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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

LONDONO KONFERENCIJA PASILIKO PO
SĖDŽIAUTI, BET DVIPUSIAVIMAS EINA.

REIKALAUJA DUOTI LONDONO TARYBOS
Pradeda valdiškus darbus. 

Visoje šalyje šiose dienose pra
deda valdiškų budinki] budavo- 
jimo darbus, kurie apima sumą 
$400,000,000.

Viešiems darbams paskirta 
$3,300,000,000. Programai) in- 
eina kontroliavimas potvinių, 
taisymas ir gilinimas upių ir 
uostų, valstybinių parkų sužiū
rėjimas, kelių taisymas ir nau
jų statymas ir tt.

DAUGIAU DARBU NESUSIARDĖ

Valdžia norėdama sumažinti 
pašto vedimo lėšas nutarė nu
imti visiems pašto tarnauto
jams po 9 dienas iš trijų mėne
sių, už kurias jie negaus mokė
ti. Tuo budu paštų departa
mentas sutaupys $9,500,000. j

Kelia algas plieno darbinin
kams. Iš finansinių šaltinių 
išeina gandai kad su Liepos 1 
diena visoje šalyje prasidės di
dinimas algų plieno ir geležies 
darbuose visiems paprastiems 
darbininkams. Plieno išdirbys- 
tės turi užsakymų iki Rugpjū
čio mėnesio ir nujaučia kad už
sakymų rasis ir tolesniam lai
kui.

Clevelande pradėta rūpintis 
apie suorganizavimą darbinin
kų visose metalo dirbtuvėse ku
rios gamina reikmenis automo
biliams. Tokių darbininkų esa
ma į 30,000.

Taipgi išnaujo pradėta rūpin
tis suorganizavimu siuvyklų 
darbininkų. Kitados ta darbo 
šaka buvo stipriai organizuota, 
bet sumažėjus darbams organi
zacija suiro.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt Liepos 7 d. 
paskelbė savo administra
cijos aiškų nusistatymą su
varžyti industrijas nuo ne
ribotos produkcijos iki ne
pasivys ją darbininkų aprū
pinimas darbu.

Valdžią labai surūpino 
kainų kėlimas ir produkci
jos staigus didėjimas.

Pasirodo kad daugelis iš- 
dirbysčių šoko prisigamin
ti visko perpilnai su mažu 
skaičium darbininkų, dirb
damos ilgas valandas ir tik 
maža kiek darbininkų pa- 
imdamos. Jeigu taip eis, 
prezidentas permato kad 
vėl bus visko prigaminta 
perdaug ir darbai sustos.

Roosevelt ragina indus
trijas prisitaikyti prie in
dustrijų gaivinimo patvar
kymo, sulyg kurio gali va
ryti švarią kompeticiją ir 
duoti daugiau darbo bedar
biams. Jeigu dirbtų tvar
kiai, įvairios industrijos ga
lėtų iki rudens paimti dirb
ti apie 6,000,000 darbininkų.

Industrialistai dabar no
ri pasinaudoti žemomis al
gomis, didėjančia produktų 
kaina ir nori prisigaminti 
didelį perviršį iki pasirašys 
su valdžia kontrolės sutar
tis.

Londonas. — Pereitą sa
vaitę konferencija buvo pri
ėjus pabaigos kuomet auk
so blokas, Prancūzų vado
vaujamas, nutarė iš konfe
rencijos išsitraukti.

Tik paskiau šiaip taip pa
sisekė sulaikyti juos nuo iš
ėjimo. Anglija palinko prie 
Suv. Valstijų nusistatymo. 
Kaip Suv. Valstijų taip ir 
Anglijos delegatai pasireiš
kė jog konferencijos tiks
las yra surasti budus at
gaivinti pirklybą, sustiprin
ti kainas, o ne nustatinėti 
pinigų kursą.

Tuo tarpu aukso šalys 
pasiryžusios neužsileisti ir 
nenueiti nuo aukso. Jos or
ganizuojasi ir gins auksą 
prieš Amerikos ir kitų ša
lių pasiryžimą piginti pini
gus. Tas gali privesti prie 
piniginio karo, kas turės 
reikšmę ant viso pasaulio 
ekonominio gyvenimo.

ATSIRADO DINGĘS 
LAKŪNAS

Maskva. —Amerikietis 
lakūnas James Matters, ku
ris per tris savaites buvo 
laikyta dingusiu, Liepos 8 
d. atsirado gyvas šiaurinė
je Siberijoje., Jis ten susi
žeidė ir per .14 dienų bada
vo, iki pagaliau tapo žmo
nių surastas ir nugabentas 
į Anadirską. Rusų lėktu
vas nunešė jam maisto ir 
kitų reikmenų.

Vėliau pats Mattern pra
nešė kaip jam atsitiko: jis 
išsisuko koją, sušalo kaip 
ragas, ir kentė badą. Sun
ku buvo pasiųsti žinių iš jo 
nupuolimo vietos. Nukrito 
žmonių negyvenamoje sri
tyje, ir su skaudama koja 
ėjo link upės, kur tikėjo ga
li pakliūti žmonių. Išsibai
gė maistas, o kadangi buvo 
šalta, pasidirbdino lindynę. 
Po dviejų savaičių užplau
kė valtis Eskimosų kurie 
keliavo į Anadyro turgų. 
Vos nepadegė mišką norė
damas kad jie jj pamatytų. 
Buvau išbuvęs 14 dienų be
veik nevalgęs ir per tą lai
ką gulėjau ant šlapios že
mės. Eskimosai buvo geri. 
Pasiėmė mane, ir dvi dienas 
upe irėsi iki savo kaimo, 
kur davė valgyt ir atgaivi
no. Kada sustiprėjau, luo
tu išvežė mane i Anadyrą. 
Čia sovietų žmonės man vi
sapusiai gelbsti ir aš sveik
stu, koja sugyja. Jeigu tu
rėčiau lėktuvą, iš čia leis- 
čiausi kelionėn oru į New 
Yorką, — sako Mattern sa
vo pranešime.

IR LINDBERGHUI 
NEPASISEKĖ

New Yorke sėdi ir laukia 
gero skridimui oro Lietu
viai lakūnai, Darius ir Gi
rėnas, ir Amerikietis lakū
nas Wiley Post. Oras labai 
miglotas šiauriniame At- 
lantike ir lakūnai negali ri
zikuoti.

Garsus lakūnas Pulk. C. 
Lindbergh irgi išsirengė į 
kelionę Europon per Islan
diją, bet nenorėjo laukti ii’ 
Liepos 10 d. pasikėlė Į orą. 
Tą pačią dieną turėjo nusi
leisti Maine valstijoje, ne
daug tepalėkęs, nes susidū
rė su sunkiomis miglomis.

Kurie nesupranta kodėl 
Lietuviai lakūnai dar neiš
lėkė iš šito patirs kad lėkti 
per šias kelias savaites ne
buvo galima del sunkių mi
glų virš Atlantiko.

KVIEČIAI $1 BUŠELIS. 
BET KUR JIE?

Spaudoje paskilbus kad 
kviečių bušelis pakilo iki $1, 
vakarinių valstijų ūkininkai 
skaito tas žinias ir tisus 
kraipo: Dolaris tai dolaris, 
sako jie, bet kas mums iš 
to? Pernykščių kviečių ne
turim, visi pusdykiai par
duoti, o šiųmečių neturėsi
me, nes išdegė. . . .

Mieste duona pabrango 
ir dar brangs; spekuliantai 
pasinaudoja, o ūkininkas po 
senovei turės kovoti su 
skurdu.

LIETUVOJE

Priešinasi 40 vąlandų darbui. 
Suv. Valstijų - Darbo sekreto
rius pradėjo gauti iš visos ša
lies darbininkų organizacijų 
protestus prieš bandymą įves
ti --'40 valandų darbo savaitės, 
nes tas, sako, bus tiktai kliūti
mi įvedimui 30 valandų savai
tės, kas turės ateiti.

Daugiausia už 30 valandų sa
vaitę kovoja budavojimo ama
tų unijos, nes jų darbininkai 
turi išsikovoję geriausias algas.

Rytinėse ir pietinėse valsti
jose dedama pastangos suorga
nizuoti audimo industrijos dar
bininkus. Audinėse nuo dabar 
nebus priimami vaikai žemiau 
16 metų amžiaus.

Atleidimas iš audimo darbų 
vaikų padarys vietos del kokio 
100,000 pilnamečių darbininkų 
kurie iki šiol buvo be darbo.

PENKI NUTEISTI MIRTI 
UŽ GADINIMĄ MAISTO

Maskva. — Maskvos tei
smas nuteisė mirties baus
me penkis maisto pristaty
tojus, kitus šešis nubaudė 
kalėjimu už tai buk jie pri
statinėjo maistą dirbtuvių 
valgykloms kuriame buvo 
primalto stiklo, vinių, vir
vių, plaukų, smėlio ir vielų 
šmotelių. Sakoma tai bu
vęs jų tikslas sukiršint dar
bininkus prieš valdžią.

Bet iš kitos pusės tai ga
lėjo būti kerštas komisarų 
už nedavimą jiems kyšių: 
patys maisto priėmėjai ga
lėjo į maistą tokių dalykų 
įmaišyti ir paskui apkaltin
ti maisto pristatytojus.

SOVIETŲ SUTARTIS SU 
KAIMYNAIS

Londonas. — Sovietų vy
riausybė pasirašė sutartį su 
septyniomis kaimynėmis ša
limis — Latvija, Rumanija, 
Turkija, Persija, Afganis
tanu, Lenkija ir Ėstonija — 
sudarydama 6,rniėkrati 
sulyg kurios nustatoma už
puolikas ir kaip į jį atsi
nešti karo atsitikime.

Tos sutarties tikslas iš
vengti viena kitos užpuoli
mo ir karo.

JAPONAI ŠEIMININ
KAUJA RYTUOSE

Maskva. — Sovietai už
protestavo Japonijos amba
sadoriui už tai kad Japoni
ja pasiuntė karišką laivą i 
sovietų vandenis ir išsodi
no tyrinėtojus ant krašto 
ištirti gandą apie nužudy
mą trijų Japonij žuvininkų.

New York. — Virš 1,000 dar
bininkų Michel ir Elbin bravo
ruose gavo algų padidinimą 10 
n uos.

PALIUOSAVO ANGLUS
Londonas. — Anglijai ir 

Rusijai vėl susitaikius pre
kybos atnaujinimui, sovie
tų vyriausybė paliuosavo iš 
kalėjimo Anglus inžinie
rius, už kurių suėmimą An
glija pertraukė ryšius su 
Rusija,

Transylvanijoj (Rumani- 
joj) užėjus potviniams žu
vo 20 žmonių ir šimtai liko 
be pastogių, vandeniui nu
nešus namus.

15 SUŠALO! EKSTRA!
Ne, mieli skaitytojai, tas 

atsitiko ne Suv. Valstijose, 
kur dabar žmonės nuo kar
ščio spirgėte spirga ir mir
šta, bet Pietų Amerikoje, 
Čili respublikoje, nes ten 
pats viduržiemis.

HINDEABURG BIJO FA
ŠISTŲ SUGRIUVIMO 
Berlinas. — Von Hinden

burg, 85 m. amžiaus ii' nu
silpnėjęs Vokietijos prezi
dentas, sako supranta gerus 
norus Hitlerio, žino jo drą
są, tačiau labai susirūpinęs 
kad Hitlerio užsimojimas 
padaryti Vokietiją nauja ir 
geresne gali nueiti niekais.

Hindenburg susirūpinęs 
ir nusiminęs pasakė: “Aš 
jau norėčiau numirti, bet 
jeigu aš mirsiu, kas tada? 
Aš dar neprivalau mirti. 
Noriu pagelbėti šaliai atsi
gaivinti.”

