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Londono Konferencija 
Išsiskirsto be Nieko

| LIEPOS 4 ŠVENTĖJE 
ŽUVO 144 ŽMONIŲ

ŠARKIS GAL DAR
STOS PRIEŠ BAER

SKAITYKIT DIRVĄ ’

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRANCŪZIJOS AUKSO BLOKAS ATSISAKO 
TARTIS DEL DOLARIO SVYRAVIMO.

Liepos 4 d. — švenčiant 
Amerikos Nepr i klauso my
kęs dieną — visoje šalyje 
neteko gyvasčių 144 žmo
nės. Automobilių nelaimė
se užsimušė 66, kiti sutiko 
mirtį kitokiais budais, tai 
šaudymais, tai prigėrė be- 
simaudydami. šimtai kitų 
atsidūrė ligoninėse, ypač 
nuo šaudymo.

Siūlo 30 valandų darbo savai
tę. Sakoma kad Prof. Raymond 
Moley, Valstybės Sekretoriaus 
Padėjėjas, kuris pereitą savaitę 
nusiskubino j Londono konfe-j 
lenciją su svarbiais pasiūly
mais išgelbėjimui konferencijos 
nuo suirimo, nuvežė Europai 
Prez. Roosevelto pasiūlymus 
įvesti 30 valandų darbo savai-Į 
te. Visoje Amerikoje dabar 
eina judėjimas už 30 valandų 
darbą.

Willimantic, Conn. — Ameri
can Thread Co. pakėlė algas

Londonas, Liepos 6 d. — Di
džiųjų valstybių atstovai šian
dien sutarė pertraukti Pasauli
nę Ekonominę Konferenciją ir 
laukti patogesnio laiko.

Tokiu budu ši istoriška kon
ferencija neprivedė prie nieko. 
Nors jos tikslas buvo pataisy
ti pasaulio ekonominį krizį, bet 
perdaug užsivarinėjimas vienos 
ir kitos pusės privedė prie kon
ferencijos nutraukimo. Pran
cūzija, vadovaudama aukso blo
ką, sutartė su savo šalininkė
mis iš konferencijos išstoti.

ANGLIJA NEŽINO SU
KURIAIS LAIKYTIS

SAKO DARBU BUS 
DEL 6,000,000 BE

DARBIU

Washington. — Didžiau
sias įnagis valdžios atako 
prieš depresiją yra paskyri
mas $3,300,000,000 industri
jos gaivinimui ir viešų dar
bų varymui.

Tie pinigai pavelijama iš
leisti įvairiems budavojimo 
darbams kurie išjudins vi
sus biznius ir kuodaugiau- 
sia darbininkų paims j dar-

AMERIKA GRASINA 
AUSTRALIJAI

Londonas. — Kviečių au
ginimo šalių atstovai taria
si apie pagerinimą ūkinin
kų padėties ir sustiprinimą 
kviečių kainų. Amerika ir 
Kanada sutinka kad kaipo 
pirmiausia tam priemonė 
yra sumažinimas kviečių 
sėjimo plotų. Australija at
sisako tai daryti. Delei to 
Amerikos delegatai pareiš
kė kad Amerika gali už- 
dumpuoti pasaulio rinkas 
savo kviečiais, kurių turi 
500,000,000 bušelių pervir
šio, ir Australija su savo 
kviečiais neturės ką veikti.

New York. — Italas Pri
mo Camera, kuris sumuš
damas Šarkį Birž. 29 d. lai
mėjo pasaulinį čampionatą, 
šymet vargu stos į kitas 
kumštynes. Jis turi viso
kių bėdų, kurių nori atsi
kratyti. Jis taipgi turi apie 
pusę tuzino manadžerių ku
rie jo uždarbį išsitaršo ir 
jis vis tik į skolas lenda.

Jo manadžeriai rengiasi 
paleisti jį per Amerikos 
teatrus uždarbiavimui. Tą 
darė Dempsey ir Tunney, 
tik vienas Šarkis nevažiavo 
taip žebravodamas, nes jis 
buvo turtingas pirm laimė
jimo čampionato.

Jeigu šymet Rugsėjo mė
nesį bus kokios sunkaus 
svorio kumštynės jos bus 
greičiausia tarp Šarkio ir 
Baer, kuris nesenai sumu
šė Schmelingą.

1,500 savo darbinink; 12]/2%. 
Ta dirbtuvė dirba po 48 valan
das į savaitę. ,

The Winsted Hosiery Co. ir
gi pakelia algas 350 darbinin
kų 10 nuoš.

Cleveland, O. — Cleveland 
Worsted Mills padidino algas 
savo 2500 darbininkų 12%% 
Clevelando ir Ravenna dirbtu
vėse.

San Francisco, Cal. — Pradė
jus aplinkybėms taisytis, Sou
thern Pacific gelžkelis padidino 
savo 3000 darbininkų algas. 
Dirba 5 dienas į savaitę.

Portsmouth, O. — Irving 
Drew Shoe Co. pakėlė algas sa
vo 600 darbininkų nuo 10 iki 
15 nuoš. Prieš tai kita avalų 
dirbtuvė, Selby Shoe Co., pakė
lė algas 10 nuoš.

Vancouver, B. C. — Granby 
Consolidated Mining and Smel- 
tering Co. pakėlė 3,000 savo 
darbininkų algas 10 nuoš. Ta 
kompanija turi dideles kasyk
las prie Anyox, B. C.

Atideda algų mažinimą. Ge
ležinkelių kompanijos buvo pa- 
siryžusios numušti savo darbi- 
ninkams-tarnautojams nuo al
gų 12%%, tačiau valdžios pa
tarimu ir prašymu sutiko tą 
mažinimą atidėti iki Birželio 30 
d. 1934 metų.

Toledo, O. — Čionai 51 di
džiųjų išdirbysčių, kurios dau
giausia yra automobilių ir jų 
reikmenų išdirbystės, vis didi
na savo darbininkų skaičių. 
Dirbančiųjų skaičius šiose die
nose pakilo iki arti 13,000.

Youngstown, • O. — čionai 
darbai plieno industrijoje art 
tiek pakilo ir darbininkų algos 
padidėjo taip kaip jau nebuvo 
per praėjusius du metu. P’ie- 
no produkcija pakilo iki 51%.

Kalbama kad Liepos mėnesį 
plieno daigai pasieks 56%.

Bendrai plieno industrija ky
la aukštyn produkcijoje. Per 
Birželio mėnesį gamyba padidė
jo sekančiai:

Pittsburge nuo 35 iki 40 nuo
šimčiu ; Chicagoje nuo 46 iki 50 
nuoš.; Buffaloj nuo 36 iki 48 
nuoš.;-Youngstowno srityje nuo 
50 iki 52 ir 56 nuoš.; rytinėje 
Pennsylvanijoje nuo 23 iki 26 
nuoš.; Clevelande-Loraine nuo 
63 iki 67 nuoš.

Londonas, Liepos 2d. — 
Prezidento Roosevelto atsi
sakymas paremti Prancuzi- 

l ją ir jos aukso bloką pasta
tė Angliją painioje padėty
je: Anglija neišgalvoja ar 
prisidėti prie aukso bloko 
ar susidėti su Suv. Valsti
jomis, kurių pusę palaiko ir 
Anglijos dominijos. Jeigu 
Anglija stos su Amerika tai 
Pasaulinė Ekonominė kon
ferencija bus suardyta.

Liepos 3 d. Londono kon
ferencijai patiekta Prezi
dento Roosevelto griežtas 
ultimatumas Europai. Jis 
atsisako ką nors turėti su 
aukso bloko laikinu pinigų 
stabilizavimo planu. Roo
sevelt kabeliu priminė kon
ferencijai kad jos svarbiau
sia užduotis yra pataisyti 
pamatines negeroves, o ne, 
žaisti su pinigų kursu.

Tą išgirdę penkių valsty
bių atstovai — Prancūzijos, 
Italijos, Belgijos, Holandi- 
jos ir Šveicarijos — pareiš
kė jog jie laikysis aukso pa
grindo ir reikalaus kad Su
vienytos Valstijos nustaty
tų dolario vertę. Jeigu tas 
nebus padaryta tų šalių de
legacijos apleis konferenci
ja.

Roosevelt, ir jam pritar
davęs Australija ir Kana
da, nori kad pakiltų daiktų 
kainos vietoje rūpintis apie 
pinigų kurso nustatymą.

KOMUNIZMAS LONDO
NO KONFERENCIJOJ 
Londonas. — Kitos vals

tybės dalyvaujančios tarp
tautinėje ekonominėje kon
ferencijoje turi viena su ki
ta ką nors bendro. Fašiz
mas ir tas reprezentuoja
mas daugiau negu vienos 
valstybės. Tik komunizmas 
Londone atstovaujama vie
nų vienas. Litvinov yra so
vietų delegacijos atstovas, 
kuris neturi sau lygių at
stovų. Nekurie klausimai 
kurie apeina kitas valstybes 
visai neapeina sovietams 
nei Litvinovui.

Litvinov labai patenkin
tas susitarimu su Amerikos 
delegacija del
kredito pirkimui vatos 
Suv. Valstijų.

bus.
Sakoma kad metų bėgyje 

bus parūpinta darbų del še
šių milijonų bedarbių, kas 
padidins pirkimo galią ir 
tuomi atgaivins -Ciską.

Tie vieši darbai bus maž
daug tokie:

Budavojimas vieškelių, 
parkų ir girių kelių.

Budavojimas viešų budin- 
kų, kaip mokyklų, teismo 
namų, prieglaudų ir van
dens sistemų.

Griovimas miestų senų 
dalių ir statymas jose nau
jų moderniškų gyvenamų 
namų pigia kaina.

Sužiūrėjimas ir plėtoji
mas gamtiškų šaltinių, k. t. 
vandens spėkos, potvinių 
kontrolės ir upių bei uostų 
taisymai.

Statymas kariškų laivų, 
kareivių stovyklų ir kariš
kų lėktuvų, taipgi motoriza- 
vimas karo įrankių.

Tuos darbus užvedus, iš 
jų turės naudos visokios in
dustrijos: akmenų, plieno, 
cemento, gelžkeliai ir tre
kai, mašinų ir reikmenų iš
dirbystės.

274,375 VYRŲ ARMIJA 
SUORGANIZUOTA

Washington. — Karo de- 
partmentas rekordiniu lai
ku suorganizavo 274,375 
vyrų armiją miškų apsau
gojimo darbams. Net 1917 
metais kada mobilizuota 
kariumenė, į tokį trumpą 
laiką tiek nesumobilizuota 
ir neaprupinta jiems laiky
ti vietų. Dabar ta visa ar
mija randasi 1,300 stovyk
lų visose valstijose, išsky
rus Delaware.

Penki sudegė. Coddle’s 
Harbor, N. S. — Sudegus 
žuvininkų gyvenimui ugny
je žuvo penki asmenys.

New Yorke tapo nužudy
ti keturi asmenys kurie tu
rėjo būti liudininkais prieš 
vieną gaujų vadą jo fede- 
ralių taksų nemokėjimo by
loje. Liudininkai nužudyti 
kad nebūtų kam pasakyti

$4,000,000 kiek tas įtartas asmuo tu- 
iš rėjo ineigų, už kurias tak

sų valdžia negavo.

TYRINĖS DUONOS 
PABRANGINIMĄ

Washington. — Pradėjus 
kainų stiprinieną, pirmiau
sia pabrango duona. Bet 
paaiškėjo kad nuo Liepos 5 
dienos duonos kaina nori
ma dar labiau pabranginti, 
todėl valdžia pasiryžus pa
tyrinėti kam tas nepapras
tas branginimas.

TRYS UŽMUŠTI
Mt. Vernon, O. — Auto

busas ėjęs iš Columbus į 
Clevelandą nuvirto nuo ke
lio su 36 pasažieriais. Iš 
jų 3 užmušta, kiti sužeista.

PENKI NUŠAUTA 
RINKIMUOSE

Prestonburg, Ky. — Lai
ke linkimo mokyklos globė
jų įvyko partiviški vaidai, 
kuriuose pradėta šaudytis 
ir 5 žmonės nušauta, trys 
kiti sužeista.

HITLERĮ VARGINA RA
DIKALIAI NAZIAI

Berlinas. — Vokie t i j o s 
kancleris Hitler persergsti 
savo partijos radikalius na
rius kad jis neleis jiems ei
ti prie kito perversmo. “Aš 
be atodairos ir visu žiauru
mu nuslopinsiu visokį pasi
kėsinimą sukelti šalyje an
trą revoliuciją”, pasakė jis.

Hitler taipgi persergėjo 
dvasiškiją laikytis išvien su 
jo vyriausybe ir nedirbti 
priešingai.

RAGINA SIUSTI RUSI
JON ATSTOVĄ

New York. — Gryžęs iš 
Rusijos Pulk. Pope pataria 
Roosevelto administracijai 
siųsti į Rusiją neoficialį 
atstovą patyrinėjimui daly
kų su tikslu pripažinti so
vietų Rusiją.

Pope sako kad reikia su 
sovietų carais galutinai su
sitarti kaslink jų varomos 
propagandos prieš Ameri
ką ir kitais kebliais klausi
mais ir po metų laiko, jei
gu sovietai elgsis vyriškai, 
suteikti pripažinimą.

Amerikoje atsiranda žy
mesnių žmonių kurie reika
lauja pripažinimo sovietų.

KOVA DEL ALAUS KAN
SAS VALSTIJOJE

Kansas valstija dar vis 
griežtai “sausa” ir neįsilei
džia alaus. Bet gyventojai 
atvirai daro pasipriešini
mą tam įstatymui ir val
gyklos viena po kitai skel
bia jog užlaiko alų.

SEPTYNI MIRĖ LAIKE 
MANEVRŲ

Tokio, Japonija. — Septy
ni Japonai kareiviai mirė iš 
perdidelio manevravimo, 30 
kitų paimta į ligoninę nuo 
pervargimo, nes Japonai la
bai sunkiai verčia kareivius 
dirbti.

NUŠOVĖ SUNŲ IR PATS 
NUSIŠOVĖ

Lima, O. — F. Meyrs, 49 
m., būdamas girtas, pasi
griebęs mažą šautuvą nu
šovė vieną savo sūnų, ban
dė nušauti kitus keturis, 
sužeidė žmoną ir paskui 
pats nusišovė.

PRANCŪZIJA UŽDRAU
DŽIA IMPORTUOT 

KVIEČIUS
Paryžius. — Prancūzija 

uždavė smūgį tarptautinei 
prekybai uždrausdama im
portuoti kviečius iš kitų ša
lių. Kurie Prancūzai eks
portuos savo kviečius tiems 
valdžia primokės po $1 ant 
bušelio, kad tik galėtų pi
giai iškišti.

Pačioj Prancūzijoj kvie
čių kaina nustatyta $1.33 
už bušelį. Kurie dabar tu
ri kviečių 10 ar daugiau pu
rų tie turi ranortuoti val
džiai kokie tie kviečiai: sa
vi ar importuoti.

BUDAVOJIMO DARBAI 
PADIDĖJO

Milžiniškas padidėjimas 
budavojimo industrijoje bė
gyje Gegužės mėnesio pa- 
akstino valdžią teikti dar 
didesnę paspirtį panaudo
jant šalies atgaivinimo ak
tą.

Iš 760 miestų gauti pra
nešimai parodo kad Gegu
žės mėnesio bėgyje buda
vojimas pakilo 128.6 nuoš. 
virš Balandžio mėnesio.

Tas reiškia kad Gegužio 
mėnesį budavojimas pakilo 
penkis sykius daugiau su
lyginus su Balandžio ir Ge
gužės mėnesiais 1932 metų.

