai Amerikoje nebuvo to

kie blogi kaip dabar. Užeida
vo kartais bedarbė, pabūdavo 
kelis mėnesius ir vėl pasige
rindavo. Tokių sunkių laikų 
kaip dabar nepamenu. Tiesa, 
kada antru kartu prezidentu iš
rinko Grover Clevelandą, buvo 
didelė bedarbė ir sunkus laikai. 
Bet ji nesitęsė taip ilgai.

Kuomet gyvenau Pittsburge, 
nors ten darbai ėjo gerai, bet 
pradėjo blogėti, kilo streikai ir 
viskas apsunkėjo. Tada pra
dėjo garsėti Clevelandas kaipo 
miestas kur darbai eina, darbas 
lengva gauti. Paskiau pradė
jo garsėti Detroitas. Ir taip 
Lietuviai maišėsi ir važiavo iš I 
Pittsburgo j Clevelandą ir Dėt- j

s9-40 CHICAGO
kelionė į abu galu į

PASAULINE
PARODA

Pate J^dao
(Tikietas geras 9 dienoms)

LIETUVIU DIENA BUS LIEPOS 16
Kurie norite pamatyti Pasaulinę Parodą ir dalyvauti 
Lietuvių Dienos iškilmėse ir kitose apeigose rengkitės 
važiuoti su buriu Clevelando Lietuvių. Užsisakykit 
sau vietas atpigintu traukiniu. Dabar jau laikas re
gistruotis jeigu norit patekti į ekskursiją.

Kreipkitės i Dirvos ’ Agentūrą
6820 Superior Ave. ENdicott 4486.

GAZO 

roitą. O kurie nenorėjo dirb
ti kasyklose rytinėje Pennsyl- 
vanijoje tfe važiavo į Pittsbur- 
gą, ir taip Lietuvių migracija 
ėjo iš rytų j vakarus, nes mies
tuose buvo geresni ir lengves
ni darbai, prie saulės šviesos, 
ne kaip kasyklose, kur žmonės 
kaip kurmiai po žemėmis diena 
iš dienos vargsta.

Kitame num. prasidės apra
šymas P. Akšio, kurs gyvena 38 
metai šiame mieste.

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

1 155 East 79th St.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

6 iki 8 vakare.
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