Nors Hitler progresuoja 
savo pastangose, sako Hin
denburg, tačiau jai didžiau
sias kliūtis daro nusistaty
mas, prieš Žydus ir nesuti
kimai su Austrais.

ARMADA ATSKRIDO
Shediac, N. B. — Italijos 

kariškų lėktuvų armada at
skrido čia iš Islandijos, pa
darydama 1,500 mylių kelio. 
Šie virš 20 kariškų lėktuvų 
skrenda iš Italijos į Chica- 
gos Pasaulinę Parodą.

ŽUVO 500 BOLIVŲ
Bolivijos kareivių kovoje 

su Paraguiečiais, nepasek- 
minguose atakuose išmušta’ 
į 500 Bolivijos kąretivių.

Vienna, Austrija. — Čia 
areštuota 1,500 fašistų ku
rie rengė demonstraciją 
prieš atsilankiusį Vengrijos 
premjerą.

DANZIGAS TAIKOSI SU 
VARŠAVA

Danzig. — Laisvo Dan- 
zigo uosto senato pirminin
kas išvažiavo į Varšavą su
sitarti su Lenkais del Dan- 
zigo reikalų. Naujas Dan- 
zigo senatas yra Hitleristų 
kontrolėj, bet jie pasiryžę 
pildyti visus Versalio su
tarties nustatymus ir neno
ri su Lenkija kivirčytis del 
uosto naudojimo ir Lenkų 
išėjimo į jurą.

DIDĖJA EKSPORTAS, 
IMPORTAS

Suv. Valstijų eksportas ir 
importas per Gegužės mė
nesį padidėjo, ir yra pirmas 
atsitikimas nuo 1928 metų 
kad padidėtų. Paprastai už
ėjus pavasario sezonui pre
kyba sumažėja, dabar gi pa
didėjo.

APTAKSAVO KVIEČIUS
Washington. — Nuo Lie

pos 1 d. uždedama 30 centų 
taksų ant kviečių bušelio, 
sukėlimui $150,000,000 gel
bėjimui ūkininkų, už ūki
ninkų sutikimą mažinti sė
jimo plotus. Ūkininkai su
tiko per du metu sėti ma
žiau kviečių negu iki šiolei 
sėdavo, nes tas privedė prie 
kviečiu nupigimo.

Tuomi aptaksavimu kvie
čių pabranginama duona.

NAMU GELBĖJIMO 
REIKALE

Washington. — Federate 
taryba dirba visą priruoši- 
mo darbą užstatymui maši
nerijos kuri veiks gelbėji
mui mažų namų savininkų 
nuo praradimo namų jeigu 
jų paskolų laikas suėjęs ir 
negauna pratęsimo.

Visose 48 valstijose nu
skinama vietos kur bus įs
teigti Namų Paskolos Ban
ko skyriai. Nuo Liepos 1 
dienomis korporacija pra
dėjo kaip kur veikti.

Jau tūkstančiai aplikaci
jų susiųsta į Washingtoną, 
tačiau reikės jas priduoti į 
savo artimiausią skyrių, ne 
į Washingtoną.

Taryba prašo piliečių tu
rėti mintyje štai ką: viso
je šalyje žmonės turi skolos 
ant namų $20,000,000,000, o 
tos skolos visos valdžia ne
gali pasiimti ant savo ran
kų su dabar skirtais tam 
tikslui pinigais. Todėl pata
ria bankams ir mortgečių 
davėjams ir toliau skolinti 
žmonėms ant namų, o namų 
savininkams tęsti toliau mo
kėjus tiems kuriems mokė
jo. Savu keliu valdžios įs
taigos su paskirta $2,000,- 
000,000 suma galės išgelbė
ti šimtus tūkstančių namų 
nuo praradimo, kuriems ta 
oagalba bus tikrai reikalin
ga.

LIETUVA IR ŽYDAI
Hitlerio pradėta kova su 

Žydais nelieka be atgarsio 
ir kitur. Jau ir seniau bu
vo visur įvairiausių Kon
fliktų ir bylų su Žydais. 
Mat Žydai tai toks elemen
tas kurs nelabai tarpsta ki
tų tarpe. Žydai savo suk
tybėmis jau senai nusipel
nė visų neapikantą. Del to 
ir įvykdavo ekscesų. Ta
čiau, dėka ne-Žydų tamsu
mui, tie ekscesai niekais 
baigdavosi ir Žydai visada 
išeidavo laimėtojais. Tiesą 
pasakius, tie ekscesai visa
da būdavo nežymus, tik 
Žydai, turėdami rankose 
spaudą ir kapitalą, sukelda
vo pasaulyje didžiausį ler- 
mą, skelbdami įvykus sker
dynėms. Nors tuo tarpu 
niekur nieko panašaus, nie
kur jokių skerdynių nėra 
buvę, nors jie tų skerdynių 
visada užsipelno savo elge
siu.

Taip, prisimenam kadai
se įvykusias studentų riau
šės Lenkijoje. Tos riaušės 
kilo del to kad Žydai atsi
sakė leisti naudotis savo 
tautiečių lavonais medicinos 
praktikai. Tuo gi tarpu pa
tys mielai pjausto “gojų” 
(t. y. ne Žydų) kunus. Ly
gybė reikalauja kad medi
cinos praktikai butų naudo
jamasi ir Žydų lavonais. 
Tuo gi tarpu Žydai studen
tai didžiuojasi sakydami, 
girdi, mes jus gyvus ir ne
gyvus pjaustom, jums kailį 
lupam. Čia tai ir esąs Žy
dų viešpatavimas žemėje. 
Jie tiesą ir sako ir taip yra. 
Žydai gyviems ne-Žydams 
kailius lupa, gi negyvuosius 
pjausto. Visam tam juk 
reikėtų padaryti galą ant 
visados.

Žydų šunybes Lietuvai 
pirmasis (rods) atidengė 
“Tautos Kelias”, gi dabar 
buvo pradėjęs eiti tam tiks
lui “Musų Žodis”, kuriuos 
nežinia kodėl uždaryta/'

Sekdamas Hitleriu, ir 
“Memeler Dampfboot” (lei
džiamas Klaipėdoje) dažnai 
deda straipsnius nukreip
tus prieš Žydus. Labai įdo
mu kuo ■, pasibaigs Hitlerio 
kova su Žydais. Reikėtų ir 
kitiems susiprasti ir pradė
ti organizuotą kovą su šiuo 
elementu.

Iki šiol ėjęs du kartu j 
dieną, “Memeler Neueste 
Nachrichten’’ pagaliau ėmė 
eiti tik vieną kartą į dieną. 
Spausdinamas gotų šriftu, 
gi pirmiau buvo spausdina
mas Lotynų šriftu. Tenka 
pasakyti kad tai labai kul
tūringas ir tolerantiškas 
Lietuvos žvilgsniu dienraš
tis Klaipėdos krašte. Užtat 
nenuostabu kad Didžiojoj 
Lietuvoj turi pasisekimo— 
mat, moką Vokiškai inteli
gentai šį .dienraštį mielai 
prenumeruoja. Jis talpina 
daug žinių iš Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto. Duoda 
keletą priedų. Cisis.

ŽMOGŽUDYSTĖ
Ukmergė. — Ūkininkas 

Bronius Brogentas ir jo 22 
m. tarnaitė St. Adomavi
čiūtė rasti Brogento kluone 
negyvi su peršautom gal
vom. Prie Adomavičiūtės 
pašonės rasta pištalietas.

PREZIDENTO ROOSE- 
VELTO TELEGRAMAS
Prezidento Roos e v e 11 o 

telegramą pasaulio valdo
vams ir musų žmonės svar
sto'. Komentuoja, žinoma, 
sulyg savo supratimu. Vi
sus šis telegramas lyg pa- 
skaidrino. Mat karo pavo
jus atrodo lyg ir nutolęs. 
Nors, žinoma, taip mums 
tik atrodo. Tikrumoje Eu
ropos valstybės paslapčio
mis ginkluojasi ir ruošiasi 
karui.

Dolario smukimas musų 
piliečiams įvarė nemaža rū
pesčio. Mat visi laikėm do- 
larį pastoviausiu piniginiu 
vienetu. Pirkdami ar par
duodami stambesnius daik
tus, k. a. žemę ir kt. mokė
jome dolariais. Musų žmo
nės, tiesa, ne visi, kažin ko
dėl litu lyg ir abejoja. Gir
di, Lietuva maža. Karui ki
lus ji tuoj bus nriešų nu- 
niekota, tat ir litai kris, lyg 
anie Rusijos carų rubliai. 
Šitokie žmonelių abejojimai 
kol kas nesuprantami. Juk 
litas iki šiol laikėsi ir laiko
si pastoviai, lyg akmuo. Gi 
tuo tarpu net milžino Dėdės 
Šamo dolaris nusmuko. Ta
čiau tarp žmonių litu nepa
sitikėjimas eina vis mažyn. 
Litui labai kenkė Žydai.

Lord Croaker.

VILNIUJE VIEŠPATAU- 
TAUJA SKURDAS 

“Vilniaus Žodis” rašo: 
“Nėra dienos kad kas del 

bado nenusižudytų, ar poli
cija nerastų kelių pamesti
nukų gatvėse, ant laiptų, 
daržuose. Vargingesnį gy
ventojai, negalėdami sumo
kėti nuomų už gyvenamus 
butus, iš jų išmesti, apsigy
vena aikštėse prie bazilikos, 
prie Šv. Onos bažnyčios, Jė
zuitų gatvėje ir kitur. To
kios gatvėse apsigyvenu
sios šeimos kartais suside
da net iš septynių žmonių.”

Ta pačia proga tenka pa
stebėti kad Vilniuje kartu 
su pavasariu pabrango mai
sto produktai ir padidėjo 
nedarbas. “M.R.”

UPES GRĄŽINA JŲ BU
VUSIEMS SAVININ

KAMS
Žemės reformos įstatyme 

pasakyta kad valdžia nusa
vina tik tas upes kurių sa
vininkai turi daugiau kaip 
80 ha žemės.

Dabar žemės ūkio minis
terija nutarė upe$ grąžinti 
pirmiems jų savininkams. 
Tuo reikalu išleista aplink
raštis visiems miškų urė
dams. Valdžia pasilieka 
globoti ir eksploatuoti tik 
Nemuną, Nerį, Nevėžį nuo 
įtakos 5 klm. už Panevėžio, 
valdiškose žemėse ir miš
kuose esančias upes. Jei 
upė sudaro sieną su valdiš
ka žeme tai pusė upės va
gos valdžiai ir pusė antro 
kranto savininkui. Upės 
grąžinamos jų buvusiems 
savininkams nuo Liepos 1 
dienos.“L.U.”

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

LIETUVIŲ PAMINKLAS BUS 
TARPE SKANDINAVŲ IR 

ANGLŲ PAMINKLŲ
Pittsburgho Universiteto že

mutinio aukšto plane yra pažy
mėta Lietuvių Kambaris. tarpe 
Skandinavų ir Anglų (Oxfordo) 
Kambarių.

Tai yra tik provizionalis nu
rodymas, nėra tatai dar užtvir
tinta; bus užtvirtinta tada ka
da Lietuviai sudės pirmą tūks
tantį dolarių į savo Kambario 
fondą.

Tiktai apatinio gyvenimo 
klasių kambariai yra skiriami 
tautų kambariams. Tokių kam
barių yra išviso devyniolika.

šis Mokslo Katedros pirmojo 
gyvenimo planas yra ketur
kampis. Ant kiekvieno kampo 
yra ^ideli išsikišimai, kur bus 
projekcijų kambariai; jie nėra 
skiriami tautoms.

Pravartu sužinoti tas tautas 
ir jų kambarių pozicijas minė
tame plane. Kambarius skai
tysim iš kairės j dešinę.