Darbai Amerikoje žymiai pagerėjo ir kaip iš 
visko matyt, eis dar geriau. "Dirvos” aprašymai 
ir pridavimas Jums geresnio ūpo pereitą žiemą, po 
Roosevelto užėmimo prezidentystės, nebuvo tuš
ti žodžiai. Nors dar ne visi žmonės dirba, tačiau 
yra vilties kad dar keli milijonai bedarbių gaus 
dirbti šią vasarą arba į rudenį.

Jeigu Jums dar nepasisekė sugryžti į darbą 
tai vistiek jau numatote kad gal neužilgo ir Jus 
pašauks. Dabar viltis gauti darbą šimtą kartų 
didesnė negu buvo pernai.

Kurie turit rūpesčių su savo neišmokėtu na
mu (su mortgečiu), taipgi gausit pagalbą. Tė- 
mykit "Dirvoje” aprašymus apie tai.

Visapusiai imant, dabar Jums nėra ko bau
gintis ir nežinėje laukti tamsaus rytojaus. Ry
tojus jau daug šviesesnis, o daugybei jau visai 
prašvitęs.

Šekit "Dirvą”, skaitykit ją, prenumeruokit ją 
savo draugams ir giminėms, ir atnaujinkit savo 
prenumeratas kuomet pasibaigia. "Dirva” davė 
ir duos Jums teisingas žinias — nesuvedžios Jus, 
negąsdins visokiais baubais kurių nėra.

"Dirva” yra darbo žmogaus geriausias lįuos- 
laikio draugas — šekit ją. "Dirva” yra ir pigiau
sias laikraštis. Už $1.00 galit skaityti ją visą pu
sę metų. Kad ir sunkiau dabar'dolaris sukrapš
tyti, tačiau užmokėję jį už "Dirvą” turėsit savo 
namuose sau geriausi draugą.

Dabar, su pradžia antro pusmečio, prisiųkit 
"Dirvai” paprastame laiške Dolarį ir ji lankys 
Jus iki pat pradžiai 1934 metų!

Su pagarba “Dirvos” Administracija.

PRANCŪZIJA LABIAU 
LINKSTA PRIE AUKSO
Paryžius. — Prancūzija, 

kuri vadovauja aukso blo
ką Londono konferencijoje, 
pasiryžo dar griežčiau ko
voti už auksą ir pati glau
džiasi už savo auksinės sie
nos. Prancūzija apsižiūrė
jo kad negali nieko Ame
rikai daryti už nesutikimą 
laikyti aušo pinigų pagrin
de, nes sako žinojo išsyk ko 
Rooseveltas nori.

NUSIŽUDĖ AUTOMO
BILIŲ IŠDIRBĖJAS

South Bend, Ind. — Lie
pos 1 d. čia nusižudė Albert 
Erskine, 62 m. amž., prezi
dentas Studebaker automo- 
bilių kompanijos ir tarybos 
narys Pierce-Arrow auto
mobilių firmos. Nusižudė 
iš susigraužimo del nepasi
sekimų, nes Studebaker iš- 
dirbystė bankrutavo. Ers
kine pakilo į automobilių 
magnatus iš paprasto dar
bininko.

PASITARIMAS KARO 
LAIVE

Annapolis, Md. — Gryž- 
damas iš savo dviejų savai
čių pasilsio, Prez. Roosevelt 
Liepos 3 d. susitiko su sa
vo kabineto nariais ant ka
riško laivo, nedavažiavęs į 
Washingtona, ir turėjo pa
sikalbėjimą apie dalykų ei
gą ir kaip taisosi šalies rei
kalai.

NUŽUDYTAS PRAL.
K. OLŠAUSKAS

Lietuvos laikraščiai pra
neša kad Birželio 19 d. va
karo laiku, keliu važiuoda
mas, ties Būtingės kaimu 
tapo nušautas pralotas K. 
Olšauskas. Jisai važinėjo į 
Palangą su berniuku pa
tarnautoju. Davažiavus iki 
krūmų, iš krūmų į jį palei
sta šūviai ir pral. Olšaus
kas ant vietos mirė.

Iki padaryta tardymai jo 
kūnas palikta nušovimo vie
toje. _

Spėjama kad nužudytas 
del giminių nepasidalinimo 
jo turtu ar šiaip už kokius 
dalykus. Sakoma kad jis 
buvęs žiaurus su savo dar
bininkais-tarnauto  jais.

Pral. Olšauskas gimė Ba
landžio 22 d. 1967 m., taigi 
buvo 66 m. amžiaus. Kilęs 
iš Burbamų k., Plungės v., 
Telšių apk.

Buvo žymus Lietuvybės 
darbuotojas ir įsteigėjas 
Kauno “Saulės” draugijos 
ir gimnazijos, kuri ir šian
dien Kaune gyvuoja. Tik 
susigadino savo garbę ir 
nustojo visuomenės pagar
bos po 1928 m. rudens skan
dalo Birštone, kada buvo 
suimtas ir nuteistas už nu
žudymą savo šeimininkės 
Ustjanauskienės, su kuria 
gyveno.

Penki užmušta. Bivins, 
Tex. — Traukinis užlėkęs 
ant automobilio važiavusio 
per gelžkelio bėgius užmu
šė 5 vienos šeimos narius.

“Dirva” priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę.,9F 
Siųskit savo 1933 metų | 
Bonų kuponus už “Dirvą” * 
arba už knygas.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

APSIVEDĖ. Birželio 29 d. 
suėjo į šeimynini gyvenimą ži
noma vietos Lietuvaitė veikė
ja, Anelė Akelaitytė su Dr. S. 
Naikeliu iš Chicagos.

Linkėtina jaunavedžiams ge
riausios laimės.

išraginimui savo narių regis
truotis kad galėtų rudenį bal
suoti miesto majoro ir kitų vir
šininkų rinkimuose.

PRIŽIŪRI BANKŲ PEROR
GANIZAVIMĄ

Suv. Valstijų Iždo Departa
mentas pasiryžo peregzaminuo- 

"ti visus"nacionalius bankus ku
rie iki šiol dar yra užsidarę ir 
nesusitvarko. Pasirodo kad tū
li tokie bankai nepabodo reika
lingo greitumo persiorganizavi
mo linkmėn, nors dar visyrodo 
noro atsidaryti, ’’į^ekurįe' tokie 
bankai nekooperavo su bankų 
departamentu, ir jeigu to nepa
darys tai jiems busj visai atim
ta teisė atsidaryti/

Nekurie bankai po “bankų 
šventės” negavę pilno leidimo 
atsidaryti, veikė apribotu budu 
ir nėra nei uždaryti nei atida
ryti.

DARBAI PITTSBURGO 
SRITYJE

Pittsburgo distriktas žymiai 
prisidėjo prie visos šalies eise
nos prie industrijų atgaivini
mo. Kaipo žymiausias to įro
dymas yra tas faktas kad dar
bininkams algų per Balandžio 
mėnesi išmokėta 18 nuoš. dau
giau negu Balandžio mėnesi.

Bendrai Pennsylvanijoje vi
sokiose dirbtuvėse Gegužės mė
nesį dirbo 5.4 nuoš. daugiau 
negu Balandžio mėnesį. Pitts
burgo distrikte padidėjimas bu
vo 5.1 nuoš.

BĖDOS SU NAŠLAIČIŲ 
GLOBĖJAIS

Allegheny apskrities našlai
čių globos reikale kyla skanda
lai vienas po kitam, šiame ap
skrityje nėra tam tikros naš
laičių prieglaudos, bet našlai
čiai atiduodami į paskirų pri
vatinių asmenų rankas, kurie 
(daugiausia moterys) už atly
ginimą iš apskrities iždo augi
na ir prižiūri vaikus.

Bet daugelis tokių prižiūrė
tojų labai žiauriai su vaikais 
apsieina. Nepersenai buvo su
areštuota viena tokia globėja, 
kuris laikė retežiu prie lovos 
pririšus trijų metų kūdikį, ir 
vienas vyras buvo apkaltintas 
nemorališkame pasikės i n i m e 
prieš 13 metų mergaitę.

šiose dienose išleista įsaky
mai areštuoti šešių tokių prie
glaudų vedėjus. Keturi prie
glaudos namai įsakyta visai už
daryti ir iš kelių kitų įsakyta 
vaikus išimti bėgyje 10 mėne
sių.

Iš 250 našlaičių užlaikymo 
namų 32 nuoš. rasta vedama 
žemiau nustatytų reikalavimų.

Apskrities našlaičių globoji
mo viršininkai, turinti bendro 
su vaikų išdavimu, ir matyt 
dalinasi pelnu su prieglaudų ve
dėjais, pareiškė pasipriešinimo 
tyrinėjimams tų namų tvarkos.

BALTIMORE, MD.
RUBSIUVIŲ VARGAI

Galbūt nėra kito tokio mies
to Amerikoje kur rubsiuviai 
skurstų taip kaip Baltimorėje. 
Čia ne tik kad nėra didelių rū
bų siuvyklų-firmų, bet nėra nei | 
tinkamų rubsiuvyklų kur dar
bininkas galėtų nors kiek žmo
niškesnį pragyvenimą pasida
ryti. šiek tiek didesnės rub- 
siuvyklos negalėdamos gauti 
užtektinai darbo savo mieste, 
didumoje ima siuvimą iš New 
Yorko. Imdamos iš kito mies
to darbą turi imti už pigiau, 
nes kitaip jo negautų, o kad 
darbo nėra pakankamai vietoje, 
tai kad ir už pigiai imant dar
bą, tie kurie jį duoda, reikalau
ja dirbti dar už mažiau. Na 
ir pigumas yra toks didelis kad 
darbininkui pilnai dirbant sun
ku ir du dolariu per dieną už
sidirbti.

Ne geriau yra ir su tomis 
siuvyklomis kurios dirba ir vie
tini darbą, nes siuvyklų yra 
daugiau negu yra siuvimo, ir 
tie skurdžiai kontraktorėliai 
norėdami turėti nors kiek dar
bo savo siuvyklai, ima kad ir 
pigiausia, kad tik gautų dirbti, 
žydeliams kurie turi keletą 
švarkų susikirpę tik to ir rei
kia kad gauti progą numušti 
keletą centų nuo ir taip mažo 
užmokesčio.

KAIP TŪLI SLA. PONAI TIKSLIAI NEIGIA 
SLA. KONSTITUCIJOS ĮSTATUS

Rašo SLA. SENAS NARYS.

KUOMI PASIĘAIGS SLA. ĮS
TATYMŲ LAUŽYMAS IR 

SAUVALIAVIMAI?

PENNSYLVANIJOS
ŽINELĖS

PO PERVERSMO 
“VIENYBĖJE”

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

IŠKELIO POLITIKIERIŲ 
SUKTYBES

Federalė grand jury iškėlė 
daugiau suktybių iš pereito ru
dens rinkimų ir įtarė keletą 
Republikonų mašinerijos veikė
jų kurie darė visokias suktybes 
rinkimams laimėti.

Valstijos senatorius Coyne ir 
aštuoni jo politiški pagelbinin- 
kai įtarti balsavimų suklasta- 
vimo konspiracijoje. Pašaukta 
225 liudininkai.

Stiklo darbai atgijo. Creigh
ton, Pa. — Svarbiausia stiklo 
industrija Allegheny klonyje 
atgijo, čia dirba 1,100 darbi
ninkų pilną laiką. Iki šiol per 
ištisą metą stovėjo.

Sutrumpino darbo valandas. 
Scranton, Pa. — Trys desėtkai 
šilko audinyčių šioje srityje su
trumpino darbo valandas ir to
kiu budu patieks darbo dar del 
5(000 darbininkų daugiau.

NAMŲ PAGALBOS BANKAS 
BUS PITTSBURGHE

Pennsylvanijoj bus įsteigta 
trys federaliai ofisai iš kurių 
bus galima gauti pagalba na
mų savininkams išgelbėjimui 
namų nuo praradimo. Vienas 
tokių bankų-ofisų bus Pittsbur- 
ghe. Kiti du bankai bus: Phi- 
ladelphijoje ir Harrisburge.

Pittsburge bus ir skyrius ku
ris teiks pagalbą finansinėms 
įstaigoms, bankams ir apdrau- 
dos kompanijoms kurios skoli
no pinigus namų statymui.

RŪPINASI POLITIKA. Baž
nytinės organizacijos pradėjo 
smarkią agitaciją Pittsburghe

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites

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

Riebus žmonės turėtų gerti šauk 
štuką Kruschen Salts stikle karste 
vandeny 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. J. 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

PONI PINCHOT TARP 
STREIKERIŲ

Reading, Pa. — Berks aps
krityje streikuoja apie 550(1 
audimo ir mezgimo darbinin
kų, daugiausia moterys. Per
eitą savaitę buvo atsilankius į 
Reading, pas streikuojančius 
Bancroft Cotton. Mills ir Colo
nial Knitting Mills Pennsylva- 
nijos gubernatoriaus žmona, p. 
Pinchot. Ji streikeriams pa
sakė kalbą pareikšdama kaip 
ji buvo nustebinta ir sujau
dinta gaudama pamatyti kokio
se aplinkybėse ir už kiek turi 
dirbti Pennsylvanijos dirbtuvė
se darbininkai, ypač moterys.

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.

žydiška Amalgameitų unija 
irgi mažai rūpinasi apginti dar
bininkų reikalus. Pereitą me
tą per streiką kiek buvo laimė
ta, šymet tas viskas tapo atim
ta ir tik dėka unijos nuolaida- 
vimų, nepaisymų darbininkų 
reikalų, už ką siuvėjai yra la
bai nepatenkinti ir piktinasi 
unijos vadų apsileidimu.

Yra dvi ir didesnės rūbų siu
vyklos, bet prie tų unija nega
li prieiti, ten dirba neorgani
zuoti darbininkai. Pereitą me
tą per streiką buvo pajudinta 
ir tos dvi skebinės siuvyklos, 
tačiau streikas buvo pralaimė
tas ir darbininkai gryžo nieke 
nepešę.

Viena iš tų firmų, kurios 
darbą dirba ir pora Lietuvių 
kontraktorių, kad apsisaugoti 
nuo streiko įvedė savo kontrak
tinėse siuvyklose taip vadina
mą “šuns kontraktą”.' Darbinin
kai turi padėti užstatą kaipo 
užtikrinimą kad nestreikuos: 
vyrai po $50, o moterys $25, ir 
už tą užstatą negauna jokio 
nuošimčio. Nors tai yra šlyk
štus iš darbininkų pasityčioji
mas tačiau darbininkai skurdo 
verčiami eina ir dirba, o darb
daviai iš algų pasilieka po po
rą dolariu kas savaitė iki suren
ka tą $50.

Iš šito gali spręsti kitų kolo
nijų rubsiuviai apie Baltimo- 
rės rubsiuvių padėtį. Vietinis.

Musų Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organizacijos virši
ninkų dalis savo netaktu ir sau- 
vališku pasielgimu, SLA. Kon
stitucijos įstatymų neigimu bei 
iškraipymu, sudarė ne tik or
ganizacijoje demoralizaciją, bet 
visišką betvarkę ir daugybę 
ginčų kuopose, kur nariai im
dami pavyzdį bei kuopų virši
ninkai remdamiesi Pildomos 
Tarybos tūlų viršininkų pada
rytais žygiais ir “precedentais” 
elgiasi nepaisydami SLA. įsta
tų. žodžiu sakant, moralinis 
pastovumas ir pavyzdinga tvar
ka išnyko, viešpatauja demora
lizacija ir puvimas organizaci
joje, narių tarpo siaučia kova 
ir vykdomas neteisėtumas.

Tokia padėtis yra labai ža
linga visai organizacijai, veda 
SLA. prie suirimo.