Iš pietų pusės (kur stovi 
Carnegie Muzejus ir prasideda 
Schenley Parkas) yra šie kam
bariai : Vengrų, Vokiečių, Ita
lų, čekoslovakų.

Iš rytų pusės: Rusų, Skan
dinavų, LIETUVIŲ, Anglų (Ox
ford), Škotų, Anglų (Cambrid
ge). - ■

Iš šiaurės: Jugoslavų, Airių, 
Graikų, Kinų, Velžių.

Iš vakarų: Rumanų, Prancū
zų, Lenkų.

Iš to matome kad kambarius 
rengia keturiolika nepriklauso
mų tautų, trys priklausomos— 
škotai, Airiai, Velšiai. Angli
jos du universitetai rengia sau 
po paskirą kambarį.

Tarp Rumanų ir Prancūzų 
yra liuosas kambarys. Mes ga
lėsime šį pasiskirti jei norėsi
me, kada jau turėsime pirmą 
tūkstantį dolarių ir turėsime 
pilną teisę rengti savo kamba
rį.

Aukas į pirmojo tūkstančio 
skaičių skiriamas siųskite da
bar, nevilkinkite, neatidėlioki
te! Pasivėlinę galim nepatekt 
į pirmąjį tūkstantį, kuris taip 
svarbu!

L. K. Fondo Spaudos 
Komisija. B.

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- 
»®dys yertu gyventi.

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites

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

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

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

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo me*ų sezonu. 
J ABI PUSI, NEW YORK AS 04 79 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE I f □ .
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
.. — 839 Union Trust Bldg. Cleveland <=««=

PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

SUPJAUSTYTI DU VYRAI
Uniontown, Pa. — šeimyniš

ki kivirčiai, kurie tęsėsi per 10 
metų, Liepos 10 d. baigėsi nu
žudymu dviejų brolių, Charles 
ir George Whyel. žmogžudis, 
Harry Dugan, 25 m. amžiaus, 
jų švogeris, suimtas. Jis sa
kėsi policijai jog buvo “pasiu
tęs iš gėrimo”. Pasiėmęs 18 
colių ilgio mėsinės peilį nuėjo 
į namus vieno brolio kuris bu
vo vedęs jo seserį, rado ten 
abu brolius ir užpuolęs pradėjo 
pjaustyti. Vienas supjausty
tas rastas prie namo, o antras 
toliau gatvėje, kurio pečiuose 
buvo suvertas peilis.

KERŠTAS UŽ PĄLTIDIMĄ 
IŠ DARBO

Beaver Falls, Pa. — Darbo 
užvaizdą, Hannigan, 45 m. am
žiaus, paliuosuotas iš darbo, nu
ėjo pas dirbtuvės savininką, 
Burgess, pasikalbėti, ir kaip 
tik inėjo į raštinę išsitraukęs 
revolverį ėmė šaudyt. Dirbtu
vės savininkas išliko gyvas del 
to kad kulka atsimušė į kiše
nių je buvusią rašomą plunks
ną ir pasuko kitur; kitos dvi 
kulkos tik šiaip sužeidė, šovi- 
kas gi tikėdamas kad Burgess 
bus nušautas, pats pasuko re
volverį į save ir nusišovė.

ATSIDARO KASYKLA
Cokeburg, Pa. — Nuo Liepos 

17 d. čia atsidarys anglies ka
sykla, kurioje pradės dirbti 
150 darbininkų. Toje kasyk
loje pilnu saiku dirbant telpa 
500 darbininkų.

DAYTON
ŠIURPI TRAGEDIJA. Lie

pos 8 d. važiavo dvi šeimos au
tomobiliu į paežerį žuvauti. 
Važiuojant skersai kelio, visu 
smarkumu užlėkė ant jų tram
vajus, sudaužydamas automo
bilį ir visi šeši asmenys liko už
mušti.

PRADEDA rūpintis vietos 
darbininkais, čia viešos gero
vės autoritetai laikė svarbų su
sirinkimą, kuriame tarėsi kaip 
geriau galima butų sugelbėti 
bedarbių šeimas.

Nutarė reikalauti darbdavių, 
ypač didesnių dirbtuvių, kad 
duotų savo miesto darbinin
kams darbus, tokiems kurie 
gyvena miesto-apskrities ribose 
tris metus ar daugiau, o labiau
sia tiems kurie turi nuosavus 
namus. Mat, iki šiol tos dide
lės dirbtuvės tokio supratimo 
neturėjo. Duoda darbus iš ki
tų valstijų suvažiavusiems, y- 
patingai iš Kentucky, o vieti
niams darbininkams, kurie tu
ri nuosavybes ir taksus mokė
ti, reikia be darbo skursti.

NATIONAL Cash Register 
Co. pradėjo gerai dirbti su pen
kiais tūkstančiais darbininkų. 
Skelbia kad net ir atostogų šią 
vasarą nebusią. Taip pat padi
dino , algas, 10 nuošimčių.

VAŽIUOJA Chicagon. Vie
tos veikėjas M. K. Mockevičius 
su žmona važiuoja į Chicagą ir 
dalyvaus Lietuvių dienoje. Ap
sibus pas savo inteligentiškas 
gentęs pp. Bigelus.

LIETUVIŲ parapijos baza- 
ras prasideda Liepos 13 d. tę- 
’.is per dvi savaites, po tris va
karus. Bazaras atsibus prie 
bažnyčios darže. “D.” Rep.

VYTAUTO MUZE- 
JAUS RĖMĖJAMS
Tokio gražaus ir įspūdin

go pastato kaip kad yra 
baigiamasai Vytauto Mu
zejus Kaune, Lietuva dar 
neturėjo. Net didmiesčiai 
kaip Vilnius ir Ryga pavy
dės Kaunui tokio puošnaus 
budinko. Iki šiol Lietuva 
neturėjo muzejaus kuriame 
tilptų tautos brangi muze- 
jinė medega. Tat Vytauto 
Muzejaus statymas yra la
bai svarbus kultūros laimė
jimas.

Nuostabiausia yra tai kad 
tas milžinas muzejus yra 
statomas visuomenės auko
mis, o ne vien valstybės lė
šomis, nes visuomenė gei
džia tuomi pagerbti Vytau
to Didžiojo atmintį, sujun
giant praeitį su dabartimi.

Aukavusieji šiam tikslui 
dolarį ar daugiau gauna at
mintinį pažymėjimą su Vy
tauto paveikslu. Paauka
vusieji 50 litų ar daugiau 
bus įrašydinti į “Aukso 
Knygą” ir gauna diplomą 
rėmėjo, šelpėjo ar labdario. 
Pavardės 100 asmenų dau
giausia paaukavusių bus iš
kaltos marmuro lentoje mu- 
zeiaus sienoje.

Muzejaus statybai yra 
surinkta ir išleista apie 
1,500,000 litų aukų, ęai rei
škia apie du trečdaliu viso 
darbo. Muzejaus statybą 
geidžiam baigti šiais me
tais. Tat pasiskubinkime 
prisidėti prie statybos dar
bo. Aukos yra priimamos 
Lietuvos Konsulatuose New 
Yorke ir Chicagoje.

P. Žadeikis,
Lietuvos General Konsulas.
11 Waverly Pl. New York.

BALTIMORE, MD.
STREIKAS. Liepos 6 d. su

streikavus New Yorko rubsiu- 
viams, kartu sustreikavo ir vie
na vietos Lietuviška nevisai 
maža siuvykla, kuri ima darbą 
iš New Yorko. Kitos dvi di
delės siuvyklos, viena Liet-u1- 
viška, kita žydiška, taipgi dir
bančios New Yorko darbą, tik 
unijos vadams žinomomis prie
žastimis liko nesustabdytos, 
kas streikuojančius rubsiuvius 
nemažai erzina.

BANKRUTAVO. Prieš po
rą savaičių delei kerštingų de- 
pozitorių užsispyrimo pateko į 
receiverio rankas “The First 
Lithuanian Building Associa
tion of Baltimore City”, ši fi
nansinė įstaiga buvo seniausia 
ir turtingiausia vietos Lietuvių 
Įstaiga, kurią piktos valios 
žmonės užsimojo sunaikinti, 
tuomi padarydami skriaudą 
tūkstančiams Lietuvių.

Vietinis.

MIRĖ B. P. Vežlis. Liepos 
6 d. mirė Benediktas Pranas 
Vežlis, 36 m. amžiaus, nevedęs. 
Velionis sirgo apie 18 mėnesių 
liaukų liga. Jis tą ligą gavo 
bedirbdamas pianu dirbtuvėje, 
begryždamas grąžtu skyles. Ir 
jis pats ir jo brolis dėjo visas 
pastangas išvengti mirties: ji 
gydė žymiausi šio miesto ir 
garsiausio John Hopkins ligom 
bučio specialistai, ir darė ope
racijas, bet negalėjo išgydyti. 
Po sunkios ligos ir ilgų kan
kynių nelaimingas mirė.

Velionis buvo geras Lietuvis 
ir prielankus jaunas vyras. Pa
ėjo iš Aukštikalnio kaimo, Pa
svalio vai., Biržų aps.. Ameri
kon atvyko 1910 m. Gyveno 
Cambridge, Mass., New Yorke, 
ir Baltimorėj. Paliko brolį ir 
dvi seseris Lietuvoje, ir broli 
Vincą Vėžlį, fotografą, Balti
morėj.

Mirusį lydėjo gražus buris 
Lietuvių. Laidotuves vedė Ka
zys Kučauskas, Jr. Buvo pa
laidotas Laudon kapinėse. Ka
pą laimino Kun. Erickson. Lie
tuviškai gražią paskutinę atsi
sveikinimo kalbą pasakė Adv. 
Nadas Rastenis. A. Kurelaitis.

KAIP TŪLI SLA. PONAI TIKSLIAI NEIGIA 
SLA. KONSTITUCIJOS ĮSTATUS

Rašo SLA. SENAS NARYS.

GERB. SPRAGILAS

(Pabaiga iš pereito num.)

Vitaičio nuosprendis

SLA. 124-toje kuopoje, kaip 
“A. L.” pranešta ir šios kuopos 
skunde Pild. Tarybai parodyta, 
įvyko tokis dalykas: SLA. 124 
kuopos trys nariai, 1932 metais 
suspenduoti, kaip tardymo laiku 
p. Vitaitis rado, pagal centro 
rekordus; du kuopos viršininkai 
(Ona šolienė ir A. šolis) buvo 
suspenduoti už nesumokėjimą 
penkių mėnesių narinių mokes
čių antrame 1932 m. pusmetyje; 
gi eilinis narys G. Levišauskas 
buvo suspenduotas pirmame ir 
ketvirtame bertainiuose 1932 
m., bet kuopos finansų sekre
torius J. Sekys tiksliai jų su
spendavimą buvo užslėpęs nuo 
kuopos narių, tokiu budu, kuo
pos nariams nežinant apie virš- 
minėtų narių suspendavimą, jie 
tapo išrinkti kuopos viršinin
kais prigavingai, priešingai S.
L. A. įstatams.

Kaip gi šį klausimą išspren
dė p. Vitaitis? Vitaičio nuo
sprendis buvo vienpusiškas ir 
tiksliai motivuotas, priešingas 
SLA. Konstitucijos įstatymams 
ir niekaip nepateisinamas. Jis 
pripažino kad tie nariai buvo 
suspenduoti ir kad kuopos sek
retorius J. Sekys neatliko jam 
SLA. įstatais uždėtų pareigų, 
nes sužiniai užslėpė tų narių 
suspendavimą ir pasitenkino tik 
pareiškimu kad SLA. įstatai tu
ri būti pildomi nuo A iki Z. 
Akivaizdoje rastų faktų, p. Vi
taitis išduodamas savo nuo
sprendį nesiskaitė su SLA. įs
tatais, nesilaikė įstatų savo iš
vadoje aiškinančioje suspenda
vimo procedūrą, žodžiu ignora
vo organizacijas konstituciją, 
išdavė nuosprendi, pasiremda
mas ne SLA. įstatais, bet ko
kia tai Pild. Tarybos narių pri
imta tvarka, būtent “preceden
tu” padarytu panašiame atsi- 
kime sprendžiant suspendavimą
M. J. Viniko ir Adv. Bordeno, 
ir panaikinęs naujų viršininkų 
suspendavimą pripažino juos 
pilnateisiais ir galinčiais užim
ti kuopos viršininkų vietas!