Už tokią skandalingą padėtį 
yra ausakomingi aukšti SLA. 
organizacijos viršininkai Pild. 
Tarybos nariai, SLA. organo 
redaktorius S. E. Vitaitis, ku
ris yra dalininkas padarytų ne
taktų ir sauvališkų žygių bei 
skandalingų įvykių būnant cen
tro sekretorium ir kartu orga
no redaktorium.

“Dirvoje” pasirodė rimta, la
bai teisinga pastaba (Nr. 24, 
Birž. 16 d.) užvardžiu: “Po
nas Vitaiti, Daugiau Redakto- 
riškos Etikos”. Tame straips
nyje gyvai ir teisingai vaiz
duojama p. Vitaičio neetišku
mas, kaip pastatymas M. J. 
Viniko, SLA. naujo sekreto
riaus (sauvališkai, ne pagal įs
tatymų išrinkto) ant tiek pasi
žymėjusiu žmogum Susivieniji
mui kad visi net šaiposi. Ta
čiau faktas yra faktu kad p. 
Vinikas dar jokių savo garbei 

naudai darbų 
nežino 
Aišku 
veržte

kaip mums tenka girdėti iš ar
ti SLA. centro stovinčių narių.

Tokius p. Vitaičio pasielgi
mus tenka įvertinti žemiausia 
be-etiškais, ir p. Vitaitis šiuo 
atžvilgiu pasirodo silpnas, 
miau kritikos žmogelis.

Po įvykusių permainų “Vie
tas laikraštis žymiai 
į naujas vėžes — į 
ir jau yra pusiauke- 
socialistų. Iš ’buvu- 

tautinės krypties

niekas 
tik tas 
veržėsi

manadžeriaus bei -kler-

turėjęs sau

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland .

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo me'ų sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORK AS 04 70 5Q 
K AUNAS, TREČIA KLASE .
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

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- 
.velys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
keikti pagalbą. Nus pirkit bonką iš 
avo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

Enjoy life. Be 
on your toes. 
Feel wide-awake

USE

It ad way’s Pilis
(The Vegetable Laxative)

to cleanse the intestinal tract of 
impurities caused by constipation. 
Your poison-free blood will give 
you new “Pep.”

Mild - Reliable At Your Druggist

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

ir Susivienijimo 
nėra parodęs ir 
ką jis parodys, 
kad p. Vinikas
į SLA. sekretoriaus vietą, pa
prasto
ko darbelį. Jei jis butų tokiu 
aukštu moksle ir gabume kaip 
p. Vitaitis jį piešia (Nr. 23), į 
padanges keldamas, tai p. Vi
nikas butų senai
gerą ir garbingą vietą ir ne
būtu reikėję taip negarbingai 
veržtis į SLA. ofisą. Tačiau 
'su visomis savo kvalifikacijo
mis ir intelekto neišmatuoto
mis savybėmis, kaip p. Vitai
tis bando mums p. Viniką re
komenduoti, jis nerado niekur 
sau užsiėmimo, ir turėjo verž
tis į SLA. del kąsnio duonos ir 
darbo.

Mes žinome (kurie žinome) 
kad p. Vinikas tokiu nėra, ir 
netenka kaltinti ji už tokį pa
sielgimą, nes kiekvienam žmo
gui reikia, gyventi, valgyti, dėl
to mes nesistebime del jo pasi
ryžimo ir jų draugų machina
cijų panaudotų pravesti jį į S. 
L. A. sekretoriaus vietą. Bet 
nuostabu yra tas kad p. Vitai
tis labai nelogiškai, jokių eti
kos dėsnių neprisilaikydamas, 
didesnei p. Viniko negarbei ne
gu garbei nupiešė jo paveikslą 
tokiomis spalvomis. Tame raš
te kaip srutos išeina j viršų p. 
Vitaičio tikslas: asmeninė p. 
Vinikui pataikavimo tendenci
ja, tuomi pat suklaidinimas S. 

d ir blogiau, tai 
Vitaičio žemos 

ir etikos stokos, 
drr nieku nepa-

orgar.izacijai naują 
viršininką padaro “genijum”, 
labai “naudingu” Susivieniji
mui, bet su tikslu nuneigti, pa
žeminti, įkąsti buvusią S.L.A. 
sekretorę, p-lę Jurgeliutę, Jis 
ją, po asmeninių kivirčių, pra
dėjo visapusiai diskredituoti, 
neigti, ir savo tą darbavimąsi 
apvainikavo savo “išminties” 
perlais jai pasitraukus nuo S. 
L.A. sekretoriaus pareigų, net | 
nedaleido įdėti į “Tėvynę” jos 
paskutinio žodžio į SLA. narius,1

L. A. narių, ir 
parodymas p. 
valios, netakto, 
Jis savo rašte, 
sižymėjusį

nybėje”, 
pakrypo 
kairę — 
lyje prie
šio grynai 
laikraščio, pasidarė be spalvos 
ir be skonio, lyg pernykštis 
sniegas.

Tokia staiga “Vienybės” per
maina labai apsidžiaugė socia
listų “Naujienos” ir jas sekan
tis SLA. organas “Tėvynė”.

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis savo priprasta socia
listine demagogija atkalbėjo 
iš atminties ilgus antiponus, iš
liedamas kelis kibirus srutų ant 
jam “nekošernų” buvusių “Vie
nybės” redaktorių galvų, pra
dedant su J. O. Sirvydu ir bai
giant J. Valaičiu. “Tėvynė” 
gi, sekdama savo kolegą pasi
tenkino išpilti visą kibirą sru
tų ant J. Valaičio galvos, nes 
mat p. Valaitis ne kartą per 
“Vienybę” pakėlė “Tėvynės” 
redaktoriaus tautiškai dažytą 
kaukę ir parodė jo tikrąjį so- 
cialistišką veidą.

“Naujienų” ir “Tėvynės” du
etui smagiai paturavojo A. B. 
Strimaitis per “Sandarą”, o J. 
Sekys per pačią “Vienybę”.

Skaitant tokius “Naujienų” 
ir “Tėvynės” cditorialus prisi
mena L. Pruseikos žodžiai pa
sakyti viename privatiniame 
pasikalbėjime, kur jis tarp ko 
kito pasakė: “Nuvertus' Gin- 
kaus diktatūrą ir ‘Vienybei’ 
pasukus į naujas vėžes, tuo
met ‘Naujienos’, ‘Vienybė’ 
‘Naujoji Gadynė’ užims maž
daug vienodą poziciją, tada ir 
‘Tėvynė’ bus drąsesnė, o tuo
met jau reikš didžiųjų spėkų 
bendrą frontą.”

Ar šiandien “Vienybė” gali 
užginčyti kad ne prie to eina
ma? Tai skaudi ironija kad 
“Vienybė”, eidama savo 47-tus 
metus, pašlijo prie tų, nuo ku
rių taip šventai gynė tautybę 
ir Lietuvystę.

Ar tokis “Vienybės” staigus 
ir keistas iškrypimas iš tikro
jo tautinio kelio išeis jai į svei
katą reikia labai abejoti.

Mano kaipo per 23 metus 
“Vienybės” skaitytojo, didžiau- 

; sias troškimas yra kad “Vieny- 
Į be”, kuri buvo Lietuvių tauti

niu žibintuvu, liautųsi klaidžio
jus miglose bet gryžtų į tikrą 
tautinį kelią, kuriuo ji taip il
gai eidama vedė Lietuvius.

Reikia palinkėti kad “Vieny
bė” tuo senu tautiniu keliu ei
dama daug stipresnė pasiektų 
savo

ze-

Vitaičio kerštingumas
Savo veikimu kitose srityse 

p. Vitaitis save įrodė dideliu 
kerštininku, neapikantos sėji
ku ir intrigantu. SLA. reika
luose, konstitucijos ir tvarkos 
reikaluose jis buvo vienpusiš
kas ir palieka tokiu.

Štai faktas. 'Nesenai skai
tome pranešimuose iš SLA. 124 
kp. kilusio ginčo del. Konstitu
cijos įstatymų ir suspenduotų 
narių teisių tapti kuopos vir
šininkais. Kilusį ginčą del pa
neigtų SLA. įstatymų, kaip 
matome iš SLA. Pild. Tarybos 
protokolų-nutarimų iš Kovo 1, 
2 ir 3 d., 1933 m., ir Gegužės 
29, 30 ir 31 d.. 1933 m„ kur 
buvo sprendžiami ginčai SLA. 
372 ir 124 kuopų narių del su- 
speiiduotų narių būti kuopos 
viršininkais, matome didelį 
skirtumą SLA. Pild. Tarybos 
nutarimų protokole ir šitų nu
tarimų ir ginčų sprendime p. 
Vitaitis ima didelę atsakomybę 
bei iniciativą: jis dviprasmiš
kai aiškina nesusipratimą ir da
ro išvadas. (Bus.)

PROSPECT, CONN

Birželio 18 d. čia įvyko Lie
tuvių Kolegijos ir Profesijonalų 
Draugijos piknikas ir puikiai 
pasisekė žiūrint į tai kad visą 
dieną ir lijo. Atsilankė apie 
100 žmonių. Buvo žaidimas 
base-bolės, Lietuviški ir Ame
rikoniški sykiai, o prie galo vi
si gražiai Lietuviškai pasidai
navo. Nekurie iš svečių pra
šė kad ir vėl panašią pramogą 
L, K. P. D. surengtų vėliau ru-, 
deni. Pelno liko tiek kad bus 
galima padengti visas norimas 
draugijos labdaringas išlaidas.

K. Stanislovaitienė.

KANADOS
NAUJIENOS

Torontiečių Ekskursija 
j Niagara Falls

Sekmadienį, Liepos 9 d., To
ronto Lietuviai ruošia ekskur
siją į Niagara F?lls. Apsistos 
Kanados pusėje, Victoria Par
ke, 
rikiečiai : 
vietą, kur 
asmeniškai 
gam orui 
ekskursija 
madienį, Liepos 16-tą.

Niagara Falls tiltu į Kanadą 
gali ineiti arba įvažiuoti tik 
Amerikos piliečiai, ir turi turė
ti su savim pilietybės popieras 
ir automobilio kmtelę.

J. Tumas.

Butų malonu kad ir Ame- 
atvažiuotų į minėtą 

galėtume susieiti ir 
pasikalbėti, 

esant Liepos 
atvažiuos kitą

Blo- 
9-tą, 
sek-

l| LIETUVA
NEW YORK —KLAIPĖDA

Per Gothenburgą 
PIGIOS LAIVAKORTĖS

Greita kelionė į Lietuvą per Šve
diją. Nuolatiniai išnlaukimai ’’ 

New Yorko. pier 97, 
Rale W. 57 St.

S. Drollninghoir.i . . Liepos
L. Gripshoim ......... Liepos
L. Kungsholni ......... Rugp.

Drcttningho’.ni . . Rugp.

M
M

13
28

s. s.
Keliaujant “Švedų Baltuoju Lai
vynu” kelione būna pertrumpa 
Gauk brošiūrėlę “Bnedros Infor
macijos Kelionėje į Klaipėdą”.
Kreipkis į vietinį laivakorčių 
agentą asmeniškai arba laišku, 
arba:
SWEDISH AMERICAN /LINE 
21 State St.

Chicago 181
Boston, Mass.
Detroit, Mich.
Montreal

N. Michigan Ave.
10 State St.

73 Monroe St.
1410 Stanley St.

Naujos Gadynes Piktumai
Ši gadynė tai yra laik

raščių gadynė, ir viską per 
laikraščius žmonės sužino ir 
atlieka.

Net ir piktumus atlieka 
per laikraščius, vietoj kaip 
seniau kuolu išrišdavo.

Susipyko vyras su pačia 
— jau nesigriebia už kudlų 
tąsytis, bet rašo korespon
denciją i laikraštį.

Supyko 
ant nario 
denciją į

Vaikas 
vyšnias — rašo jam papei
kimą i laikrašti.

Kaimynkos susipletkavo- 
jo, bet jau nesibara ir an- 
darokų nekilnoja, tik rašo 
korespondenciją į laikraštį.

Supyko ant daktaro, ad
vokato ar krautuvninko — 
rašo korespondenciją į laik
raštį.

Sunku ir išrokuot kiek 
sviete visokių piktumų yra, 
bet visus juos redaktoriai 
turi sužinoti, nes korespon
dentai juos aprašo.

Jeigu ne tokie piktumai,

draugijos narys 
— rašo korespon- 
laikraštį.
nuskynė kaimyno

iri kiti žmoneliai nei karto sa
vo gyvenime į laikraštį nie
ko neparašytų.

Bet kada jų koresponden
cijos, netelpa, kiti pagauna
mi tokio karščio kad nori 
užsidėt savo laikraštį savo 
tulžies išliejimui.

Puikus Paaiškinimas
Onytė: — Sakyk man, 

Kaziuk, kodėl tavo mažasis 
broliukas vis dar nemoka 
vaikščioti, nors jau yra virš 
dvylikos mėnesių amžiaus, 
o štai šuniukas ir šešių mė
nesių dar neturi, o žiūrėk 
kaip bėgioja.

Kaziukas: — Tai tu gerai 
įsižiūrėk: mano broliukas 
turi tik dvi kojas, o šuniu
kas dukart tiek.

50 metų amžių.
“Vienybės” Skaitytojas.

JIEŠKOMI
Antanas Ružinskas (Rūsį), 

kilęs iš Akmenės miest., Ma
žeikių ap., ir 1926 m. gyvenęs 
6126 Second Blvd., Detroit.

Antanas Salyklis, kilęs iš 
Vartų kaimo, Krosnos valse., 
Marijampolės ap., ir pastaru 
žinomu adresu gyvenęs 191 
Charles St., Scranton, Pa.

J ieškomieji ar žiną apie juos 
asmenys yra prašomi susižino- 
noti su Lietuvos Pasiuntinybe:

Sportininkai
Uršė: Ką tu j tai pasaky

si, kumute: vakar vakare 
mano vyras iššoko pro lan
gą vienmarškinis, o gryžo 
kojinėm apsiavęs.

Barbora: Tai menknie
kis palyginus su maniškiu 
vyru. Mano latras vakare 
išvažiavo dviračiu, o sugry- 
žo siuvama mašina.

Lithuanian Legation
2622 — 16th St. N. W. 

Washington, D. C.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas.

Skaitykit “Dirvą”. \

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

V W i 4

GAMINI AI AS
ir Namų Prižiūrėjimas

KAINA TIK $1.00.
Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausiu pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”



amžiaus, buvo areštuo-

Į kalėjimą už viliojimą

-

Name (print).

Street

City.

Bell & Co., Mfg. Chemists, 
Orangeburg, N. Y.
Dear Sirs—Please send, without obliga
tion, one 25c pkg. of Bell-ans for Indi
gestion for trial.

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Brenier- 

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

Informacijų klauskite pas vietinius agehtus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
=== 1119 Euclid Ave. Cleveland

Liepos 7, 19S3
3 '
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ALAUS SUGRĄŽINIMAS IŠJUDINO DAUG 
DARBU IR PADIDINO INEIGAS

Per Gegužės mėnesi šio-’ 
je šalyje išgerta 620,000 
bačkų alaus daugiau negu 
per Balandžio mėnesį, kaip 
parodo surinktos žinios.

Bravorams spėjus atsibu- 
davoti, Gegužės mėnesį pa
gaminta alaus jau 2,960,000 
bačkų prieš Balandžio mėn. 
2,200,000 bačkų.

Gegužės mėnesį alaus iš
parduota 2,210,000 bačkų, 
prieš 1,500,000 bačkų Ba
landžio mėn.

Alaus sugrąžinimas pa
darė didelę žymę bedarbės 
sumažėjime ir sykiu atnešė 
nuolatines ineigas valsty
bei, valstijoms ir miestams.

New Yorko valstijoje ga
vo darbus 19,000 darbinin
kų bravoruose ir 22,000 ki
tų darbininkų su alum ben
drose industrijose.

Pati New Yorko valstija 
gavo ineigų taksais už alų 
per du mėnesiu $1,000,000 
ir dar tiek tikisi gauti iki 
susitvarkys alaus biznis.

Federate valdžia per Ba
landžio mėnesį gavo taksų 
už alų $2,290,686.

TELEFONAS SENIAU 
BUVO “NEGALI
MAS DAIKTAS”

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
MUSU

PASTABOS
FACTS AND FANTASIES SMARKI AUDRA

By Anthony A. Stelmok.

FREE 
to Stomach 

Sufferers
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

If you are looking for “something 
better” for that gas, sick headache, 
heartburn, etc., take advantage of 
this offer. Bell-ans tablets are a 
non-laxative combination of willow 
charcoal, sodium bicarbonate U.S.P., 
carminatives and pharmacopeial flav
oring oils blended to give 60-second 
relief in ordinary indigestion and 
5-minute relief in severe indigestion. 
The makers take the risk that you'll 
like this 35-year young tablet 
enough to prefer it. Six Bell-ans, 
Hot Water, Sure Relief!

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

Prieš 60 metų atgal, tū
las Joshua Coppersmith, 46 
m.
tas New Yorke ir uždary
tas j
pinigų “iš tamsių ir prieta
ringų žmonių” už tam tik
rą prietaisą kuris jis tikri
no, gali pernešti vielomis 
žmogaus balsą į tolimas 
vietas ir kitame vielos gale 
klausytojas gali jo balsą 
girdėti. Laikraščiai tada ir
gi smerkė tą “išnaudotoją”. 
Vienas Bostono laikraštis 
šitaip pasakė: “Linkėtina 
kad p. Coppersmith© nubau
dimas butų greit įvykinta, 
kad tas butų pavyzdžiu ki
tiems besąžiningiems pel- 
nagaudoms kurie lobsta iš 
žmonių nežinės”.

Bet štai už apie 15 metų 
po to, Alexander Graham 
Bell prirodė visiems kad 
žmogaus balsas gali vielo
mis eiti ir būti girdimas ki
tame vielos gale.

Dabartiniu laiku visame 
pasaulyje esama apie 33,- 
400,000 telefonų naudonėje, 
ir 17,500,000 iš jų naudoja
ma Amerikoje.

Už mokslą, už žmonijos 
progresą nukentėjo daugy
bė tokių kaip Coppersmith. 
Daugybė, ankstesniais lai
kais, suspirgėjo ant -laužų 
už ėjimą prieš “Dievo ga
lybę”.

NESENAI “Liaudies Tribū
noj” buvo pastebėta kad socia
listai su SLA. Pild. Tarybos pa
galba eina prie pavergimo tau
tinio laikraščio “Vienybės”. Po 
tokios pastabos kai kurie Vie- 
nybiečiai nenorėjo tam tikėti.

Bet štai išlindo yla iš mai
šo: SLA. Pild. Tarybos proto
kole telpa paaiškinimas kad 
Gegužis ir Vinikas išrinkti ko- 
misijon “susitaikymui” su “Vie
nybės” direktoriatu SLA. pa
skolos reikale. Dabar jau pasi
rodė pasekmės to “susitaiky
mo”. Dabar visiems jau yra 
aišku kodėl “Vienybė” pasida
rė tokia “demokratiška”.

Thel Lithuanian 
its first mass re- 

its subsequent ap- 
a Century of Pro-

nu- 
de- 

nuo

. .“SANDARA” irgi labai 
džiugo kad “Vienybė” jau 
mokratiška ir turi viltį kad 

apsiversto dabar jau pasaulis 
aukštyn kojom.

Ta proga socialistai 
gia banketą kokios tai
lines socialistų kuopos”, 
abejo “Sandaros” štabas 
bus pilnai reprezentuotas.

jau ren-
“centra-

Be
ten

GELŽKELIŲ VALDY- 
DIDELĖ AUDRA 

TOJU ALGOS
Amerikos gelžkeliai atsi

dūrė arti bankruto ir ima 
iš Rekonstrukcijos Korpo
racijos paskolas ' atsistoji
mui ant kojų.

Kadangi iš valdžios rei
kalauja pagalbų tai valdžia 
patyrinėjo kaip apmokami 
gelžkelių kompanijų virši
ninkai. Pasirodo kad jie 
vieni paima visą pelną ir 
gelžkeliai turi atsidurti ne- 
datekliuje.

Didžiųjų gelžkelių 31 vir
šininkas gauna algų j me
tą po $50,000.
f/775 viršininkai gauna po 
$10,000 ar daugiau.

Trys gelžkelių galvos dar 
šymet ima po $100,000 al
gos į metą.

Pernai, jau sunkiais lai
kais, buvo vienas kuris ėmė 
$139,000 į metus.

BEREIKALINGAS džiaugs
mas kad tos permainos kurios 
įvyko “Vienybės” “sudemokra- 
tėjime” turi bent kokios svar
bos. “Vienybė” tol gerai gy
vavo pakol senis Sirvydas ją 
redagavo. Vytauto Sirvydo (sū
naus laikais buvo “Vienybė” 
pusėtinai tautinės dvasios, ne
žiūrint bendrovės direktorių jo 
persekiojimo, ko neiškentęs tu
rėjo pasitraukti. Jonas Valai
tis bandė išlaikyti poziciją, bet 
ponai direktoriai trukdė jo dar
bą.

Jau Valaičio laikais bendro
vės direktoriai padarė gana 
nevyriškus pareiškimus kokios 
tai “neutrališkos pozicijos”. Ir 
ką redaktorius gali padaryti 
tokiose aplinkybėse būdamas ?

“VIENYBĖJ” jau tada pasi
reiškė “demokratija” kada di- 
rektbriatas pradėjo remti cici
likų kandidatą Gugį į SLA. iž
dininkus. Tas “Vienybės” žy
gis jai labai atsiliepė ir ji ne
teko geriausių rėmėjų.

Taip Grigaičio “demokrati
ja” laimėjo: pastatė “Vienybę” 
į nereikšmingą kampą. Grigai
tis jau nuo senų laikų nusiskųs
davo kad “Vienybė” jo politi
kai labai daug kenkia. Jo pa
geidavimas “Vienybei” kaip 
nors pakenkti Chicagiečiams 
labai gerai žinoma.

An encouraging note was 
struck in more than a musical 
way when 
Chorus held 
hearsal for 
pearance at
gress Exposition on July 16. 
which has been set aside as 
Lithuanian Day. Fourteen Lith
uanian choirs, from Chicago 
and vicinity, have combined in
to one unit under the chosen 
directorship of Mr. Pocius, or
ganist and choir-master at St. 
George’s Church, 33rd Street 
and Auburn Avenue, 
hall ‘ ..............
was held on Thursday, June 
29th.
of mention is that St. George’s 
is located in that part of Chic
ago usually referred to as 
Bridgeport, which has been the 
center of Lithuanian activities 
for more than a generation.

In spite of the hot, sultry eve- 
ning and heavy, somber clouds 
which poured seemingly, endless 
streams of water from the lad
en sky until nine o’clock, ap
proximately 150 to 200 singers 
gathered in the church hall to 
swing through the repertoire 
of Lithuanian songs which are 
so variegated as to present a 
thorough example of Lithuan
ian music a la folk songs, 
military lilts, 
many more types 
Lithuanian.
contemporary Lithuanian com
posers of note yield musical 
creations as harmonically beau
tiful as perfect, 
with melodies which savor most 
authentically of 
mood and description.
all the choirs have practiced 
the selections individually for 
the past two months, it remains 
now to unify the whole and 
put them under control with 
toning and all the other effects 
necessary to make a song well- 
rendered. This is the task Mr. 
Pocius is now ably perform
ing.

Mr. Pocius expressed the be
lief that the attendance at the 
second rehearsal would more 
than double that of the first, 
in as much as the latter was 
hampered by unfavorable 
weather conditions. If his con
jecture is correct, the grand 
total of the combined choirs 
should be anywhere from four 
to five hundred singing voices,

male and female. Certainly, 
a group of four hundred singers 
booming, softening, toning out 
Lithuanian melodies with har
monic blends would not fail to 
impress, and impress greatly all 
who should hear the rendition 
at A Century of Progress Ex
position on July 16, Lithuanian 
Day Sunday.

AMERIKOS LIETUVIŲ LIAUDIES 
SĄJUNGA
ir Redakcija

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

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

“NAUJIENOS”, cicilikų ga- 
zieta, išleido specialį numeri 
lakūnams — Dariui ir Girėnui. 
Bet tas “specialis” numeris ne
turėjo nieko daugiau apart ap
garsinimų. Nejaugi tie biznie
rių pagarsinimai ką gero davė 
lakūnams? Jei socialistų dien
raštis butų pasiuntęs tuos pi
nigus kuriuos surinko už gar
sinimus, tiems lakūnams tai bu
tų galima pavadinti tą numerį 
pavestu lakūnų naudai. Dabar 
aišku kad socialistai tik sau pa
sinaudojo, kaip paprastai, pa
dengdami savo neva “tautišku” 
darbu, lakūnų skridimu, savo 
sugalvotą “gešeftą”.

Tokių “lakštingalų” Chicagoj 
labai daug priviso kurie viską 
dirba — net ir radio, malkas, 
anglis, kumpius, dešras parda
vinėja vis “tautos labui”.

Atrodo 
menė yra 
tė. Kai 
makeriai”
karvutės pašaru, bet melžia sau 
ją iki paskutinio lašo.

kad Lietuvių visuo- 
tik melžiama karvu- 
kurie musų “gešeft- 
visai nesirūpina tos

Sekmadienio rytą, Liepos 2 
d., Chicagą užklupo nepapras
ta audra, kuri tęsėsi tik 17 mi- 
nutų. Tuo tarpu sugriauta la
bai dikčiai namų, kitų langai 
išdaužyti; išlaužyta medžiai, 
telefonų stulpai, vielos sutrau
kyta. Vėjas ir lietus su ledais 
ėjo 80 mailių į valandą greitu
mu; perkūnija ir žaibai buvo 
tokie gąsdinanti ir rodės kad 
viską su žeme sulygins. Tokia 
audra tai nepaprasta; nuosto
lių padaryta už milijoną 
rių.

Die-
Pa-

ren-

'i

LAUKIA DAUG SVEČIŲ
Liepos 16 d. Chicagos Lietu

viai laukia svečių iš įvairių ko
lonijų sąryšyje su Lietuvių 
nos programų Pasaulinėje 
rodoje.

Ta proga, Liepos 15 d.
giama Tautinių Veikėjų konfe
rencija, kur bus pasitarta svar
biais reikalais.

Tie kurie kviečiami šion kon- 
ferencijon gaus laišku praneši
mą apie vietą ir laiką. Kurie 
įdomauja dalyvauti konferenci
joje malonėkit parašyti “Liau
dies Tribūnos” redakcijai, 
2437 W. 69 St., Chicago, 111.

Bus suteikta pilnos informa
cijos kas liečiasi konferencijos.

Komitetas.

dola-

Another keynote worthy

ŠILEIKIS Anglų

ir toli-

THINGS THAT NEVEK HAPPEN

Y/HDT5 The

koloni-

of the present or 
In all probability 
anything that is 

and Isufffer from

Lithuanian American 
Association, Rm. 1905 
Madison St., Chicago,

dai- 
pir-

Chica- 
tyrine-

a la folk
art songs and 

typically 
Compositions by

Lithuanian
Since gryš

Rep.

šiose
(Ka-

Valaši-

reading the editorial, “To 
Critics”, in the June 23rd 

‘Liaudies Tribūna”, I 
not refrain from a

and deal

Cicero Lietuviai. Pereitą sa
vaitę reporteriui teko apsilan
kyti Ciceroj pas pp. Stanaičius 
ir Černius ir kaip teko patirti, 
ten
gerai, 
kad net perdaug darbo 
Tik žinoma mokesčiai tai 
bet kur juos didelius 
gausi.-

in the 
of which the rehearsal

C INT£RNftTlC>NRL- CARTOON CO.N-Y

In 
Our 
issue of 
could not refrain from 
splurge of indignation toward 
those “critics” who made the 
editorial necessary. Especially 
do I feel against those who ap
prove of more about American 
history and less of Lithuanian. 
If one took the trouble to quest
ion them one would probably 
discover' that they have no con
ception at all of Lithuanian af
fairs either 
of the past, 
they dislike 
Lithuanian 

•an inferiority comflex because 
they were born Lithuanians or 
of Lithuanian descent. No Lith
uanian of birth or of descent, 
who has studied the history of 
Lithuania is ashamed of his 
Lithuanian blood and makes no 
effort to hide the fact. The 
bits about Lithuanian panorama 
which have appeared in the 
English section of “Liaudies 
Tribūna” have aimed to better 
acquaint the uninformed of the 
worth and quality of Lithuanian 
heritage not because Lithuani
an history is more interesting 
or more valuable than Ameri
can history, but 'because such 
knowledge is harder to gain due 
to a scarcity of genuine written 
records. We are all good Am
ericans and yet we study and 
admire the life Greeks and Ro
mans lived and to this day 
yield that culturally, they were 
superior. May I also mention 
to the “critics” that at the 
time England was a land of bar
barians, killing and plundering, 
Lithuania was a European Pow
er, living a cultured life and 
using tools and instruments 
which no other European race 
had, as yet, developed to a simi
lar stage? Doesn’t this add 
a bit to your pride that you are 
of Lithuanian descent? Surely 
it does not make you less of an 
American.

GRYŽO iš Montreal.
dienose gryžo iš Montreal 
nadoj) Chicagietis p. 
mas, kuris ten dirbo kaipo ma
šinistas. Valašimas pasakoja 
jog Kanadoj darbai irgi eina 
kiek geriau ir Lietuviai kurie 
dirba gerai gyvena. Lietuviai 
daugiausia dirba bravoruose ir 
gerai uždirba.

Papasakojo kad tenykščiai 
Lietuviai turi gražų Klubą, kur 
užlaiko valgyklą, turi pasilink
sminimus, ir moka pašalpą. 
Klubas randasi 2159 St. Cathe
rine St., E., pačiam miesto cen
tre. Pirmininku klubo yra p. 
Vilkaitis, raštininku J. Šarkis. 
Turi gražų būrelį veikėjų.

ALDONA RUGIS Chicagoje. 
Pereitą savaitę gryžo iš Kauno 
p-lė Aldona Rugis, duktė žino
mo Kazio Rugio. Jį parvažia- 
vo Chicagon pamatyti Pasauli
nę Parodą. Kaune ji mokyto
jauja Saulės Gimnazijoje.

Tėvai sulaukę savo dukrelės 
po keleto metų nesimatymo la
bai džiaugiasi. Viešnia pirmą 
kartą gavo susipažinti su savo 
broliene, Miko žmona, nes pa
liko jį nevedusį. Pasisvečiavus 
Chicagoje p-lė Rugis vėl 
į Kauną.

CICERO, ILL.
Dr. A. J. Gussen šiose dieno

se minėjo savo vedybinio gy
venimo 15 metų sukaktuves. 
Dr. Gussen paeina iš Bliuviš- 
kių kaimo, Griškabūdžio para
pijos, šakių apsk. Atvykęs į 
šią šalį nemiegojo kaip dauge
lis kitų bet mokėsi ir pasiekė 
dentisto profesijos; dabar sėk
mingai praktikuoja. Sukaktu
vėse dalyvavo būrelis draugų 
ir visi gražiai linksminosi iki 
vėlumai. Rufus.