Nors jis pareiškė kad SLA. 
įstatai turi būti pildomi nuo A 
iki Z, tačiau jis nuosprendį iš
duodamas kaip tiktai SLA. įs
tatus ignoravo, pasivadavo ko
kiu ten “precedentu”, ir pa
baigta.

šiuo atžvilgiu p. Vitaitis, kai
po laikinas SLA. sekretorius, ne 
tik paneigė organizacijos įsta
tus bet ir elgėsi savivališkai, ne
teisingai, pataikaudamas tiems 
nariams ir kuopos finansų sek
retoriui, nes mat yra jo asme
niški rėmėjai.

Negana šitų parodymų įro
dymui p. Vitaičio sauvaliavimo 
ir jo dviprasmio aiškinimo SLA. 
įstatų, kuriuos jis pritaiko na
riams kaip jam patinka.

SLA. Pild. Tarybos suvažia
vime Kovo 1, 2 ir 3 d., p. Vitai
tis iškėlė klausimą: “Ką reikia 
daryti tokiu atveju kuomet 
kuopų valdybų nariais išrenka
mi tokie nariai kurie neišbuvę 
gerame stovyje kuopoje ištisus 
metus laiko, kaip to reikalauja 
SLA. Konstitucija”.

Čia jis nurodo į SLA. 372 
kuopą, Richmond, L. L, N. Y., 
kur trys kuopos buvę viršinin
kai buvo suspenduoti 1932 m. 
ir išrinkti į valdybą 1933 m. 
Nors jis žinojo ką daryti su 
Hartfordo kuopos valdyba, to
kioje pat padėtyje esančia, o 
su Richmondo kuopos tokiu pat 
atsitikimu jau nežino ką dary
ti.... Gi Pild. Tarybos nariai 
pataria jam laikytis SLA. įsta
tų, pranešti suspenduotiems na
riams, patekusiems į kuopos 
valdybą, kad jie negali užimti 
vietų ir jų vieton turi būti iš-

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

rinkti kiti- gerame stovyje esan
ti nariai.... (“Tėv.” nr. 10.)

Konfliktas su Jurgeliute

Butų galima daugelį kitų pa
vyzdžių parodyti iš p. Vitaičio 
vienpusiškumo su nariais, su 
kuopomis, su organu, kad paro
do stoką takto, etikos ir logi
kos. Jis labai kerštingu ir in
triguojančiu pasirodė konflik
te su buvusia SLA. sekretore 
p. Jurgeliute, ką išprovokavo 
pati p. Vitaitienė. Vitaitienės 
fiziškas užpuolimas ir sumuši
mas Jurgeliutės nebuvo išimti
nai jųdviejų reikalas. Tardy
mai parodė kad p. Vitaitis buvo 
įveltas į tą skandalą labai arti
mai. Vitaitis butų netekęs sa
vo vietos jeigu p-lė Jurgeliute 
nebūtų jam dovanojus už tai 
ir jeigu jis nebūtų davęs gar
bės žodį Pild. Tarybai kad jis 
nekerštaus p-lei Jurgeliutei to
liau. Bet kur jo tas “garbės 
žodis”? Priešingai, jis ją dar 
labiau neigė kaip tik proga at
ėjo, ir keršino jai.

šitie faktai rodo p. Vitaičio 
kaipo vyro stoką vyriškumo, 
žemą logiką, rodo jo neteisin
gumą, nesąžiningumą ir nepil
dymą savo pareigų kaipo redak
toriaus organo, kur turėtų bū
ti visiems bešališkas, teisingas, 
demokratiškas.

Todėl “Dirvoje” nepersenai 
tilpus jam kritika ir pamoki
nimas buvo laiku ir labai tei
singai padaryta. Tiktai kyla 
klausimas ar p. Vitaitis su kri
tika skaitosi, ar jis kritiką su
pranta? Jo akys, kaip matyt, 
geros, durnų nebijo.

Kokia nauda Susivienijimui 
iš p. Vitaičio?

Atsižvelgiant į visus jo dar
bus ir sauvaliavimus, dvipras
miškus SLA. įstatų aiškinimus 
bei “dekretus”, kuriais jis ne 
tik paneigia Konstituciją bet 
anuliuoja jos įstatymus ir įve- 
dinėja sau naudingus prece
dentus”, kurie neturi jokios 
galės prieš SLA. įstatus, lie
ka aiški viena išvada kad p. 
Vitaitis savo darbais ir pasiel
gimais sėja kerštą, nesusipra
timus ir nesantaiką SLA. na
rių tarpe, demoralizuoja orga
nizacijos tvarką ir daro blogą 
pavyzdi visiems nariams.

Ar ne laikas butų tokį virši
ninką disciplinuoti arba net iš 
pareigų prašalinti ?

Šitą klausimą SLA. nariai 
privalo tinkamai ir bešališkai 
apsvarstyti ir tinkamu laiku 
imtis akcijos.

Blogi viršininkai savo pasi
elgimais neša organizacijai gė
dą ir nuostolius materiališku 
ir moraliniu atžvilgiu. Tuo at
žvilgiu Vitaitis labai daug pri
sidėjo prie organizacijos nupul- 
dymo. SLA. Senas Narys.

TISE

Radway’s Pills 
(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

Į LIETUVĄ

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

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

r

GERB. SPRAGILAS JAU 
“DEMOKRATAS’’

Aną dieną einu pro “Dir
vos” redakciją. Tarpdury
je stovi gerb. Redaktorius 
ir užšnekina mane:

— Sveikas gyvas, Spra
gile. Kas tai, gal jau darbą 
gavai kad daugiau nesiro
dai ir nieko neparašai, — 
sako jis.

— Ne, aš vis dar be dar
bo, bet yra kita svarbi prie
žastis del ko aš “Dirvai” 
nerašau, — sakau aš.

— Na tai pasakyk kame 
dalykas, — sako jis.

— Dabar tokia mada: vi
si virsta demokratais, tiktai 
viena “Dirva” fašizmą gar
bana. Ir aš pasidariau de
mokratas, — sakau aš.

— Tai naujiena. O kas 
tu iki šiol buvai? — sako 
jis.

— Kas? Nagi mane visi 
fašistavo ir viskas už rašy
mą i “Dirvą”, — sakau aš.

— Ne, Spragile, iki šiol 
tu buvai tyras, teisingas vi
suomenės reikalų gynėjas, 
o kas visuomenės reikalais 
sąžiningai rūpinasi tas yra 
tikras demokratas, — sako 
jis.

— Bet man rodos ponas 
redaktorius kitaip demo
kratiją aiškini: musų de
mokratiški laikraščiai sako 
kad nei “Dirva” nei aš nei 
redaktorius nesam demo
kratais, dėlto kad negrio- 
vėm Lietuvos valdžios, — 
sakau aš.

— Nesirūpink apie tai, 
Spragile: dabar ir naujas 
“Vienybės” redaktorius pa
tvirtino kad Lietuvos val
džia yra demokratiška, nes 
ji iš tyros širdies rūpinasi 
visų Lietuvos gyventojų ge
rove, — sako jis.

— Bet vistiek aš manau 
kad ir “Dirva" jau turėtų 
pasidaryti demokratiška ir 
eiti su progresu; sarmata 
būti tokiu atžagareivišku 
laikraščiu, kaip ją visi va
dina, — sakau aš.

— Klausyk, Spragile, ne 
visi yra demokratai kurie 
tik kur nors užsimanę ve
da visuomenę už nosies. Jei 
“Dirva” nesirūpintų Lietu
vių visuomenės reikalais, 
Lietuvių liaudies reikalais, 
ji butų senai galėjus pasi
vers! į kokį katalikišką lai
kraštį ir išnaudoti katali
kus, arba į socialistišką ar 
komunistišką, ir vilioti iš 
darbo žmonelių dolarius ne
va kokiai ten “idėjai”, o
sau tais dolariais pilvą di
dinti ir juoktis iš mulkių, 
kaip daro kiti “idealistai” ir 
“demokratai”, — sako jis.

— Tai pasakyk man ko
dėl kiti save “demokratais” 
vadina, o “Dirvą” fašistuo- 
ja? — sakau aš.

— Klausyk, Spragile, tas 
kuris save perdaug visuo
menei giria ir perša, visa
dos buvo ir bus tuščia bač
ka, jieškanti kad kas ją už
pildytų. Tik paimk gyve
nimą ir viešus darbus neku
riu musų karščiausių “de
mokratų”, kaip jie save va
dina ir “demokratiją” kup- 
čiavoja: jie vieni yra di
džiausi niekšai, smurtinin
kai, išnaudotojai, kurie už 
savo asmeninius reikalus 
gatavi savo artimą pasmau-

gti, o visuomenei kasdien į 
veidą spjaudo. Bet jie mo
ka dainuoti tuščią dainelę 
apie “demokratiją” ir tam
sesni žmoneliai jiems pati
ki, — sako jis.

• — Bet klausyk, ponas re
daktoriau: ar ne demokra
tai Ameriką padarė tokia 
progresinga ir turtinga ša
limi? — sakau aš.

— Kur tau, Spragile, vi
sai ne: Ameriką išbudavo- 
įo republikonai, prie demo
kratų visada būdavo bloga 
ir sunku, — sako jis.

— Bet čia buvo vaduoja
mas! demokratijos princi
pais, — sakau aš.

— Taip, ant kiek galima 
buvo visuomenę apgauti: 
Amerikos kapitalistai visa
da davė publikai “demokra
tiją”, o patys rinko prezi
dentus, būdavo jo miestus ir 
didino industrijas, kuola- 
biausia išnaudodami darbi
ninkus, bet visi vistiek sa
ko kad Amerika demokra
tiška šalis, — sako jis.

— Tai ponas redaktorius 
nori prirodyt kad Ameriko
je demokratijos visai ne
buvo? — sakau aš.

— Ji buvo duota kaipo 
žaislas visuomenei, bet su 
ja visuomenė nieko neatsie
kė, nes kapitalistai viską 
varė savo naudai, ir tu ir 
visi kiti tą gerai žinot. De
mokratija yra visuomeninio 
gyvenimo tvarkos forma, 
kur turėtų būti viskas vi
suomenei, per visuomenę ir 
su ’ visuomene (liaudimi), 
bet ar tą matei kur nors 
gyvenime1 praktikuoj ant? 
Amerikos “demokratiją” iš
naudoja sau kapitalistai; 
Lietuvių gyvenime demo
kratiją išnaudoja sau mu
sų “demokratai”, kurie sau 
ant kaktų tą žodį užrašę, 
bet širdyje yra niekšai ir 
liaudies išnaudotojai savo 
oilvo didinimui. Žinok kad 
didžiausi niekšai gražiausia 
moka prie žmonių prisilai
žyti, ir nieko žmonėms ne
darni, tik blizgučius rody
dami, iš jų viloja pinigus,
— sako jis.

— Tai aš dabar pats ne
žinau ką daryt: ar but de
mokratu ar ne.... — sa
kau aš.