ALL
HOP

The tires
6IR in

Lietuviai dirba pusėtinai 
Kai kurie nusiskundžia 

turi, 
maži, 
dabar 

Rep.

VAKARIENĖ. Amerikos Lie
tuvių Advokatų Draugija Chi
cagoje rengia iškilmingą vaka
rienę ir šokius Liepos 19 d., 
Shoreland viešbutyje, priėmi
mui Lietuvių svečių suvažia
vusių į Pasaulinę Parodą.

Norintieji dalyvauti prašomi 
iškalno užsisakyti vietą rašy
dami :— 
Lawyers 
105 W. 
Illinois.

D AI L.
doje. Chicago Herald andJEx- 
aminer kredituoja musų
tojo dailininko M. J. Šileikis pie
šinius, kurie yra išstatyti 
lininkų parodoje. Tai bene 
mas musų dailininkas kurį 
čiau Amerikos spauda įverti!

“DRAUGO” PIKNIKAS. Ka
talikiškas dienraštis “Draugas” 
rengia pikniką šį sekmadienį, 
Liepos 9 d., Birutės Darže. Ti
kisi didelės minios žmonių. Bus 
daug įvairių laimėjimų. Pikni
ko vieta 79th ir Archer avė.

“MARGUČIO” P I K N ĮKAS. 
Musų žinomas “Margutis” ruo
šiasi prie didelio pikniko Lie
pos 23 d., kuris bus laikomas 
visų žinomoj vietoj, The Oaks 
Darže. Margutis žada parū
pinti publikai daug įdomumo, o 
svečių tikisi iš artimų 
mų kolonijų.

ALUS NENUPINGA. 
goję valstijos komitetas 
ja kodėl alus negali parsiduoti 
po 5c stiklas. Alaus dirbėjai 
sako kad tam kliudo brangi ža
lia medega — dabar alaus bač
kai padaryti medega kaštuoja 
iki $3.80. Prieš prohibicijos lai
kus alaus bačka parsidavė po 
$12, su $1 federalių taksų, o 
dabar reikia mokėti $16 ir dar 
$5.62 federalių ir valstijos tak
sų.

BRIDGEPORTAS
Bridgeport© Lietuvių 

ja labai apsnūdus, daugelis biz
nių užsidarė, kiti patys pame
tė bizniavoję. Teko užeiti pas 
fotografą Stankūną, jis po se
novei daro gerą biznį. Taipgi 
neblogai bizniavoja senis 01- 
ševsikis ir Kritikoms.

Kadais buvo girdėti apie Uni
versal State Banko kokį tai ci
cilikų komitetą, bet dabar jau 
nieko nesigirdi ir tie kurie ti
kėjosi gauti savo pinigus iš to 
uždaryto banko dabar apsivy
lė. Kada kas iš to banko išeis 
niekas negali spėti. Rep. ■

BEREIKALINGI PASKALAI
Chicagos “Sandara” nežinia 

kuo pasirėmus paleido gandą 
buk į Pasaulinę Parodą atva
žiuosiąs Lietuvos Užsienių Mi- 
nisteris Dr. Zaunius.

“Liaudies Tribūnos” redakci
ja yra informuota iš komųptėn- 
tiškų šaltinių jog Dr. Zaunius 
visai nei neketino važiuoti Chi- 
cagon ir todėl neatvažiuos.

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

100 North La Salle Street 
Room 2211

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

3211 South H»l»ied Street 
Telefonas VICTORY 0562 

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

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pir-mad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

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

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

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. -J’’
Lietuvąą metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2137 West 69th Street Chicag

Redaktorius-Leidėjas: Komp, A. Vanagaitis.



DEMOKRATIJA IR “DIRVOS” POZICIJA
*

Iškilus ginčui tarp “Dir
vos” ir “Vienybės” už jos 
staigų “sudemokratėjimą” 
“Dirva” gauna progos nu
šviesti aiškiau savo pozici
ją sąryšyje su tikra demo
kratija ir nekuriu musų 
kupčiu targavojama “demo
kratija”.

“Vienybė’’ nr. 72; ant 1- 
mo pusk, (skyriuje “Da
bar”) štai ką prikiša “Dir
vai” (atgiedojus giesmelę 
apie “šventą joną, jezuso 
pono gimdytoją”):

“Taip lygiai ir kai kurie 
Amerikos Lietuvių žurna
listai — Simokaitis, Karpa
vičius ir k. įsikalė sau i gal
vą kad Lietuvos tautininkai 
— demokratijos priešai. O 
tuo tarpu Lietuvos tauti
ninkai aiškiai pasisako kad 
jie nori valdyti kraštą de
mokratiškai. Aš neabejoju 
kad Lietuvoje netrukus bus 
sušauktas seimas. Ką tada 
veiks ‘demokratijos prie
šai’? Turbut keiks tautišku
mą.”

Jeigu tai rašo p. Tyslia- 
va, naujasis “Vienybės” re
daktorius, tai aišku kad jis 
nežino Amerikos Lietuvių 
dalykų padėties.

Ne “Dirva” (Simokaitis 
ar Karpavičius) sąĄė kad 
Lietuves tautininkai yra de
mokratijos priešai, bet tą 
sakė “Sandara”. “Tėvyne”. 
“Naujienos”, “Keleivis” il
su jais išvien tą rėkė komu
nistinė spauda.

“Dirva” ir “Vienybė” iki 
šiolei remdamos Lietuvos 
tautininkus nepadarė klai
dos, nes rėmė ne smurtinin
kus, bet tyrus, sąžiningus 
demokratus, ką mes gerai 
žinojome, tik reikėjo tokio 
atvijo žmogaus kai]) p. Tys- 
liava kad tą Amerikos Lie
tuviams pasakytų.

Dabar galima suvesti ga
lus sekančiai:

Kadangi Lietuvos tauti
ninkai nėra demokratijos 
priešais (reiškia yra tikri, 
sąžiningi demokratai) tai 
kas yra tie musų Amerikos 
“demokratai”, kurie visą 
laiką Lietuvos tautininkus 
neigė? Ne kas daugiau 
kaip veidmainiai, kurie ma
tydami kad jų draugai (la
bai siauri ir akli “demokra
tai”) neteko vietų valdžio
je, smerkė viską. Jiems lai 
prasmenga Lietuva ir vis
kas Lietuviško vien del to 
kad ne jų draugai valdo...

Ar tame tyra demokrati
ja? Ar tame musų karštų 
“demokratų” supratimas vi
suomenės reikalų? Ar už
tai jie demokratai kad pa
mynę liaudies - visuomenės 
interesus sugeba kovoti tik 
už savo partijos - grupelės 
poziciją? . . ..

NE TAS TIKRAS, GE
RAS IR SĄŽININGAS DE
MOKRATAS kuris klaupęs 
prieš altorių (prieš visuo
menę) mušasi sau į krutinę 
ir rėkia: “Viešpatie (žmo
nės), žiūrėk koks aš patra
kęs demokratas!” Bet tas 
kurio širdyje užsiveria tik
ra demokratija, supratimas 
visuomenės reikalų ir dirbi
mas bendrai gerovei, o ne 
vien tik savo partijai (ar, 
kaip daugelyje atvejų esti, 
savo asmeninei naudai).

* * ♦
KAS TIE musų “demo

kratai” kurie kasdien plum
psi sau Į krutinę ir rėkia į 
visuomenę kad jie “demo
kratai”?

' —Paimkim “Tėvynės” re

daktorių Vitaitį: kur jo ty
ros sąžinės demokratija? 
Ar smurte prieš Jurgeliutę, 
ar demoralizacijoje S.L.A. 
narių ir pavertime organo 
savo smurto tikslams; ar 
išniekinime S.L.A. veikėjų 
del to kad jie nerėmė jo 
smurtų ?

Paimkime “Naujienų” re
daktorių Grigaitį: kur jo 
demokratija: ar tame kad 
rėkė “Lietuvai nei cento” 
kada krikščionys-demokra- 
tai išrinko savo valdžią; ar 
tame kad sugabiai mokėjo 
savo “socializmu” kupčiauti 
ir vilioti už tai iš tamsių 
darbo žmonelių dolarius?

Paimkime buvusį “San
daros” redaktorių Pronskų 
ir dabartinį redaktorių Vai- 
dylą: kur jų demokratija: 
ar tame kad užsiėmė pur- 
vinimu “netikinčių” jų so- 
cialistiškai-partiviškai pro
pagandai prieš Lietuvą del 
to kad ne jų draugai Lietu
va valdo?

Istorine Apysaka

Paimkime, antgalo ir pa
čių “Vienybės” bendrovės 
direktorių supratimą “de
mokratijos”: jie po nakčiai 
pakeitė laikraščio ‘ kailį iš 
konservativio tautinio į “de
mokratišką”. Bet ne su tik
slu geriau patarnauti visuo
menei, o tik išgelbėti savo 
pinigus sukištus į seną lau
žą, ant kurio prasiskolino ir 
dabar turėjo nusilenkti ke
letui “demokratų” kurie pa- 
grąsino ir pasakė: “Jūsų 
viskas žus jeigu nepalaiky- 
sit musų pusės”.

Lietuva Mokėjo Dalį
Gryžęs į Washingtona iš 

Clevelando ir Chicagos, Lie
tuvos Ministeris B. K. Ba
lutis sumokėjo $10,000 ka
ro skolų Suv. Valstijoms. 
Birželio 15 d. turėjo mokėti 
$132,191, tačiau nuo mokė
jimo susilaikė manydamas 
kad Suv. Valstijų iždas no
ri gauti visą sumą, o tuo 
tarpu Lietuva nėra gatava 
mokėti pilnos sumos. Lie
tuva moka su tuo suprati
mu kad Amerika sutiks 
peržiūrėti karo skolas ir 
sumažins j'as iki tiek kad 
Lietuva pajiegs mokėti.

P. Tysliava vėl turbut 
nežino kad “Dirva” ne tik 
negarbino Hitlerį bet jį at
virai pasmerkė kaipo des- 
truktivį, siauraprotį asme
nį, nežiūrint kad jis yra ir 
diktatorius.

Prie destruktivio Hitlerio 
mes priskiriame visus mu
sų “karštus demokratus”, 
kurie prisidengę gražia de
mokratijos skraiste ' varo 
tarp musų demoralizaciją

■ aršesnę negu Hitleris.

Amerika 157 Metų Senumo
Liepos 4 d. suėjo 157 me

tai nuo to kai Philadelphi- 
joj paskelbta Nepriklauso
mybė Anglijai ir šios šalies 
kolonistai ėmęsi ginklo sto
jo kovoti už savo teises ir 
atsikratyti Anglijos jungo, 
kuri nešė per suvirs šimtą 
metų.

Amerikos kolonistai nuo 
nepriklausomybės paskelbi - 
mo turėjo ilgus ir vargin
gus karus su Anglija ir tik 
1789 m. — po 13 metų — 
teišsirinko pirmutinį prezi
dentą, Generolą Jurgį Wa
shingtona, kuris vadovavo 
karą už išsiliuosavimą.

JUODOe r u n a $ kas™

(Tęsinys iš pereito num.)

Meruno Jieškojimas

Tarp keleto pabėgusių nuo to vikingų 
užpuolimo buvo ir Ragailė. Ji buvo smar
ki ir narsi ir ištruko nuo plėšikų, tik liko 
nuslopinta dvasioje: neteko nei savo augy- 
tinio nei tų atlyginimų kokių tikėjosi už jį 
gauti. Ji jautėsi lyg kokia niekadėja, ver
ta didelės bausmės už savo darbą. Sugry- 
žus prie degėsių ir lavonų tų žmonių prie 
kurių buvo prisišliejus, galvojo kas dary
ti: gyventi ar ne. Bet kuomet jausdami 
lavonus toje vietoje pradėjo rinktis girių 
žvėrys ir ore krankti varnai ir vanagai, 
merga susistiprino dvasią, pamanydama 
kokia baisi mirtis, ir skubomis bėgo iš tos 
vietos. Sėdus į luotą, pavandeniu pasilei
do link Nemuno, sugalvojus gryžti į savo 
žinomesni kraštą, tenlink iš kur pareina.

Nedryso ji gryžti į Kalnių pilį, nes 
Želvė ją butų nužudžius jei ne už ką kitą 
tai kad gyva būdama neišsikalbėtų niekam 
kaip pradingo Ardžio sūnūs.

Ragailė pradėjo rodytis Aleksoto sri
tyje, bet kadangi ji buvo tai sričiai sveti
ma, niekas jos niekame, piktame nenužiu- 
rėjo ir nekreipė į ją atidos. Kada kartą 
Mildos šventinyčioje pamatė Aliną liūdną 
ir nesavą, suprato kad ji vis apgailauja sa
vo dingusio sūnelio. Pagailo jai nelaimin
gos jaunos motinos ir sumanė kaip nors 
palengvinti jos širdies skausmus, iš kitos 
pusės gi palengvinti savo sąžinę ir mintis, 
kurios ją kankino kad negalėjo niekam iš
reikšti savo paslapties apie tai kas nutiko 
su vaiku. Prisitaikius prie Alinos, Ragai
lė ją užkalbino:

— Žmonės savo kad kunigienė dar vis 
liūdi savo dingusio kūdikio. Ar tas tiesa?

Suminėjus kūdikį, Alina pastiro, nes 
tai reiškė atgaivinimą-atnaujinimą jos už
gijusių širdies žaizdų ir lyg atgijimą vil
ties kad jos sūnūs kur nors yra ir kad jis 
galima rasti. Ji ištempė akis į nepažysta
mą moterišką, kuri ją kalbino. Alina pa
matė prie savęs stovint jauną, didelę mer
gą, j ieškančią jos jausmuose sau prielan
kumo ar dovanojimo nusidėjimo, apie ką 
Alina nežinojo ir jos niekame nekaltino.

— Kas esi kad į mane kalbi ir kodėl 
užsimeni apie mano dingusį kūdikį? — už
klausė Alina.

— Jeigu užtylėsi ką iš manęs girdėsi, 
pasakysiu.... — atsakė Ragailė.

Alina tuo tarpu pamatė prisiartinant 
Ardį ir jai buvo užėjus mintis įsakyti Ar
džio vyrams suimti tą mergą ir priversti 
pasakyti ką žino apie jų kūdikį. Bet kaip|

Rašo K. S. Karpius

tai susilaikė nuo to, dasiprotėjus kad Ar
dys gali jai netikėti, gali ji užsiginti ar už
tylėti, tada ji gali būti išvyta iš čia ir dau
giau jos nematyti, todėl nieko nesakė, tik 
prašė tos mergos neprapulti iki ji su ja ne
išsikalbės, o už suteiktas žinias žadėjo at
lyginti, jeigu bus kas naudinga apie kūdi
kio likimą.

Vėliau kada Alina vėl liko viena, ji 
pati ėmė Ragailės jieškoti. Pribėgus prie 
jos, staiga užklausė:

— Sakyk kuo esi vardu ir iš kur, kad 
mini mano dingusį kūdikį? Ar žinai ką 
apie jį?....

Ragailė dabai1 ėmė baimintis kad gali 
pakliūti ir gali būti nužudyta už savo žiau
rų darbą. Tačiau Alina labiau rodė jai 
noro laikyti paslaptį apie ją ir tą ką ji ži
no, iš ko suprato kad jai nėra pavojaus su 
kunigiene kalbėti.

— Aš esu Ragailė, iš Kalnių pilies. Pa
sakysiu kad jūsų kūdikį išvogė iš gįrtos 
auklės senė Želvė, norėdama jį nužudyti, 
kad Gaižiui liktų Daugupiai....

— Ak, tai Želvė tą piktą darbą sugal
vojo! Atkeršys jai Ardys! O mano kū
dikis ar dar gyvas, kur jis, ką žinai apie 
jį? - • • •

— Kerštas nieko dabar negelbės. Ne- 
sduok manęs. Simus dar šį pavasarį bu

vo gyvas, ir gal dar bus gyvas dabar....
— Kur jis randasi? Sakyk greičiau!
— Kur jis dabar randasi aš nežinau, 

tik žinau kad jis buvo pagrobtas užpuolikų 
kurie Nemunu atplaukė nuo juros ir jį su 
keletu kitų vaikų išsivežė.

— Išsivežė? Kur? — nekantriai spy
rėsi išklausti Alina.

— žmonės sako kad ten kur Nemunas 
išteka į jurą yra bustynė iš už juros at
ėjusių žmonių, kurie viską vagia — vaikus 
ir mantą — ir paskui surinkę veža į savo 
žemes. Ir tavo sūnūs pas juos atsidūrė.

— Jeigu jis gyvas, aš jį surasiu, visą 
žemę pereisiu, juras perplauksiu, bet savo 
sūnų aš turiu surasti.... — kalbėjo Alina, 
gavus įsitikinti kad vaikas gali būti gyvas.

Kodėl Alina taip gailėjosi savo pirma
gimio kūdikio ir kodėl negalėjo jo užmirš
ti buvo viena svarbi-karti priežastis: ji 
daugiau kūdikių gimdyt negalėjo.... iš 
ano susijaudinimo, pamišimo po Meruno 
pradingimo, ta gamtos dovana jai pasi
baigė.

Kada Alina pasiryžo jieškoti savo sū
naus — be kurio jai irgi gyventi nebuvo 
tikslo — jai j pagalbą pasisiūlė Ragailė. 
Jos sąžinė ją vertė eiti jieškoti tą ką ji 
pražudė.

Sutarė jos abi keliauti Nemunu link 
juros ir ten tarp apsibuvusių vikingų ban-

SENOVĖS MUSŲ BAJORŲ 
LAIDOTUVĖS

1688 metais vienas Prancūzas vienuo
lis, kuris pasirašė F. D. S. ir apie kurį nie
ko nežinoma, lankėsi Lenkijoje ir surašė 
kelionės įspūdžius. Rankraštis pakliuvo į 
kardinolo Mazarino knygyną ir buvo at
spausdintas knyga 1858 metais Paryžiuje. 
Tarp kitko, vienuolis pasakoja kaip buvo 
palaidotas vienas Lietuvos istorijoje gar
sios Radvilų giminės kunigaikštis. Iš vie
nuolio žodžių patiriame kaip keisti buvo 
musų aukštuomenės laidotuvių papročiai.

Sako, kunigaikščio kūnas buvo karste 
padėtas bažnyčioje ant katafalko. Po to, 
vienas po kito į bažnyčią visu smarkumu 
įjojo trys apsiginklavę Radvilo giminai
čiai. Vienas nešė mirusio kardą, kitas jieš- 
mą, o trečias jietį. Visu smarkuru prie 
karsto prijoję, kiekvienas staiga sustojo ir 
ginklą į katafalką sutrupino. Paskutinis 
raitelis, kuris nabašniko jietį nešė, ginklą 
sutrupinęs, palengva, it pats mirdamas, 
nuo žirgo krito. Tada prie žirgo metėsi 
kunigai ir jį “nelaisvėn” paėmė. Raitelis 
vėliau turėjo žirgą iš kunigų atpirkti.

Po šito, ties karstu buvo mesta pini
gų ir visi bažnyčioje buvę šoko pasigriebti 
savo dalį. Sumišime keletas laidotuvėse 
dalyvavusių vyskupų, kunigų ir bajorų bu
vo parversti ant grindų, o kiti apstumdyti. 
Kada visos apeigos buvo atliktos, jose da
lyvavę kunigai pasiruošė didelę puotą, kur 
gausiai liejosi Vengriškas vynas.

Taip tai Prancūzas vienuolis mums 
nupiešė aukšto Lietuvos bajoro-didžiuno 
laidotuves. Jos visai neatsiduoda krikščio
niškumu, nors laidota krikščioniškomis ap
eigomis ir bažnyčioje. Matyt katalikybė 
per tą 150 ar kiek metų po Lietuvos krikš
to dar nebuvo prigijus. Raitelių įjojimas 
į bažnyčią primena Lietuvių pagonų apei
gas, kada prie laužo kuriame nabažnikas 
buvo deginamas jodavo mirusio ginkluoti 
draugai ginklais mosuodami, kad atginti 
piktas dvasias. Pinigų svaidymas ir puo
ta primena senovės Lietuvių apeigas.

Vyt. Sirvydas.

Povestuvinis tylos jungas. Bulgarijo
je iš senų laikų yra užsilikęs keistas ir įdo
mus paprotis: kiekviena nuotaka mėnesį 
laiko po vestuvių neprivalo kalbėtis su’ki
tais vyrais, kaip tik su savo. Praslinkus 
trisdešimčiai dienų, vyras įteikia savo pa- 
čiulei kokią nors dovaną ir tuo atleidžia ją 
nuo šio suvaržymo.

Daugelis žmonių laukia iki jiems nusi
bosta griešyt, ir tada nutaria kad jau lai
kas nurimt ir pradėt žmoniškai gyventi.

TEN....
Čia gėlių juosta ir jura žolynų, 
Čia saulėj ūžia paukšių būrys, 
Ir vainikuoja galvas mėlynė, 
Gyvenimo sukasi čia sūkurys. 
Kodėl mano širdis lekia visvien

Iš čia ten?....
Ten virš pievų skraido vis rūkas 
Ir vėjas nenaudėlis nendrėse jodosi, 
Ten liūdesys po juodus laukus sukasi, 
Kraujinga aušra niekuomet nesirodo. 
Baimė kaip pragaro vartuose vėjas, 
Kai dalgė žolėje kaž kur sužvangėja— 
Manai kad mirtis šaukia iš čion

Ten.
Iš kur pasirodė ta keista galia 
Kuri vadina į tą rūką tą naktį — 
Galingi širdžių darbai ir valia, 
Bet nori paskraidę ten buklėn nukakti. 
Nors ir aš čia ramus mintimi; vis vien 
Ir myliu ir kenčiu tik ten, tik ten....

Šiauliai. Ben. Babrauskas.

IR KIPŠAS NEMIEGA
Vieną dieną, žmonijos gelbėtojas la

bai džiaugėsi prisimindinėdamas 'kaip pa
saulis progresuoja, visuomenė pakilo iki to 
laipsnio kur jau velniui nėra jokio darbo.

Žmonijos švietėjas numatė tą dieną 
kada nežinė ir ligos bus prašalintos, ir vi
si žmonės liks ekonomiškai nepriklausomi. 
Mokslas ir menas žydės, ir kožna diena bus 
šventadienis.

Kipšas nugirdo tokį gelbėtojo džiaug
smą ir sako:

— Nesidžiaugk ir nebūk toks tikras. 
Neužmiršk kad ir aš progresuoju ir tobu
lėju.

—Geras išauklėjimas yra geriausia ap
sauga nuo kitų blogų papročių.

—Apsirūpink būti ekonomistu geruo
se laikuose. Nereikės rūpintis apie tai už
ėjus blogiems laikams.

PRIE KAPO
Štai'stoviu prie kapo gėlėto,
Kur ilsis tiek aukso svajonių, 
Kur džiaugsmo ir laimės nuskinta 
Tiek daugel gražiausių vilionių.

Čia ilsis manasis bernelis,
Kurs žuvo kare už tėvynę, 
Kurį priešų kulkos iš šimto 
Jaunųjų bernelių nuskynė.

Ir žuvo manasis bernelis,
Kurio jau niekad nematysiu,
Tik kapą kas mielą dienelę
Gėlių nešina atlankysiu....

Tevysta tos gražios gėlelės, 
Tedžiusta auksiniai žiedai, 
Kaip džiūsta manoji širdelė 
Ir vysta skaistieji veidai....

Jonas Morkūnas.
Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 

JONO MORKŪNO parašytą apysaką 
“NEŽINOMO KAREIVIO

KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

dyti surasti pagrobtą vaikutį. Niekam apie 
tai nieko nesakė, nes žinojo kad nei Ardys 
nei niekas kitas nepavelys jai tokio žygio 
daryti, o Ragailę sulaikys ir nubaus už 
skleidimą melagingų gandų ir kunigienės 
suvedžiojimą, nes visi skaitė Meruną žuvu
siu ir niekas netikės į jo suradimą.

Antrą dieną plaukimo pąsroviu, Ra
gailė prisiminė apie tai ko Alina užmiršo 
jos paklausti: ji pasisakė kad ji pati kūdi
kį išvežė ir kad iš jos rankų jis buvo pa
grobtas. Tą išgirdus Alina lyg įširdo, bet 
Ragailė išsiaiškino kad ji buvo priversta tą 
daryti: jai buvo įsakyta vaikas nužudyti, 
bet ji to nedarė, o pasiryžo auginti iki Žel
vė mirs ir tada grąžinti tėvams. Alina su
prasdama kad tarnei nebuvo kas daryti ir 
kad ji turėjo gerus norus linkui vaiko, at
sileido ir dėkojo už palikimą vaiko gyvo.

Ketvirtą dieną kelionės jos atsirado

Rusnės saloje ir nuvyko į kunigo Brutenio 
pilį, apie kurią jau žinome. Tada dar bu
vo gyva Brutenio padykus sesuo, Sigutė, 

i kuri, išgirdus Alinos kalbą apie jieškojimą 
dingusio vaiko, nusikvatojo, pasakė kad 

| nėra verta dingusio vaiko jieškoti ir varg- 
Įti, lengviau kitas.... susilaukti — ir nu- 
' ėjo sau. Jos brolis nukaito del tokio savo 
sesers pasielgimo, bet ką padarysi....* * *

Vikingai, kurie toliau į vakarus Balti
jos pajūryje buvo įsigyvenę, savo lengvo
mis valtimis vogtinai prasiirdavo pro Rus
nę naktimis, lietingame ir audringame ore, 
gilyn į Lietuvą ir ten atlikdavo savo plėši
mus, o paskui taip pat gryždavo su gro
biu. Taip pro Rusnę buvo prasivogę ir tie 
plėšikai kurie, užpųflę tą vietą kur Ragai- . 
lė buvo apsigyvenus, pagrobė Meruną.

Seka: Alina pas Vikingus. . »
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VAIDLONAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Vaidlonų garsenybes — 
vaidenai.

Dešimts kilometrų nuo 
Rokiškio (apskrities mies
tas šiaurės I^etuvoje), tarp 
ošiančių pušynų, eglynų ir 
beržynų yi^ Vaidlonų kai
mo vietovė-sėdybos. Kai
mas jau prieš didįjį karą iš
skirstytas vienkiemiais.

Jau pats sodžiaus pava
dinimas ką tai primena iš 
senovės laikų. “Vaidlonai” 
gal seniau buvo tiesiog 
“Vaidolai” ar panašiai, bet 
laikui bėgant rodos susida
ręs Vaidlonai. Gal todėl 
toksai kaimo pavadinimas 
yra kad kaimas stovi tarp 
Vietų garsių senovės pada
vimais apie visokius “vai- 
dolus”, “vaidentis”, — sako 
vaidindavęs!.

Minėtame kaime dabar 
gyvena apie 200 gyventojų. 
Yra kultūros įstaiga — mo
kykla. Kaimas turi 18 va
lakų žemės (po 30 ha vala
kas).

Į pietus nuo Vaidlonų te
ka graži Bernuonos vardo 
upelė. Nuo šaltų vėjų iš 
rytų pusės kaimą dengia 
gražus Vaidlonų miškas. 
Ten tarp šimtamečių pušų 
ir šlaitų vingiliojasi kelelis 
į Lukštų bažnytkaimį. Miš
kas iš senovės auga ant 
aukštų kalvų, skardžių, ant 
kurių dar sutinki nedrąsių 
barsukų, kvailių stirnų, ret
karčiais plėšrų vilką.

Ten yra visų žinoma bai
si — gal taip ir “nebaisi”, 
bet garsi senovės padavi
mais — pelkė, apie kurią 
šnekama visokių baisių pa
davimų, kuriuos senieji pa
sakoja. Pelkė iš visų pu
sių apaugus pušimis ir ki
tokiais medžiais. Į vidu
rį pelkės eiti beveik nėra! žodžio ištarti, kaip tie vi-

galima — smunki žemyn. 
Ten, anot žmonių, yra bai
sių “bedugnių” versmių. Se
neliai pasakoja kad toje 
vietoje kur dabar ši pelkė 
randasi turėjęs būti ežeras. 
Pasakoja kad baisus debe
sys septynias dienas ir sep
tynias naktis stovėjęs vir
šuje, ir griaustinis griau- 
dęs, bet kadangi įspėta eže
ro vardas taip ir nepasida
ręs ežeras.

Netoli tos pat pelkės, kal
no pašlaitėje., prie kelelio 
yra dvi senos šimtametės 
pušys (kurias, man nuvy
kus su vaikais ekskursijon, 
vaikai rodė); tarp tų yra 
“bedugnė” versmė, žmo
nės pasakoja kad kitados 
tuo keleliu kuris ir dabar 
yra, važiavęs ketvertą ar- 
lių, karietoje, koks tai po
nas. Jis vežęs dvi skrynias 
aukso. Staiga atsivėrus že
mė ir tas ponas su visa ka
rieta, auksu ir arkliais taip 
ir dingęs žemės gelmėje. 
Taip ir atsiradus šioj vietoj 
nuo to laiko ta versmė.

Toliau kalno pašlaitėje, 
netoli tos versmės, matą 
“degant” pinigus, girdį ark
lius žvengiant, ką tai rė
kiant — pagalbos šaukiant. 
Taip pasakoja prietaringi 
senesnieji žmonės.

Pasakoja kad vyrai pasi
ėmę geležinius jiešmus, nu
ėję į to kalno 
ke) viršūnę, 
mais badyti, 
bebadydamas 
ką tai, tartum į g 
skrynią-dėžę, bet nesuspė
jęs jiešmo ištraukti pama
tęs nuo tos didžiosios pušies 
(kur yra versmė) atjojant 
tris apsišarvavusius karius, 
ir nespėjęs savo draugui nei

su smarkumu prijoję prie 
jų ir vienas iš tų riterių 
taip dūręs jam kad ir žar
nos išėjusios. Bet po valan
dėlės atsistojęs, apsidairęs: 
kaip buvęs sveikas taip ir 
esąs sveikas, tik pajutęs 
kad gulys toli nuo kalno.

Tą didžiąją balą apie ku
rią daug visokiu padavimų 
yra, žmonės dabar vadina 
Ežerėlio bala.

Kitame Vaidlonų kaimo 
gale yra kitas gražus miš- 
kas-pušynėlis. Čia susieina 
Juodupės, Žiobiškio ir Ro
kiškio keliai. •

Į pietus nuo kaimo, už 
Beržuonos upelės, yra gra
žus, garsus padavimais ir 
“vaidalais” kalnelis vadina
mas “Kapeliais”. Senieji 
pasakoja buk čia esąs Šve
dų žuvusių karių kapai (iš 
tų laikų kada Švedai buvo 
užėmę Lietuvą). Ten žmo
nės matą pinigus “degant”, 
ugnį “vaikštant”.

Šiaip dabar Vaidlonų kai
mo gyventojai jau susipra
tę — ypač jaunieji. Jie ne
betiki prietarams, meta, 
kaip sakoma, “senovės die
vus”. Vaidlonų Jonas.