— Tik buk tokiu kokiu 
buvai: geru Lietuviu ir vi
suomenės užtarėju ir būti 
tikriausias demokratas. O 
paskui, rengkis su “Dirvos” 
ekskursija į Čikagos Pasau
linę Parodą, viską gražiai 
ir teisingai aprašyk “Dir
voje”, ir busi visuomenės 
pagerbtas ir niekas nepasi
ges kad tu neturi ant kak
tos “demokratijos” ženklo,
— sako jis.

— Jeigu “Dirva” duos ti- 
‘kietą į Čikagą tai važiuo
siu, — sakau aš.

— Duos, duos, tik reng
kis ir važiuojam, — sako 
jis.

Taigi kitą sykį parašysiu 
jums apie savo kelionės įs
pūdžius po Čikagą.
Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Į LIETUVĄ
Švedę Amerikos Linija
NEW YORK —KLAIPĖDA

Per Gothenburgą 
PIGIOS LAIVAKORTĖS

Greita kelione į Lietuvą per Šve
diją. Nuolatiniai išplaukimai iš 

New Yorko. Pisr 97, 
gale W. 57 St.

M. L. Gripsholm ........ Liepos 28
M. L. Kungsholm ........ Rugp. 19
S. S. Drottningholm . . Rugp. 24 

■Keliaujant “Švedų Baltuoju Lai
vynu” kelione buna pertrumpa 
Gauk brošiūrėlę “Bnedros Infor
macijos Kelionėje į Klaipėdą”.
Kreipkis į vietinį laivakorčių 
agentą asmeniškai arba laišku, 
arba:
SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. New York, N. Y.

Chicago 181 N. Michigan Ave. 
Boston, Mass. 10 State St. 
Detroit, Mich. 73 Monroe St. 
Montreal 1410 Stanley St.
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TAUTINĖ KONFERENCIJA CHICAGOJE 
ĮVYKSTA LIEPOS 15 D.

Chicaga šiandien praskilbo 
visame pasaulyje, nes čia atsi- 
buna šimtmečio Progreso Pa
roda. Čia suvažiuoja iš viso 
pasaulio žmonės tos parodos 
pamatyti.

Atvyksta ir Lietuvių iš visų 
kolonijų. Ypač daug Lietuvių 
atsilankys |į Lietuvių Dieną, 
Liepos 16.

Ta proga rengiama Lietuvių 
Tautinė Konferencij a šeštadie
nį, Liepos 15, nuo 3 vai. po 
pietų, Guage Park salėje, ant 
55th Street ir So. Western av.

Konferencija bus trumpa, 
nes visi planai pagaminti, tik 
juos reikės perkalbėti, priimti 
arba atmesti. Bus priimami 
nauji sumanymai, geri norai 
bus įvertinti. Abelnai yra nu
matoma kad konferencija tęsis 
kokias 4 valandas. Po konfe
rencijos, įvairios komisijos lai
kys susirinkimus pirmadienį, 
Liepos 17 d.

Konferencijoje prašomi da
lyvauti iš visų kolonijų tautinių

pažiūrų ir liberališkų minčių 
veikėjai ir veikėjos.

ši konferencija bus grynai 
tautinio elemento, jokių inter
nacionalinių klausimų nebus 
keliama, bus apkalbama tiktai 
Amerikos Lietuvių gyvenimo 
butini klausimai, kultūrinis 
darbas ir subendrinimas tauti
nio elemento. Tie kuriems ru
pi svetimų tautų bei interna
cionaliniai reikalai šioje konfe
rencijoje nepageidaujami.

Tautinės Konferencijos
Rengimo Komisija.

MUSŲ
PASTABOS

HOUSEHOLD INDUSTRIES IN LITHUANIA

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.

LIETUVIŲ EKONOMI
NĖ KONFERENCIJA
Chicagoje, Lietuvių Dienos 

ii* Lietuvių suvažiavimo proga. 
Liepos 17, 18 ir 19 d. rengia
ma Antra Amerikos Lietuvių 
Ekonominė konferencija. Po
sėdžiai bus laikomi Palmer 
House. Prasidės 9 vai. ryto. 
Atidarymas bus patriotingas ir 
iškilnius: bus sugiedota Ame
rikos ir Lietuvos Himnai, ar
tistui J. Babravičiui vadovau
jant.

Konferencijoje dalyvaus ir 
Lietuvos Ministeris B. K. Balu
tis, kuris pasakys kalbą.

Toliau, posėdžių eigoje bus 
įvairus referatai žymesnitj mu
sų veikėjų.

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-laxativo 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-minutc 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!

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.

Namo (print)____ ___ __________________

Street------------------------- _---------------- ----------

City_______________________ ___________ _

PAJIEŠKOMA
Labanauskas Kazys, iš Kė

dainių ap., gyvenęs Somervil
le ir Waterbury, Conn.

Lechneris Karolis, Fridriko 
sūnūs, iš Kybartų, gyvenęs Cle
veland, O., ir Brooklyne.

Leika Liudvikas, iš Kušlių 
k., Užpalių v., Utenos ap., gy
venęs Brooklyne.

Merfeldas Jonas, gyv. New 
Yorke, turi seserį Karoliną.

Malcevičius Antanas, Jono s., 
kurio paskutinis žinomas adre
sas buvo Box 60, Glencore, L. 
L, N. Y.

Mališauskas Boleslovas, gy
venęs Bostone.

Misevičiai, Saliamonas, Jus
tinas, iš Surviliškio v., Kėdai
nių ap., karo metu tarnavę S. 
V. kariumenėje, gyvenę Ams
terdam, N. Y.

Morkūnas Pranas, g. 1894 m. 
Skakų k., Šiaulių ap., iki 1914 
m. gyvenęs Newark, N. J.

Pupinis Aleksandras, gyve
nęs Riverside, N. J., bent iki 
1928 m.

Jieškomieji arba abie juos ką 
žinantieji teiksitės atsiliepti į:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ LIAUDIES 
SĄJUNGA
ir Redakcija

2437 W. 69th Street Chicago, UI.
Telef. Grovehill 2242
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GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

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

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland

GRIGAITIS “Naujienose” su
šuko: “Tautininkai nori diskre
dituoti Susivienijimą.” Labai 
paika pasaka, nors taikyta pa
daryti gudriai. Sako, SLA. tu
rėjęs 13,800 narių 1932 metais, 
o dabar “padidėjęs”. Įdomu 
butų žinoti kaip jis padidėjo: 
gal taip kaip pinigai buvo “iš
traukti” iš Universal Banko.

Pasakymas kad SLA. turė
jo “daugiau 20,512 narių”, o 
1932 m. jau tik 13,800 narių, 
pačios skaitlinės už save kalba 
kaip SLA. nupuolė. Kodėl taip 
daug narių atsimetė iš SLA.?

▼

MUMS BUTŲ malonu išgirs
ti ar tiesa kad SLA. pinigų už
darytam Universal State Ban
ke liko apie $8,000. Jeigu taip 
tai kodėl? Juk p. Gugis rodos 
buvo to banko direktorium ir 
legaliu patarėju.

Prie to Pittsburgo SLA. sei
me buvo SLA. iždininko pasa
kyta kad Universal Banke visi 
SLA. pinigai ištraukti esą. Ir 
kaip dabar ištikro yra?

▼ ▼ V

AR TIESA kad SLA. Pild. 
Tarybos ne visi tarimai yra tal
pinami SLA. organe kas liečia 
finansinius klausimus? Jeigu 
taip tai kuo tas pateisinama?

Kada ponai “finansų žinovai” 
ir kiti “užsitarnavusieji” atsa
kys į tuos klausimus: ar gal 
pasiliks taip kaip pasiliko SLA. 
6-to Apskričio “atskaitos”?

▼ w ▼

P. GRIGAIČIUI kalbėti apie 
tautininkų padorumus visai ne
pakeliui, nes jis pats tik tiek 
nusimano apie dorą kiek kur
mis apie automobilį.

Kalbėti apie “kaimo pusber
nius” tik “kerdžius” Grigaitis 
gali. Iš “pusbernių” bus ir vy
rai, bet kas yra iš seno politiš
kai nusibankrutijusio ciciliko 
tai gal niekas nežino.

Tik tamsus kaimo bernai ir 
mergos, įkvėpti senos Rusiškos 
revoliucijos dujų gali sekti to
kius gaivalus kaip cicilikai ir 
kitus tautos išgamas.

v ▼ ▼

SLA. PILD. TARYBOS no
minacijos jau nelabai toli. Kai 
kurie jau pradėjo įdomautis 
kas bus daroma sekančiose no
minacijose bei rinkimuose Pil
domos Tarybos.

Atsakymas gali būti labai 
trumpas ir aiškus, ypatingai 
tiems kurie kito protu gyvena. 
Sveiki patarimai, geri norai iš 
sąžiningų žmonių jums buvo 
negeistini, jus klausėte tokių 
“vadų” kaip Grigaitis, Gugis,. 
Vitaitis ir kitų jų pakalikų ir 
jie jums privirė košės, dabar 
turit patys ją išvalgyti. Mes 
tautininkai tik pažiūrėsim kaip 
jums ta košė bus gardi.

Tie kurie pritarė ir su tauti
ninkais laikėsi, jie sąžinėje ra
mus. Jie atliko gerą, naudin
gą darbą gerų, sąžiningų SLA. 
narių labui.

▼ 5T ▼

TAUTINIŲ pažiūrų nariams 
vargu beapsimokės dirbti del 
Susivienijimo ir del tų kurie 
prisidengę “tautine” skraiste 
dirba “demokratams” arba ci- 
cilikams, nes kada cicilikai ir 
jų pakalikai sulindo į SLA. Pil
domą Tarybą, nuo tada tauti
ninkai buvo neigiami ir SLA. 
pradėjo smukti smarkiai že
myn nariais ir kapitalu.

SLA. nariai patys nemokėjo 
protauti, klausė visokių pelna- 
gaudų, tai ne kas kitas ir nu
kentės kaip tik tie neprotau
janti nariai. Pelnagaudos pa
siims savo pirmiausia.

▼ ▼
MOKSLININKAI surado bu-

JĮJ*- - ---------
At the beginning of 1932 in 

the household industries sec
tion of the Chamber of Com
merce, in Kaunas, were work
ing a superintendent and three 
instructors; at the end of the 
year were added two more in
structors. These instructors 
worked in weaving and knitting 
courses, and supervised wood
work of various kinds and the 
printing of publications.

At first the weaving and 
knitting courses were held at 
Kaunas, but when it wTas re
alized that the villages were 
deeply interested in them and 
expected them, they were 
transferred to the provinces. 
Another reason which actuated 
their removal to the provinces 
was the inability of the rural 
students to live at their own 
expense in the' city. It was 
necessary to give the students 
pecuniary aid, which could be 
dispensed with when the cour
ses were transferred to the 
provinces.

The weaving courses in Kau
nas during 1932 were attended 
by 268 women students of 
whom 201 completed the course. 
Moreover, during the summer, 
weaving work was studied by 
teachers of middle and special 
schools of the Ministries of Ed
ucation and Agriculture. Al
together these weaving cour
ses for teachers were attended 
by 39, of whom 38 graduated.

In the weaving courses knit
ting also wTas taught, especial
ly to the young. In all, knit
ting courses at Kaunas, Zapyš
kis, Varėna, and Prienai were 
attended by 259 women stu
dents, of whom 183 graduated.

In 1932 at the agricultural 
courses of the teachers of ele
mentary schools were given 
general lectures on household 
industry. In the same year 
theoretical lectures were de
liberately reduced as failing to 
yield the necessary results, 
and practical work was adopt
ed. Male teachers in the cour
ses taught plaiting and wood
work, and at the Ministry of 
Education courses teachers 
were taught weaving, plaiting, 
sewing, knitting, patching, and 
other crafts.

Ceramic courses proceeded -in 
Viekšniai. The Viekšniai dis
trict is known for its good 
quality clay.' In the .hamlet 
are operating five or six pot
teries, which deliver their own 
wares to Kaunas, the Klaipeda 
territory, and Suvalkai.

In 1932 the first attempt was 
made to hold courses for the 
Viekšniai potteries. At first 
the potteries adopted a very

unfavorable attitude to these 
courses, and did not trust 
them, but later this attitude 
changed when they realized 
the great benefits accruing 
from these courses.

At the close of each course, 
an exhibition of its wares is 
held. At Kaunas were two 
such exhibitions, April 3 to 7 
and December 26 to 31. A big
ger exhibition was organized 
at Varėna, which was attended 
by the local women weavers, 
and in which the knitting cour
ses participated with their 
wares.

Besides these exhibitions, In 
1932 at the travelling agricul
tural exhibitions were organ
ized sections of household in
dustry wares, to which the vil
lage women and various ama
teurs brought their wares. In 
order to encourage people to 
make articles of various kinds, 
the best of those submitted 
were awarded prizes. A total 
of 6,450 Lits was expended on 
prizes.

From September 1932 rules 
for affording help to manufac
turers of household industry 
wares began to operate. Sub
sidies were given solely to those 
engaged in household industry 
(weavers and wood-workers), 
in the first placei to those at
tending the lectures and to per
sons who deliver their wares to 
the Marginiai Cooperative Soc
iety.

When the work of household 
industry was started, the ques
tion of improved tools came to 
the fore. This question was 
particularly acute in the weav
ing sphere. Throughout Lith
uania are used only narrow 
looms bequeathed from olden 
times; wooden weavers’ reeds, 
without improved up-to-date 
impliments. Those female weav
ers who on their own initiative 
had learnt to weave better fab
rics, ordered impliments from 
Latvia and Germany, paying 
twice, sometimes three times 
as much for them. When the 
question of improving impli
ments arose, there were found 
several good makers in various 
regions who manufacture the 
necessary tools much more 
cheaply.

In order that the manufac
turers of household industry 
articles may have a guide, when 
embellishing their products, a 
publication styled “Sodžiaus 
Menas” (Rural or Village Art) 
came out in four numbers du
ring 1932, thus completing the 
series. This publication fur
nishes numerous patterns of 
ornamentation, which are wide
ly used in schools and villages.

LIETUVIŲ DIENOS 
PASAULINĖJE PA
RODOJE TVARKA
Lietuvių Dienos iškilmių pro- 

grame Chicagoje sekmadienį, 
16 d. Liepos dalyvaus: Lietu-
vos Ministeris B. K. Balutis, 
Princeton Universiteto Profe
sorius H. Bender, Juozas Bab
ravičius, visų šalių konsulai ku
rie randasi Chicagoje, Lietuvių 
Dienos Karalaitė, jos svita ir 
apie tūkstantis programo pil
dyto jų.

Jungtinis Chicagos Lietuvių 
dainininkų choras iš apie 700 
balsų, vedamas Antano Pociaus, 
100 narių orkestras vedamas K. 
Steponavičiaus, ir keturios ba
leto grupės išpildys turiningą 
programą, kurį Lietuviai matys 
atsilankę į Lietuvių Dienos iš
kilmes. 

f

Platus sporto programas
Muzikalis ir kalbų programas 

nusitęs nuo 2 iki 5 vai. po pie
tų: Tuojau po to Parodos la
gūnoje įvyks Lietuvių Sporto 
programas, kuriame dalyvaus 
apie 200 išimtinai Lietuvių at
letų. Tikima kad dalyvaus mė
gėjas golfo čampionaaj^ohnny 
Goodman, Jack Sharkey, Ed 
Krause, žymus futbolo lošėjas 
Notre Dame universitete ir eilė 
kitų žymių sportininkų.

Sporto programas susidės iš 
nardymo, gelbėjimo skenduo
lių, demonstracijos vandens po
lo, kumštynių ir rungtynių, šis 
programas nusitęs iki 8 vai. va
karo. Sporto dalimi rūpinasi 
Dr. J. P. Poška.

Laike Lietuvių iškilmių Pa
rodoje, komitetas suteiks pri
zus tipingiausiai ir gražiausiai 
Lietuvaitei — Lietuvių Dienos 
Karalaitei ir jos 12 mergaičių 
svitai; taipgi sveikiausiai Lie
tuvaitei ir Lietuviui berniukui, 
kuriuos iš tarpo daugelio kon- 
kursantų išrinko Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija Chica
goj e.

LITHUANIAN VILLA. Tarp 
daugelio Chicagoj gražių vietų, 
vertų apsilankyti yra ir taip 
vadinama Lithuanian Villa. 
Tai pp. Stankūnų įstaiga, ku
ri labai gražiai įrengta ir pa
tarnavimas mandagus.

Kurie atvyksta Chicagon į
Pasaulinę Parodą privalėtų ap
sistoti šioje gražioje vietoje. Iš 
jos nuvažiuoti į Parodą labai 
paranku ir kainuoja tik 7c ir 
tramvajai priveža prie pat Pa
saulinės Parodos vartų. An
trašas: Lithuanian Villa, 11212 
So. Western Ave. Telef. Be
verly 2300.

VYČIŲ piknikas pereitą sek- 
medienį Vytauto Darže Aųvo 
labai skaitlingas ir kaip'Tleko 
girdėti Vyčiai padarė gražaus 
pelno.

APDEGĖ. Liepos 10 d. už
sidegė Springfielde, III., valsti
jos kapįžoliaus namas. Pada
ryta nuostolių už apie $100,000.

Tą patį rytą susirinko dele
gacija į SpringfiejMą svarstyti 
prohibicijos atšaukimo klausi
mą. Del gaisro begalėjo pra
dėti posėdžio^ *’

KOKIŲ NELAIMIŲ BUNA. 
Vaikutis, Leo Cassatto, 7 m. 
amžiaus, nuo 1355 W. Ohio st., 
iškrito per langą nuo 4-to auk
što ir sunkiai susižeidė. Ve
žant jį automobiliu į ligoninę 
atsitiko kita nelaimė: automo
bilis apvirto ir vaikutis užmuš
tas.

DUONA pabrango. Su Lie
pos 8 diena Chicagoje pabran
go duona vienu centu ant ke
paliuko. To priežastis — ap- 
taksavimas kviečių ir miltų pa
brangimas. ,

ITALAI Chicagoje iškilmin
gai rengiasi, pasitikti savo lėk
tuvus, kurių virš porą desėt- 
kų Mussolini pasiuntė į Pasau
linę Parodą. Jie atskrenda iš 
Europos per Islandiją.

THINGS THAT NEVER HAPPEN,
By GENE BYRNES

TAUTINIŲ veikėjų Chica
gos ir apielinkės konferencija 
įvyko Liepos 5 d., kurioje vis
kas galutinai nutarta kas lie
čia Tautininkų konferenciją ir 
priimta visi pasiūlymai kokie 
bus svarstomi Liepos 15 d.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

(viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
'gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

4 MILIJONAI. Liepos 9 d. 
jau buvo aplankę Pasaulinę Pa
rodą 4 milijonai žmonių. P-lė 
Billie Morse iš Michigan City 
gavo bilietų nr. 4,000,000. Už 
tai ji gavo Parodos medalį kai
po 4 milijonų skaičiaus užpil- 
dytoja.

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.

3241 South Halted Street 
Telefonas VICTORY 0562 

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

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

I LITHUANIAN VILLA
I LIETUVIŠKAS VASARNAMIS i 
« : 
H Lietuviai kurie atvykstat į Pasaulinę Parodą Chicagoje, | 
I užsukit į Lithuanian Villa..- Čia gausit geriausį patarnavi- * 

mą, skanu Lietuvišką valgį, gero alaus ir patogią nakvynę. ;
Rezervacijas galit padaryti laišku arba telefonu, ypač sve- t 
čiai iš kitų miestų, praneškit tikrą dieną savo pribuvimo. :

ONA STANKŪNIENĖ, Vedėja | 

:: 11212 So. Western Avenue J
H Telefonas:, Beverly 2300 CHICAGO. ILL. J

dą kaip atgaivinti mirusį žpio- labai galimas daiktas kad ateis 
gų trumpam laikui. Mokslas laikas kuomet žmogaus amžis 
parodo įvairiausių stebuklų ir] bus žymiai prailgintas.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu i mėnesi ; 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekviena mė- I 
nesi rasite Pustapėdiškįį Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių ■ 
gyvenimo nuotikiais. ;

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į _ i 
Lietuva? metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS” ;
2437 West 69th Street Chicago, IU.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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PRADĖJO LIETUVINIMĄ PAVARDŽIŲ
------------------------------------------

[kaimyne “Vilnis” iš sarma
tos labiau paraudonuoja.

Lietuvoje susidarė Pa
vardžių Lietuvinimo Komi
sija, kuri posėdžiauja ir iš
dirba budus sulietuvinimui 
suslavintų Lietuviškų pa
vardžių, kurios turi priesa
gas -ičius, -evskis, -ovskis, 
-auskis, -auskas.

Vasaros metu bus sura- 
šydinta j žodyninius lape
lius visos Lietuvių pavar
dės. Ta darbą paves atlik
ti valsčių valdybų raštinin
kams. Valsčių valdyboms 
išsiuntinėja tikslus nurody
mai kaip tatai daryti.

Surinkta pavardžių me- 
dega rudeni bus tvarkoma. 
Pavardės su slaviškomis uo
degomis bus atitaisytos ir 
piliečiams duodant naujus 
pasus kitais .metais Lietu
viai bus įrašomi pataisyto
mis pavardėmis.

Lenkų, Žydų, Rusų, Vo
kiečių ir tt. pavardės nebus 
Lietuvinamos.

Taip pat rūpinamasi su
sitarti su katalikų bažnyčia 
kaip rašyti krikščioniškus 
vardus: Kazimieras ar Ka
zys, Stanislovas ar Stasys, 
ir tt.

Račkauskas tada redaga
vo “Tėvynę” ir darbavosi 
prie Liet. Atstatymo B-vės.

“Dirvą” redaguoti paėmė 
Karpavičius 1917 m. pabai
goje.

Račkauskas Į Clevelandą 
atvažiavo tik 1923 m. ir tą 
patį metą vėl apleido Cleve
landą ir išvažiavo į Lietuvą.

Jeigu p. Račkauskas bu
tų kuo nors atsižymėjęs, se
nukas Grigaitis butų para
šęs:

“Račkauskas visados bu
vo demokratijos skleidėjas 
ir mums artimas žmogus.”

Mat, senukas moka daly
kus vartyti kaip jam tinka
miau ir faktus iškraipyti 
kaip ubagas seną vyžą.

Kas su tokia jo “išmin
timi” nesutinka, senukas 
taip susikeikia kad net jo

Nepripažysta čampionu
“Cleveland News” edito- 

riale šitaip išsireiškia apie 
naują čampioną Camera:

“Primo Camera, pasauli
nis čampionas.

“Pasaulinis čamp i o n a s 
ko? Na, pažiūrėsim. Ne
gali būti boksavimosi. Jack 
Sharkey jį taip apipliekė 
kaip bačkų dirbėjas bačkas 
per penkis raundus iki ta
po išmuštas. Ir, akivaizdo
je to, dadėjus dar 60 svarų 
Carneros sunkumo negu jo 
oponentas sveria, jis vargu 
gali būti pasaulinis čampio
nas vyriško savęs apsigyni
mo meno.

“Gal but tikriausias titu
las šiame atsitikime Signo- 
rui Carnerai butų ‘pasauli
nis čampionas kuola-kalis’.”

S. Karpius

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

(Tęsinys iš pereito num.)
Papa, Papą, taip 
Negražu!