Fabrikas nusistatęs, jei pil
nu tempu galima bus fabri
ką leistų steigti savo ir au
dinių fabriką Lietuvoje.

PADIDINO MUITUS
Gegužės 30 d. paskelbta 

įvežamųjų prekių muitų ta
rifo įstatymo pakeitimas.

Muitai pakelti vaisiams, 
tabako žaliavai, kailiams, 
įvairiems odos dirbiniams, 
transmisijos mašinoms, fa
nerai, gipsui ir alebastrui, 
celuloidui, stiklui, akmens 
anglims , asfaltui, naftai, 
pliosteriams, mineraliniams 
dažams, ketiniams reikme
nims, įvairiems geležiniams 
baldams, skardai, popierai 
sieninei ir luboms, rūkomą
ją!, fotografijoms, medvil
ninei kalkei, tualetinai ir k.

'popierai, verpalams, šiaudi
nėms ir skiedrų skrybėlėms, 
kino teatrų filmoms ir tt.

Be to taikomi leidimai 
įvežamiems gyvulių ir au
galu taukams ir riebalams.

“L.U.”

PAKEITIMAI VALSTY
BĖS TEATRE

Del etatų mažinimo Švie
timo ministeris nuo Rugp. 
mėnesio atleidžia šiuos val
stybės teatro tarnautojus: 
laisvai samdomą dramos re
žisierių svetimšalį Čechovą, 
operos dirigentą S. Šimkų, 
akompaniatorių Juozą Bie
liūną, operos solistes Lip- 
čienę ir Rakauskaitę; cho
ristus: Bobianskį, Dygaitį, 
Česnienę, Makačiną, Rupei- 
kaitę, Visockytę; orkestro

Nuo Rugsėjo 1 cl. atlei-artistus: Dvarioną, Karna- _ k._
vičių, Gužą, Songailą ir M. džia laisvai samdoma ope- 
Saulevičių; koristę Žirtytę; ros režisierių svetimšalį T. 
scenarijų Dautartą. ~ ‘ " ......Pavlovski. L.A.

(ten pat miš- 
pradėję jieš- 
Staiga vienas 
dunktlelėjęs į

geležinę I 
nesusnė-

H PRANEŠIMAS LIETUVIAMS |
♦ ♦ **
:: POPIERIAVIMAS IR SIENINIŲ POPIERŲ §
{VALYMAS MANO SPECIALIŠKUMAS.

Šiame darbe turiu 12 metu patyrimo. Mano darbas | 
yra visiškai patenkinantis ir garantuojamas.

H Aš dabar gyvenu Lietuvių srityje ir suteiksiu jums H 
H greitą ir gerą patarnavimą.

Apskaičiavimus suteikiu greitai ir be jokių išlygų.

I JOHN BINDER |
| 1130 EAST 65TH STREET HEnderson 1615.. |

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

KALIOŠŲ FABRIKAS 
PRADĖJO DIRBTI

Veršvuose, ties Kaunu, 
jau pastatytas kaliošų fab
rikas ir užbaigti įtaisymo 
darbai. Fabrikas labai di
delis ir jei pilnu tempu jį 
paleisti tai reikia 800 dar
bininkų. Fabrikas pradės 
dirbti su apie 300 darbinin
kų.

Šį didžiulį fabriką Lietu
voje pastatė pasaulinė gu
rno firma, kurios centras 
Londone.

Firmos atstovai daro žy
gių finansų ministerijoj del 
kaliošų eksporto, be to, fa
brikas nori kad kaliošų im
portui butų pakelta muitas.

Gumą fabrikui teks ga
bentis iš užsienio, tai nori
ma išsiderėti palankesnes 
gurno 
lygas, 
reikia 
kurie

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 užsisenė jusiu žaizdų 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, 
tt.

medegos įvežimo są- 
Be gurno, fabrikui 

nemaža ir audinių, 
yra gana brangus.

GREAT WORLD’S FAIR 
A CENTURY"PROGRESS

memorable.

6 DAY ALL EXPENSE
LAKE CEU/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 scenic beauties of 
the Detroit River, the St. Clair 
Flats, and a four hour stop at 
Historic Mackinac Island will 
help make the trip

(MAIL THIS COUPON)
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
Gentlemen:—Send me folder giving rates, schedules and full 
information about your ALL-EXPENSE World’s Fair Cruises 
on the great ship SEEANDBEE — '
N a ii J_________________ . —
Address -
Everything included — transportation, state- 
rooms, meals, entertainment, side trips, use of 
the ship as a hotel while in Chicago and ad- jį jį 
mission to the Fair—from Cleveland as low as “

E.1117
Telef.

lytiško nusilpnėjimo, ir 
(28)

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

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

O ROSEDALE 
Dry Cleaning Co.:

FUMIGATING INC
Laisnuoti Operatoriai
TARAKONUS, 

BLAKES
Kandis ir Ligų Perus ir 

Kitokius Nešvarumus 
Pasekmingai Išnaikinant 

Mes naudojam
HYDRO-CYANIC 

GAS
Apskaičiavimai Dykai.

DISTRIBUTORIAI 
Oriental Exterminating Products 
METINIAI KONTRAKTAI

MUSŲ SPECIALUMAS.
Patarnavimas dieną ir naktį

GArfield 3696
9400 Hough Ave.
CLEVELAND, OHIO

Akron Office
HEmlock 5523

Admission Free • Nothing for Sale • Open Daily 9 to 5 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • ONE BLOCK FROM PUBLIC SQUARE

■U 'į ' - .. ■ ■

z Vis i f 
ELECTRIC

■ ■ . . • -. . , 

■ . : ... . • 

KITCHEN 
į ** ■ ■ A > Z

Patirkit kaip Elektriškas Šaldytuvas 
užsimoka už save sutaupymais dar
bo, laiko ir maisto kuris nesugenda
6 Model Electric Kitchens
ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM

u You, too, will cook with Electricity”

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

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estete 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUEIOEIS
j 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

Į ARMSTRONG S LAUNDRY | 
; Taupykit pinigus kai Taupysit ir Darbą J 
; Tą atsieksit duodami skalbinius į Armstrong’s Laundry. į

Specialė kaina DAMP WASH (Grąžinant šlapius) 5 
! Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį Cį *| “■ 
• THRIFT SERVICE 12 svarų — 99c.
J ROUGH ŲRY — 10 sv. $1.00 (po 9c svaras virš to) į 
S Musų skalbykla puikiausia įrengta visame mieste ir skal- < 
J biame Blanketus, Langines ir Kaldras. Musų patarnavi- 
; mas jums pilniausia patiks. Seniausia įstaiga West Side. N
■ Lake Avė. prie W. 76 St. E Vergreen 2047 ;•

MES PAIMAM SKALBINIUS IŠ EAST SIDE į

L'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiii.

| BĖROS STUDIO
For “Fine Photographs”. i

! PADAROME FOTOGRAFIJAS TAIP PUIKIAS KAD 
JOMIS VISADOS PASID1DŽIUOSIT. :

PORTRETAI IR KŪDIKIŲ PAVEIKSLAI MUSŲ
| SPECIALIŠKUMAS. Ė
i Paveikslai garantuoti laikyti nuo 50 iki 60 metų.

Musų Kainos Visai Prieinamos. ž

1203 NORWOOD ROAD
: Telefonas: HEnd. 0379 (29) Atdara Vakarais. :
..................................................... .

< n 111 n 111 n n 11 mi nu im »h i ih į i n nu tu i muilini m u įsius n: n n n iimimiiiiiiiiiiiiiii >

HELEN A. PIERCES GRILL ROOM
Mes įrengėm puikią užeigą ir valgyklą po No. 7001 Wade 

Park avė., kur pardavinėjama

Turime skaniausio Grossvater, Eilers, Pilsener ir Forest 
City Alaus. Valgiai kaštuoja nuo 20c iki 35c. Ateikit 
pas mus susipažinti. (30

7001 Wade Park Ave. Cleveland, O

tatement of Condition
of the Society for Savings
in the City of Cleveland

BIRŽELIO 30, 1933
TURTAS

Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose $ 
United States Government Bondsai 
Municipal, State ir kiti Bondsai 
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų.. 
Paskolos ant Užstatų _______________
Nejudamas Turtas, Banko Budinkas 
Kitokis Nejudamas Turtas __________
Suėję Nuošimčiai ir Kitas . Turtas____

13,130,750.36
9,701,205.60

43,801,886.52
35,541,243.60

4,243,234.73
1,250,000.00
1,167.571.88
1,762,724.24

Viso $110,598,646.93

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas ______________
Nepadalinti Pelnai ______________
Rezervas Taksams ______________
Taupymų Sąskaitos ____________
Kitos Atsakomybės ____________

_$ 7,000,000.00
584,416.51
300,125.05

_ 102,707,070.31
7,035.06

Viso ------------------------- $110,598,646.93

tncot-por-afečl

tor pavings
in the City of Cleveland.

PUBLIC SQUARE
Put your savings in a savings bank

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii>^

PASKUTINIS KVIETIMAS I
Likusieji Musų Dideleje Krautuvėje 

VYRAMS IR VAIKINAMS VILNONIAI

Kurie pirmiau parsidavė po $22.50.
KELINĖS PRITAIKYMUI PRIE ŠVARKŲ $3.00

Pirkit dabar ir Taupykit. Niekados daugiau negausit to 
kių puikių progų pigiai apsipirkti.

į THE KRAMER & REICH CO. |
: 7002-01 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
^iiiniuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii  jiiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuik? 
iiiiiiiiiiiii m n iiiiiiiiiiiii n n i nu i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  i u 11 u i niiiiiiiiiii Hillin':

NIKODEMAS A. WILKELIS
(Neverauskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienak 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

E HEnderson 9292 S:;iniiiiiniiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiii imi n n i imu iiiiiihiiiiiiiii hi uh iii i i ihi i i ii mi m ihiihhi?

2
GERIAUSIAS KAMBARIŲ SIENŲ 

POPIERIUOTOJAS
Aš tik ką sugryžau iš Floridos, kur dirbau prie po- 

Ęi pieriavimo ir išpuošimo daugybes karbarių Palm Beach 
•t ir norėčiau pasidarbuoti jums tame pačiame darbe už vi
ii sai prieinamą kainą. Sutirku eiti į visas Clevelando da- 
:: lis. Jokis darbas nėra pennaža 3, ir aš atlieku darbą be
it veik už kaštus. Jeigu norite tikrai gero darbo ir už ma
il žą užmokestį kreipkitės į man.e (27)

H FRITZ METSCH J
I 3228 WEST 90 ST. CLEVELAND, O.

£.'1HHI111 Illi 1111 Illi H III 111 Hli HIIIII! IHIHIIIIIIH Mill 11! HI U11 i I 11 II i H! II; Illi 11 Hlii: IHi llll^

| MRS. A. JAKUBS 1
(A. JAKUBAUSKIENE)

| Lithuanian Funeral Home f
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.

gos. žemiausia kaina laidotuvėms,.
ir aukštyn be apribojimo. Reikale

i 6621 Edna Avenue

Vežimai ligo- ĮE 
Kainos sąžinin- 

visos lėšos $150 
telef onuokit.

ENdicott 176d g*
' Kzi i
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Į KAS GIRDĖT CLEVELANDE APIELINKESE | 
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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VAŽIUOJAM!
Į Pasaulinę Parodą

Kaip pasirodo, į Lietuvių Die
ną Chicagon (Liepos 16) ren
giasi tiek Clevelandiečių kad 
j vieną autobusą jau nesutilps, 
'bet kad visi galėtų kartu va
žiuoti neperskirti, padaryta su
tartis su Nickel Plate gelžkeliu 
ir Lietuviai važiuos viename 
vagone, kuriame tilps j 80 žmo
nių. Traukiniu nuvažiavimas 
patogesnis štai del ko: Visu 
dolariu pigiau kaštuoja (žiūrė
kit skelbimą) ; daugiau pasa- 
žierių telpa; greičiau nuveža; 
na o kadangi dabar karšti orai 
tai traukinyje bus daug geriau, 
liuosiau sudėti ir yra kur pasi
vaikščioti.

Ekskursija apleis Clevelandą 
Liepos 14 d. ryte, praleis Chi- 
cagoje visą dieną 15 ir 16. Ku
rie norės galės likti (o kiti ga
lės gryžti 17 rytą arba išva
žiuoti 16 naktį).

Tikietai geri 9 dienoms. Ti- 
kietai jau gaunami “Dirvoje”. 
Pribukit užsisakyti. Važiuojam!

K. S. Karpius.

LIET. VYČIŲ 25-ta kuopa 
turėjo didžiausią “Beach ir 
Card Party” Salasevičių> na
muose, 17407 E. Park Drive, 
šeštadienio vakare, Birž. 24 d.

Per 18 metų ši kuopa rengė 
panašius vakarėlius namuose, 
bet dar niekad nebuvo tiek su
ėję svečių kiek šį kartą Salase- 
vičių namuose — dalyvavo ar
ti 200 asmenų, daugiausia jau
nimo. i

Kuopos komisija ir kuopa 
taria širdingą ačių visiems už 
parėmimą, o ypatingai pp. Sa- 
lasevičiams už jų malonų pa
vedimą savo namų tam tikslui. 
Be to dar gerb. Salasevičiai pa
rūpino dalyviams užkandžių.

Toliau, komisija dėkoja p. K. 
Obelieniui už patiekimą vaka
rėliui bandukių iš savo kepyk
los. Dar niekad p. Obelienis 
neatsisakė paremti draugiją 
kuri perstato jaunimą, Katali
kybę ir Lietuvybę.

Pagaliaus ačių ir graborei A. 
Jakubauskienei, kuri parūpino 
sėdynių tokiam dideliam skai
čiui dalyvių.

Už tokį pasekmingą vakarą 
garbė priklauso jaunuoliams, 
kurie tik prieš mėnesį ar du įsi
rašė į šią kuopą ir pasirodė jog 
yra darbštus vaikinai ir mer
gelės, tuomi parodydami “Vy
čių gydytojams” kaip galima 
vesti jaunimo kuopa!

Vakarėlio komisija susidėjo: 
A. Salasevičiutė, A. Kiveriutė, 
P. Salkauskaitė, A. čepliaus- 
kas, J. Luiza, Pirm. W. Krasau- 
skas.

Vaflo musų naujiems nariams 
ir Vyčių jaunimui! Valio mu
sų rėmėjams! Reporteris.

BALIUS, šį sekmadienį, ži
nomoje V. ir G. farmoje (prie 
Green road) bus smagus drau
giškas balius. Visą dieną tęsis 
šokiai, o pavakare visi svečiai 
gaus puikią vakarienę. Įžanga 
visai pigi, tik 25c.

APSIVEDĖ, šeštadienį, 1 d. 
Liepos, suėjo į šeimyninį gyve
nimą Vincas čėsna su p-le To- 
file Skužinskaite. šliubas bu
vo 9 vai. ryto šv. Jurgio baž
nyčioje. Jaunavedžiai ir gimi
nės turėjo pietus jaunosios se
sers namuose, pas p. Grybaus
kus, o vakare, Regnatz Garden, 
vakarienę, kur dalyvavo daug 
jaunavedžių draugų.

Jaunoji yra plačiai žinoma 
vietos Lietuvaičių tarpe veikė- 

> ja. Ponas čėsna čia praleidžia 
■-daug laiko besisvečiuodamas, 
Wisconsin valstijoje turi savo 
nejudamą turtą.

Linkėtina abiem geriausios 
laimės. Rep.

KAS RENGIAMA
—.Liepos 23—Šv. Jurgio pa

rapijos piknikas.
—Liepos 30—SLA. 14 kuo- 

'po’s piknikas Andersono farmoj.
—Rugp. 13—SLRKA. 50 kp. 

piknikas Naujos Parapijos dar
že.

DIDELIS PIKNIKAS
Sekm. Liepos 9 d., bus iškil
mingas piknikas Neuros sunaus 
sukaktuvių, puikiame Neuros 
Darže, Brunswick, O. Pradžia 
10 vai. ryto, šokiams bus pui
kiausia muzika. Tikietai tik 
25c ir už tuos gausit valgyt ir 
gerti. Visi kviečiami atsilan
kyti. ' (27)

ŽADA TIKRAI IŠMO
KĖT LIEPOS 11 D.
Liepos 5 d. pranešta kad su 

Liepos 11-ta bus pradėta išmo
kėti 455,000 depozitoriams se
nai žadami sulaikyti Guardian 
Trust ir Union Trust bankuose 
pinigai. Bus išmokėta bendra 
suma $54,000,000.

Kurie turėjot tuose bankuo
se $100 ar mažiau, tiems bus 
prisiųsti čekiai į namus — bet 
ne visa suma, o tik dalis. Gi 
kurie turėjot pervirš $100 tie 
turėsit nueiti patys su savo 
bankinėmis knygelėmis pasiim
ti pinigais arba čekiais.

Patartina gavus pinigus ne
išmėtyti niekams, bet pasidėti 
į tuos bankus kuriuos valdžia 
rado tvirtais ir davė jiems pa
velijimą atsidaryti.

Cleveland Trust Co. Di
dėja ir Plečiasi

Du nauju banko skyrių ati
darius, ir besirengiant prie ati
darymo kelių kitų skyrių, ka
me ji yra pionierius, The Cle
veland Trust Company prane
ša apie keletą paaukštinimų sa
vo viršininkų Jseimoje.

H. R. Templeton, buvęs ma
nager Broadway-Harvard sky
riuje, tapo išrinktas pagelbiniu 
vice prezidentu viso banko. J. 
J. Rada, dabartinis manager 
banko Euclid-79th skyriuje, su- 
gryžta kaipo manager į Broad
way-Harvard skyrių kur jisai 
pradėjo tarnauti kaipo pasiun- 
tinis ir pakilo iki vedėjo pagel- 
bininko pirm paskyrimo vedė
ju į Euclid-79th skyrių.

F. R. MacDonald, buvęs pa
dėjėjas Glenville skyriuje, pa
skirtas manager Euclid-79th 
skyriaus.

Du nauji skyriai kuriuos šio
se dienose The Cleveland Trust 
Co. atidarė yra Shaker Square 
ir Detroit-W. 65th. Tuo tarpu 
biznis iš Madison-97th sky
riaus perkeltas į artimą Det- 
roit-101st skyrių. Edwin Long- 
dyke, buvęs vedėju Madison- 
97th skyriaus paskirtas pagel- 
bininku Detroit-lOlst skyriuje, 
kur H. H. Butler yra vedėju.

William B. Needs, buvęs pa
dėjėjas New Business Depart- 
mente, tapo paskirtas vedėju 
naujo Shaker Square ofiso.

Charles J. Hodous pasilieka 
vedėju Detroit-65th skyriaus, 
kurią vietą jis turėjo per 11 
metų.

STAIGA susirgo. Izabelė 
Jurgilienė staiga susirgo Lie
pos 4 d. ir tapo nuvežta į Hu
ron ligoninę, kur turėjo opera
ciją. Rep.

SANDAROS 18 kuopa rengia 
draugišką išvažiavimą sekma
dienį, Liepos 9 d., gražiam miš
ke ant Richmond road. Sanda- 
riečiai ir jų draugai kviečiami 
dalyvauti. ' Kom.

LANKĖSI A. Gudaitis, “Dir
vos” skaitytojas, iš Detroito. 
Apsilankė pas draugus, atliko 
biznio reikalų ir “Dirvoje” pri
sipirko knygų.

ALUS pabrangsta. Clevelan- 
de pabrangsta alus $1 ant bač
kos.

Clevelande pradėta rengti ki
tas alaus bravoras, Sunrise 
Brewery Co., kuris bus septin
tas šiame mieste.

PIENAS pabrango. Clevelan
de pabrango pienas 1 centu ant 
kvortos. Clevelande sunaudo
jama pieno 110,000 galionų per 
dieną, tai yra 440,000 kvortų. 
Tokiu budu už pieną miesto gy
ventojai moka po $4400 į die
ną daugiau. Geras pelnas kaip 
kam.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

Law Offices (Teisių Ofisai)

JOSEPH F. SAWICKI 
1 826-28 Standard Bank Bldg.

Cleveland. MAin 4848

LIETUVIŠKAS RADIO 
PROGRAMAS

Ateinantį pirmadiepį, Liepos 
10 dieną, nuo 7:15 vai. vakare, 
iš Public Auditorium Blue 
Room, per radio stotį WJAY 
bus duodamas Lietviškas pro
gramas. Bus Lietuviškos dai
nos, kurias padainuos Norber
tas Skirbantas, o “Dirvos” re
daktorius Karpius pasakys An
glišką kalbą apie Lietuvių pri
sidėjimą prie pasaulinės kultū
ros. šis programas duodamas 
po vadovyste Clevelando Kultū
rinių Darželių Lygos, ir kalba 
bus surišta su Lietuvių Darže
liu bei Dr. Basanavičium, kai
po žymiausiu Lietuvių kultū
ros nešėju.

Antra kalbėtoja bus mokyto
ja, Miss Hazel Collister Hutch
ison, Amerikoje žinoma viena 
iš pirmaeilių moterį] poečių.

Programą vadovaus žinoma žy
dų veikėja, Mrs. Jennie K. 
Zwick, kuri yra sekretorė Cle
velando Kultūrinių Darželių 
Lygos.

Kadangi stotis WJAY girdi
ma pervirš' 200 mylių aplinkui, 
Lietuviams vėl bus malonu iš
girsti savą programą po tūlo 
laiko negirdėjimo.

KOMARAS IMTYNĖSE

Kitą trečiadienį, Liepos 12 
d., Clevelando stadiume Char
les Marotta rengia dideles im
tynes, kuriose dalyvaus Jim 
Londos su George Zaharias, 
Juozas Komaras su Jim McMil
len ir kitos poros. I

Tikietai po 50c, $1 ir $1.50. 
Pradžia paprastu laiku, apie 8 
vakare. Galima įsigyti tikietų 
iškalno.

DIDELIS PIKNIKAS
Liepos 16 d. žinomoje Neu

ros farmoje, Brunswick, Ohio, 
bus didelis Lietuvių^Lenkų-Ru- 
sų darbininkų piknikas. Bus 
žaislai ir dovanos.

Nuvažiavimas Lietuviams ži
nomas: Pearl road iki Bruns
wick, paskui po dešinei iki 
Prospect road., (28

TURIT bėdą su vabalais? Jei 
taip, kreipkitės į Curry Fumi
gating Inc., 9400 Hough avė., 
kur gausit reikalingą pagalbą, 
(žiūrėkit skelbimą.) 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiimiiii

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

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

6 iki 8 vakare.
in'imiiiŲiiiiiiiiiiiiimmmiiiimiiiiiiiiiH 
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ALUS! ALUS!
Užkviečiame visus Lietuvius 

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

P. VASILIAUSKAS ir 
A. ZDANIS.

1466 E. 66 St. Tel. ENd. 0677

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

pačių seniausių Clevelando Lietuvių gyventojų.
PIJUS AKŠYS, 

38 metai Clevelande.

(Pabaiga iš pereito num.)

Lietuviai Politikoje
Lietuviai neatsiliko nuo Ame- 

rioks politikos. Tada buvo la
bai lengva patapti Amerikos pi
liečiu jei tik išgyvenai šioje ša
lyje penkis metus.

18Ų6 metais atėjo prezidento 
rinkimai. Lietuviai turėjo du 
politiškus klubus kaip dabar— 
bet beveik visi Lietuviai prigu
lei om Demokratų klube. Prie 
Republikonų priklausė tik vie
nas Aksonas. Republikonų par
tija jieškodama visų paramos, 
stengėsi gauti ir Lietuvius į sa
vo pusę. Iš Republikonų kan
didatu ant prezidento buvo Mc
Kinley. Republikonai, išjudini
mui Lietuvių ūpo, davė Akso
nui traukinio vagoną vežti Lie
tuvius į Canton, Ohio, pamaty
ti McKinley. Neturėdamas ga
na Lietuvių norinčių važiuoti, 
Aksonas surinko į vagoną viso
kių žmonių, net ir juodukų, ir 
kai nuvažiavo į Cantoną, visi 
stebėjosi kad Lietuvių esama ir 
juodukų.... Rinkimus laimė
jo McKinley, nes prie Clevelan
do darbai ėjo prastai ir visi ti
kėjo kad Republikonai patai
sys. McKinley neišbaigęs savo 
tarnybą buvo nušautas.

Tais pačiais 1896 metais bu
vo didžiausios iškilmės Cleve
lande, nes suėjo 100 metų nuo 
miesto įsikūrimo. Rengta ne
paprastos iškilmės, demonstra
cijos, paradai. Buvo daug įvai
rumo.

Darbai dar vis ėjo prastai ir 
buvo blogiau kaip dabar turi
me. Bet sekantį metą po pre
zidento išrinkimų, 1897 metais, 
darbai pradėjo gerintis.

žmonės tais laikais pinigų 
mažai turėjo, bet mažai ir rei
kėjo: nebuvo namuose elektros, 
gazo ir kitų mažniekių, be ko 
dabar neapsieinam.

Po tų prastų laikų aš gavau 
darbą ukėje, kuri buvo prie 
ežero, tarp dabartinių E. 102 
ir 105 gatvių. Iš ten išėjęs ga
vau darbą gazo dirbtuvėj, ku
rioje išdirbau 14 metų, su ki
tu plačiai žinomu Clevelando 
gyventoju A. Virbicku. Vieša
me gyvenime per tą tarpą nie
kur nesikišau.

Vėliau sumaniau eiti į biznį 
ir užsidėjau karčiamą. Prie to
kio biznio tais laikais Lietuviai 
daugiausia linko ir kiti iš to pa
kavo ir nutarė į bažnyčią neit 
ii- kunigą neremt (vis ta pati 
darė turtus. Tai buvo ant St. 

“k.’stonis
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

VINCAS GUDINAS
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.
Atdara iki vėlumai. (27)

6908 Superior Ave.

JONAS G. POLTER
LIETUVIS NAMŲ POPIE- 

RIUOTOJAS
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

Clair ir 21 gat. Pametęs kar
čiamą pradėjau dirbti apart- 
mentuose.

Pažymėtini atsitikimai
1895 m. ant Central avė. bu

vo didelė nelaimė: tramvajus 
su žmonėmis nukrito nuo tilto 
į upę ir daug prigėrė.

1896 m. kasant iš ežero tu
nelį traukimui į miestą van
dens, tunelyje nuo nuodingų 
dujų žuvo 15 darbininkų. Tu
nelis nueina 7 mailes į ežerą.

1898 metais prasidėjo Ameri
kos karas su Ispanija, kada Is
panai nuskandino Amerikos ka
rišką laivą “Maine”. Amerika 
karą laimėjo, atėmė iš Ispani
jos salą Kubą, kuri buvo reika
linga Amerikai del cukraus ir 
asfalto.

Apie 25 metai atgal sudegė 
Collinwood mokykla, kurioje 
žuvo daug vaikų.

1906 m. netoli Ashtabula iš
tiko didelė nelaimė su 20th Cen
tury traukiniu: užmušta daug 
žmonių, kurių lavonai ir sužeis
tieji buvo suvežti į Clevelandą.

Kai Kun. Dielininkaitis išbė
go, kleboną gavom Kun. Mašio
tą. Tada Lietuviai dar buvo 
prisiglaudę Vokiečių šv. Petro 
bažnyčioj ant Superior ir E. 17 
gat. Kun. Mašiotas pradėjo 
bažnyčioje bizniavoti, pardavi
nėti anglis, ir parapijonys pra
dėjo iš to piktintis ir ėmė boi
kotuoti bažnyčią. Visi sustrei- 
sena istorija — Lietuvių revo

Turtas
Pinigai Rankose ir Bankuose .....................
United States Valdžios Bondsai ir Certifi- 

katai......................................................
State ir Municipal Bondsai ir Kitokį Bondsai 

ir Investmentai, tarp jų Akcijos Federal 
Reserve Banke....................................

Paskolos, Diskontai ir Palaukimai . . . .
Banko Namai ir Lotai ir Kitas Nejudamas 

Turtas......................................................
Nuošimčiai ir Uždarbiai ir Kiti Šaltiniai . .
Kostumerių Paskolos ant Kredito Laiškų ir

Kitų Užtikrinimų šiam Bankui
Viso ....

Capital Stock.................................................
Perviršis ir Nepadalinti Pelnai . , . . .
Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc. . . .
Nuskaitymai ir Išmokėjimui Bilos ....
DEPOZITAI

Pareikalavimui .... $ 90,692,956.39
Ilgesniam Laikui .... 138,046,730.08
Pinigais Balansas Palikimų 
ir Korporate Trustu Depart- 
mentų (Preferred) ‘ . 7,611,945.75

Kitokia Atsakomybe...................... . . . .
Kredito Laiškai ir Išrinkimai Atlikti del . .

Kostumerių .
Viso

liucijos prie klebonus). Bet 
atėjus šventadieniui vėl visi su- 
lysdavo į bažnyčią pažiūrėt ku
rie yra tie “neištikimieji” ir 
eina į bažnyčią. .. .

Po to per keletą metų netu
rėjom kunigo, bet sudėjom pi
nigų ir nupirkom plotą žemės 
Lietuviškai bažnyčiai ant E. 21 
gatvės..

Miestas žymiai pasikeitė
Toje vietoje kur dabar yra 

Superior ir E. 69 gatvė, anuo-
se laikuose buvo gilus upelis ir lo juos pakartoti.

$9 40 CHICAGO
kelionė į abu galu į

PASAULINĘ 
PARODA

Pate ^oad
(Tikietas geras .9 dienoms)

LIETUVIŲ 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 į “Dirvos" Agentūrą
6820 Superior Ave. ENdicott 4486.

SUTRAUKTA ATSKAITA STOVIO 
BIRŽELIO 30, 1933

Che
Cleveland 

'Crust Company
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 59 Skyriai 
žymesniuoes Centruose Didžiajame Clevelande ir arti jo. Z

$ 32,853,787.87

15,852,054.12

Atsakomybė 

236,351,632.22
851,245.36
448,395.77
448,395.77

$262,165,849.80

Member
Federal Reserve System

Member Cleveland
Clearing House Association

DEPOZITŲ AUGIMAS
Kovo 31, 1933 ................................................$225,644,791.08.

Birželio 30, 1933 ...........................................$236,351,632.22

griovis. Upelis bėgo lygiai ties 
ta vieta kur dabar stovi “Dir
vos” krautuvė. Dabartinis Lie
tuvių salės namas (tada buvus 
bažnyčia) stovėjo ant pat upe
lio kranto, ir buvo tik ką pabu- 
davota. Nuo Superior upelis 
ėjo į ežerą ir perbėjo St. Clair 
avė. ties E. 62 gatve. Viskas 
dabar užpilta, pro apačią pra
vesta nuobėgos, viršus apsista
tę namais, ir niekas nepažins 
kad čia^kada nors buvo koks 
kitoks gamtos paviršis.

Kitos dalykus jau skaitėt ki
tų aprašymuose ir nėra reika-

22,440,372.93
176,005,454.40

10,703,059.71
3,862,725.00

448,395.77
$262,165,849.80

$ 13,800,000.00
9,716,961.76

997,614.69 
NĖRA