“Naujienų” Liepos 5 d. 
numeryje senukas Grigai
tis taip įsiburnoja ant “Dir
vos” kad net komunistiška 
“Vilnis”, kuriai burnoti ne 
naujiena, iš to nusistebėjo 
ir padarė editoriale pasta
bą.

Štai kaip “Vilnis” kalba 
apie tą senuko Grigaičio 
burnojimą:

“Šitokia isterija, tokis ko- 
liojimasis sakyte sako kad 
p. Grigaičio pastogėj (ku
rioj pastogėj: ar po skrybė 
ar po nr. 1739 So. Halsted? 
—“Dirva”) kas nors nege
rai. O gal tai bus naujos 
rūšies ‘kontestas’ — katras 
geriau gali koliotis? Gri
gaitis kontestantais specia
lizuojasi. ... Fe! kaip žmo
gus gali žemai nupulti kuo
met jis praranda politinį 
nugarkaulį.”

O taip “kerdžiaus nata” 
senukas Grigaitis “Dirvą” 
išplūsta už tai kad “Dirva” 
pastebėjo jog. “Naujienų” 
darbininkams už pusmetį 
algos nemokėta....

Kada šitaip tas tris gent- 
kartes perilgai užsilikęs re
daktorius laikraštyje rašo 
ir kitą laikraštį vadina 
“šlamšteliu”, turime pilnai 
sutikti su “Vilnies” patėmi- 
jimu kad abiejose senuko 
Grigaičio pastogėse labai 
negerai....

Alina pas Vikingus

Kitas “Naujienų” 
“Priparodymas”

Tame pačiame numeryje 
“Naujienos” užsimena apie 
žinomą Amerikiečiams V. 
K. Račkauską, kuris šiose 
dienose tapo Lietuvos val
džios pabaustas už kokius 
ten dalykus sąryšyje su jo 
diplomatinę tarnybą. Senu
kas Grigaitis, atskaitęs p. 
Račkausko veikimą Ameri
koje, priveda kad p. Rač
kauskas “suorganizavo ben
drovę Clevelande, kuri per
ėmė ‘Dirvos’ leidimą”.

Ant kiek senukas Grigai-! 
tis pasilikęs iš “leistrų” ga
lima spręsti iš jo viršminė- 
tos pastabos.

“Dirvos” bendrovė tapo 
suorganizuota Gegužės 15, 
1915 m., ir ta pat vasarą 
pradėjo eiti “Dirva”. _ I

Būdama Rusnėje, Alina girdėjo kalbas 
apie vikingų žiaurumą ir jų plėšimus pa
jūrio gyventojų, girdėjo apie jų apsibuvi- 
mą visame pajūryje prieš keliolika metų. 
Brutenis, matydamas jauną gražią moterį 
nelaimėje, j ieškančią sunaus, visa širdimi 
norėjo jai pagelbėti, ir jeigu butų žinojęs 
kad kurioje nors vietoje yra laikomas jos 
sūnelis, butų kėsinęsis — net su pavojumi 
sau — padaryti puolimą ir bandyti atimti 
jauną nelaisvį. Dabar gi, dėjo visas pas
tangas perkalbėti Aliną nuo tokio pavojin
go žygio — vykti į nežinomus žmones, tarp 
jų j ieškoti savo sunaus. Jis neturėjo tiek 
spėkų kad nueiti ir po visą pajūrį jieškoti 
pagrobto vaiko.

Bet Alina, žinodama kad netoliese pajū
ryje gyvena tie kurie pagrobė jos sūnų, 
dar labiau degė noru bėgti tenai ir auko
jant savo gyvastį surasti vaiką, arba žūti 
be j ieškant.

Pasaulis jai buvo nežinomas, todėl iš
rodė mažiukas — manė kad kiek toliau pa
ėjus suras savo sunri ir parsives.

Niekas jos nesulaikė nuo vykimo į pa
jūrį, į vikingų stovyklas, jieškoti kas buvo 
jos.

Neatsiliko nuo jos ir Ragailė. Tik ka
da jos išvyko, Brutenis sugalvojo — per- 
vėlai — kad reikėjo jas sulaikyti ir duoti 
žinią į Daugupius į kokį pavojų kunigienė 
eina, kad ją sulaikytų pribuvęs pats jos vy
ras. Bet jodvi jau buvo išplaukusios.

Alina — galima sakyti vaduodamas! 
ne šaltu protu bet prigimtimi savo kūdikį 
atgauti — keliavo pas tuos žmones ku
riems, kaip juos pažinusieji patyrė, neap
ėjo nei moters garbė nei tyrumas, kurie 
kiekvieną pagrobtą moterišką išgėdino ar 
net žudė arba ėmė nelaisvėn. Ji nešė pati 
save jiems — į jų nagus, gal to nežinoda
ma, nenujausdama. Jai gręsė tas pats — 
išgėdinimas, ir gal žiauri mirtis už prieši
nimąsi. Bet ji apie tai visai negalvojo: 
visas jos noras buvo — sūnūs, sūnūs, sū
nūs. . . . Ką Ragailė nujautė ir tikėjosi, ji 
Alinai nesakė. Ji jautė savo pareiga eiti 
kartu su Daugupių kunigiene jieškoti jos 
sunaus, kurį pati pražudė.

Kaip Alina buvo moteriško gražumo 
ir malonumo atvaizdas, taip Ragailė buvo 
moteriško stiprumo pavyzdis. Dikčiai di
desnė, stambių kaulų ir petingesnė už Ali
ną, ta stipri merga nuo Nevėžio jautė sau 
už pareigą užtarti, globoti ir ginti kunigie- 
nę, kurios tarne ji dabar buvo.

v ’k -k

Pribuvo jodvi į šių dienų Klaipėdos 
sritį, kur buvo vikingų didžiausios sody
bos, nes jie pasirinkdavo sau vietas prie j

DIRVA

Tuo tarpu Jack Sharkis 
sakosi kad jis dar norėtų 
kartą su .Camera muštis. 
“Mane parmušė gerai pa
taikytu smugiu. Aš jaučiuo
si gerai ir dar su kumšty
nėmis neužbaigiu. Aš da
viau Carnerai progą, vieną 
kartą jį sumušęs, ir pasiti
kiu kad jis suteiks man pro
gą bandyti atgauti čampio- 
natą.”

Cukrus iš Medžio
Prof. Haegglund pasiūlė 

Švedijos vyriausybei pro
jektą gaminimui cukraus 
iš medžio. Sako kad iš 100 
kilogramų medžio galima 
padaryti 60 kilogramų cuk
raus ir apie 5 kilogramus 
acetiško acto..

Tas cukrus, be valymo, 
tinka dėti į galvijų pašarą 
ir alkoholio bei mielių ga
minimui.

Šis cukraus gaminimas 
apima pavertimą medžio į 
sachariną su pagalba hyd- 
ro-chloriškos rakšties.

—Moteriai lengviau rasti 
daug vyrų negu vieną.

subėgimų upių su juromis, kadangi iš jurų 
vesdavo savo pirklybą upių keliais, su tais 
gyventojais kurių nepajiegdavo apiplėšti. 
Kaip žinome, jiems buvo užstota kelias plė
šimams Nemunu stipria Rusnės pilimi, su 
kuria jie daug pirkliavo ir turėjo susineši- 
mus.

Klaipėdos vikingų sodyba buvo gerai 
sutvarkyta. Ją valdė jarlas Frodas, vienas 
iš mažesnių Danų didžiūnų, atsikėlusių ten 
gyventi anais bado metais. Jis buvo seny
vas, ir nors vikingas jurų plėšikas, bet tei
sus ir sąžiningas. Grobimas, plėšimas sve
timų kraštų buvo vikingų darbas — jie tą 
nelaikė prasižengimu. Juo daugiau kurs 
kitur išvykęs laimėjo tuo buvo garbinges
nis savo žmonėse. Bet Frodas žiurėjo tvar
kos — kad po juo esanti vyrai neplėšikau
tų, neužpuldinėtų ir nežudytų aplinkinių 
gyventojų su kuriais reikia nuolat turėti 
reikalus. Frodas vėliau, kada į jo gyvena
mą sritį pribuvo Rorikas sau grobių jieš
koti, prieš jį atkakliai kariavo ir net neda
vė jam pagalbos Rusnei užimti.

Frodo valdomoje srityje jau buvo su
laikyta užpuldinėjimas moterų ir merginų 
ir vikingai turėjo sau gražumu rinktis ar
ba imti žmonas ir su jomis gyventi. Mote
rų užpuolimu ir gėdinimu užsiima tik nau
jai kur pribuvę ir užpuolimus darą plėši
kai.

Pas tokius vikingus dabar Alina ir Ra
gailė vyko, nors to nežinojo. Tačiau ne iš- 
sykio ant tokių pataikė. Iki pasiekė Fro
do stovyklą, jodvi turėjo susidurti su ne
smagumais.

Jodvi irėsi luotu Kuršmarės siauraja 
dalimi, pakraščiu, artyn Klaipėdos. Pa
siekę upę vardu Dania — gal but pramin
tą nuo Danijos, bet pačių Žemaičių vadi
namą Akmene — sustoję pakraštyje pasil
sėti, susidūrė su trejetu vikingų vyrų. Tie, 
pamatę moteriškas vienas, savo prigimtu 
papročiu norėjo jom pasinaudoti. Alina, 
pamačius ginkluotus vyrus prie jų artinan
tis, labai nusigando, bet Ragailė ją ramin
dama, matydama kokie tie vyrai yra, ren
gėsi su jais kovoti. Prisakius Alinai turė
ti gatavai savo ginklą, ji pati pasiryžo pir
mutinė užvesti kovą su užpuolikais, jeigu 
jie nepasišalins. Jodvi gal butų bėgusios 
į vandenį ir nusiirusios toliau, bet nelaimė 
kad tie vyrai atėjo pavandeniu ir užstojo 
jom kelią į luotą, net patį luotą paplukdino 
į vandenį, didesniam jų pašiepimui.

Moterys ypač narsios kuomet prieš jų 
norą kas nori pasinaudoti jų moteriškumu, 
todėl kaip Alina taip ir Ragailė dvigubai 
sustiprėjo pasijutusios ko tie vyrai nori, ir 
kuomet jie pradėjo jas užkabinėti, Ragai
lė smogė į, žandą tam kurs ją puolė taip 
kad tas parsirito ir negreit atsikėlė. Ali
nai besiginant nuo jos užpuoliko, Ragailė 
tą stipriai sugriebus už sprando partren
kė į žemę. Trečiąjį gi privertė įbristi —

DIDŽIAM ŽMOGUI UŽGESUS....
Rašo Vainis Dainoras.

Laukuose nyki naktis lėtai kvėpavo. Kau
no miestas buvo paskendęs žiburiais nulie
tame slėnyje. O elektros spindinčios žva
kelės lyg maudėsi Nemune srauniam, lyg 
stiebės į padanges. Ii’ nakties tylą nuri
musią tik sudrumstė varinių varpų aima
na, tik nubangavo gedulo bangos virš mie
sto bonių, virš kalnų ir pasklido po visą 
šalį. Lietuviai išskaitė varpų raudą kad 
mirė didis tautos žmogus — Juozas Tu
mas-Vaižgantas. ...

Tai buvo 1933 m. Balandžio 29 d., 8 
vai. vakare.

Nulindo Lietuvių širdys kad mirė di
dis tautos rašytojas, veikėjas, kalbėtojas, 
mokslininkas-mokytojas, dvasininkas ka
nauninkas daktaras Universiteto docentas 
Juozas Tumas.

Aplenkęs jo biografiją, parašysiu skai
tytojams tik tai ką šiandieną šneka Lietu
vių širdys, netekusios didžio žmogaus.

Kun. Tumas-Vaižgantas Lietuvoj ži
nomas literatūros gyvenime pirmuoju po 
Dr. Jono Basanavičiaus, Dr. Vinco Ku
dirkos ir dar vieno-kito. Tik suskambėjus 
Lietuvių literatūros užžėlusioms dirvo
nams “Varpui”, Tumas dar kiek pavydus 
kunigėlis, bet veiklus kultūros arėjas, iš
leido “Tėvynės Sargą”, vėliau grynai lite
ratūrinę “Apžvalgą”, ir tt. Dirbo jisai 
didžiojo karo metu. Dar Rusų Dinabur- 
ko mokykloj Tumiukas buvo maištininkas 
gimnazistas. Rusams jisai iši’odė pikta 
dilgėlė, Lietuviams gi jis buvo jau atsiku
riančio gyvenimo sąnarėlis. Atsikūrus 
Lietuvos nepriklausomybei, Tumas V ra jau 
didžiu Lietuvių rašytoju, redaktorium. Jis 
rašo daug publicistinių dalykų, labai ga
biai ir landžiai renka pluoštus Lietuvių li
teratūros . istorijai medegos. Tuojau sto
ja Lietuvos universitetan ir ten veik ati
duodamas savo širdį besimokinančiai jau
nuomenei, tautos žiedui, dirba iš visų jiegų.

Kad amžiams paminėtų Lietuvių kul
tūros kilimą, nepriklausomybės kultūrines 
kovas, čia jau Vaižgantas rašo didžiausią 
Lietuvos epopėją, “PRAGIEDRULIAI”, 
kuri susideda iš dviejų dalių: Gondingos 
ir Vaduvų Kraštų, tai bus Žemaičiai ir 
Aukštaičiai. Jis rašo gabaus rašytojo 
plunksna daug: ir laikraščiuose ir žurna
luose ir viso parašo 18 stambių tomų, ne
skaitant smulkių knygučių. Jis, kaip Že
maitė, grynai Lietuvišką gyvenimą su vi
sais papročiais aprašo. Jo raštuose rea
liausia matosi kaimo gyvenimas, tik daž
niau pasiturinčių ūkininkų, buržuazijos.

Be “Pragiedrulių” jisai parašė “Dė
des ir Dėdienes” ir kt. Nagrinėti jo kūry
bai galima visas tomas paskirti. Vaižgan
tas yra didžiausių musų rašytojų pirmose 
gretose pastatytas. Jis nemažiau žinomas 
kaipo tipingas dvasininkas-žmogus (bet ne 
biznierius, kaip daugelis kunigų kad yra), 
visuomenės veikėjas, tautininkas ir savo 
laiku sumanus politikas.

Liūdi šiandieną Lietuva netekus tokio 
žmogaus. Ir kur neliudės kad gesta toki 
vyrai kaip dainius Maironis, rašytojas Tu
mas-Vaižgantas. ...

—Paslaptis retai išbūna paslaptimi jei
gu patenka į daugiau negu vieną krutinę.

—Juo laisvesnis tu jautiesi prie kito, 
tuo laisvesniu jaučiasi kitas prie tavęs.

net nuplaukti — toli į vandenį grąžinti jų 
luotą. Vyrai prieš jas ginklo nevartojo, 
nes nežinojo kad jos yra svetimos ir iš to
li, bijojo kad jos kartais nebūtų kurių ar
timų vikingų gyventojų moterys, už ką 
prisieitų atsakyti.

Iš tų vyrų išklausinėjo kur gali rasti 
tos srities valdovą, ir jie, baimindamiesi 
kad gali būti įskųsti, pasakę kur valdovą 
atras ir kuo jis vardu, pasišalino.

Persiirę skersai Klaipėdos pertaką, te
nai, ant siauro ilgo ploto žemės gulinčio 
tarp Baltijos juros ir Kuršmario, rado stip
riai Įsigyvenusį Frodą.

Klaipėdos pertaka visa buvo užpildy
ta vikingų dideliais laivais ir mažomis val
timis. Pirmą kartą jodvi pamatė baisius 
vikingų laivus, kurių galuose, ant ilgų iš-

UPIŲ GILUMAS
Paprastai upės nesiekia giliau per 100 

pėdų. Gilesnių upių maža tėra.
Didelė Pietų Amerikos upė Amazonė 

netoli išbėginio į Atlantiką turi 180 pėdų 
gilumo.

Sakoma kad Kanadoje esančios dvi 
upės, kurios turi gilumo keletą tūkstančių 
pėdų. Ottawa upė kai kuriose vietose tu
rinti net iki 7000 pėdų gilumo.

PASKUTINĮ KARTĄ
Paskutinį kartą salėj
Spaudžiau šilkų siluetą — - 
Su lanksčia, tartum plaštake, 
Sukaus ratu po parketą.

Rausvas vynas mano gyslas
Paskutinį kartą tvindė,
Šilku dengta jos krūtinė
Aistrų liepsnas manyj gimdė.

Paskutinį kartą grojo 
Valsus muzika širdies.
Daugiau dainose artojams 
Žiebsiu žiburius nakties.

Mano šokiai — su artojais
Ir arimų sesėm kaime.
Mano dainos — vien rytojaus
Neš saulėtą kloniams laimę.

Pajuostė, 15-vi-’33. Vainis Dainoras.

PAASARIO NAKTĮ
Pavasario naktį kaip gėlės sapnuoja
Ir sodas šlamėjęs užsnūsta,
Tau rodos kad džiaugsmas širdyje žydėjęs 
Su varpo akordais sudužta.
Ii- tu tada liūsti, nerimsta tau siela, 
Ir ašaros veidus mazgoja....
Ir tau tuokart niekas nerodu, nemiela 
Kaip graudus akordai plasnoja.
Bet varpo akordai bematant sudužta, 
Nutilsta ir miršta erdvėje,
Tu kryžių padarius giliai tik nuliūsti 
Kad jų jau daugiau negirdėsi....
Ne mirusio aido, sesute, tau gaila,
Bet gaila dienos nuskintos,
Ir širdis tau rauda krutinės gelmėse 
Gražiosios nakties mirštančios....
Ir liūsti tu, sese, kad diena po dienai 
Vis skęsta skaudžion praeitin, 
O tu nenoromis su skaudžia siela 
Vis eini prie kapo artyn ir artyn....

Jonas Morkūnas.

—Visada apsimoka perskaičiuoti ge
rus darbus ir nuopelnus tų žmonių kurių 
neapkenti.

Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 
JONO MORKŪNO parašytą apysaką 
“NEŽINOMO KAREIVIO

KAPAS”
Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuviu 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”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

keltų kaklų buvo įtaisyta žiaurių baisybių 
galvos, gražiai spalvomis nudažytos, bet 
savyje turinčios gąsdinantį baisumą.

Laivuose ir valtyse buvę vyras jas vėl 
užkabinėjo,- visaip šnekino ir pašiepė, bet 
vis prisibijodami ir atsargiai, ir nieko ki
to jom nedarė.

Prieinant Frodo bustynę, jos sutiko 
daug ir moterų, kurių daugelis kalbėjo 
jom pažystama kalba — tai buvo Žemaitės 
kurios su vikingais gyveno; ju vaikai kal
bėjo maišyta kalba: tai buvo mišinis Danų 
ir Žemaičių, kurs tuo laiku buvo aukščiau
siame laipsnyje. Tas labai stebino jas, ir 
abidvi džiaugėsi kad čia patekusios nepra
dings.

Seka: Frodas ir Sūnūs.
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VAZGELIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

kalno yra keletas labai di
delių akmenų, kurie gal but 
buvo naudojami gynimosi 
atsitikimuose. Kai dabar 
visi dejuoja prispausti “kri- 

Vazgeliačiai nenusi
neš turi maisto at- 
“ Aruodų kalne”.
truputį apie “Velnio

Kaimas su daug istoriškų- 
senoviškų palikimų.

Vazgeliai yra Utenos val
sčiuje kaimas. Šioje apie- 
linkėje Vaizgeliai yra popu
liarus kaimas, nes turi daug 
žymių istorinių vietų, kaip 
tai Lietuvos kunigaikščio 
Uteno žmonos “Vidos pilia
kalnis” ir paties Kunigaikš
čio Utenio vad. “Aruodų 
kalną” ir “Velnio Bliudelį”.

Čia pasistengsiu paduoti 
apie tai platesnių žinių. 
Pradėsiu nuo “Vidos pilia
kalnio’’.

Vidos piliakalnis yra prie 
Utenio upės, kuri išbėga iš 
vadinamo Utenio ežero. Pa
krantėj ežero kitados sto
vėjo dideli gražus Utenio 
rūmai, padirbti iš akmenų 
ir plytų. Dabar žmonės to
je vietoje ardami užtinka 
daug įvairių senovinių gin
klų ir pinigų.

Kaip sakiau, Vidos pilia
kalnis yra prie upės. Tuo 
laiku Utenis gyvenęs dabar 
vadinamam Utenos mieste. 
Iš Utenos kunigaikštis Ute
nis važiavęs į svečius pas 
kunigaikštį Pakalnį (apie 
tai “D.” skaitytojams jau 
teko skaityti). Utenio žmo
na kelionėje sunkiai susir
gus ir numirus. Vidos mi
rimo vietoj Utenis įsakęs 
žmonėms supilt pilimą, taip 
ir padaryta pilis. Upę už
tvenkus galima paplukdyti 
vandenyje visa ta pilimą. I viena moteris netyč

Nelabai senai, ar 1927 m.Jmiršus savo kūdikį, 
ant to piliakalnio dar buvo1 ėjus namon atsiminus ir la- 
didelis akmuo su iškaltu1 . nusigandus pasakius,
kryžium. Dabar to bran-Į 
gaus paminklo nebėra, gal 
koks mažo supratimo žmo
gus padėjo jį savo namo ar 
tvarto pamatau.

Dabar nors trumpai pri
minsiu “Aruodų kalną”.

Aruodų kalnas stovi ga
le kaimo. Padavimai apie 
jį pasakoja šiaip.

zio”, 
mena, 
sargą

Dar 
bliudelį”.

Velnio bliudelis turi pa
davimą tokį. Utenio lai
kais, 1292 metais — tuomet 
dar Lietuviai buvo pagonys 
stabmeldžiai. Prasikaltu- 
siems ir peržengusiems die
vų Perkūno, Patrimpo ir 
Pikuolio Įsakymus teismas 
buvęs toks: buvo iškasta gi
li duobė, kurią vadinę “Vel
nio bliudas”, prasikaltėlį 
įkišdavę maišan ir užrišę 
parisdavę nuo kalno duobės 
link.. Jeigu prasikaltėlis į- 
krisdavo į duobę tai skaity- 
davosi vertas bausmės. Nu
teistąjį tuojau apkraudavę 
duobėj sausom malkom ir 
sudegindavę. Bet jeigu kal
tinamasis risdavęsi nuo kal
no ir prasirisdavęs pro šalį 
duobės, toks skaitydavosi 
išteisintas.

Ši duobė baigia nykti. Su 
ja kartu nyksta ir padavi
mai. Yra. dar sakoma kad 
netolimoje praeityje šioje 
vietoje žmones gandindavę 
įvairios laumės ir velniai. 
Vieną kartą rugiapjutyje 
einant žmonėms valgyti, 
viena moteris netyčia už-

Par-

| “kad butų tas kūdikis ne
gimęs, dabar vistiek laumės 
sues’’, greit nubėgus ton 
vieton, radus savo kūdiki 
kuopuikiausia aprengtą ir 
brangiais žaislais apkabin
tą. Moteris apsidžiaugė ii 
kaimynėms pasigyrė.

Viena norėjo kad ir jai
Po šiuo'laumės papuoštų kūdikį ir 

kalnu kunigaikštis Utenis1 nunešus ton vieton paliko 
buvo padirbdinęs didelius'ir nuėjo. Sugryžus kūdikio 
aruodus maisto atsargai iri pasiimti radus tik jo kaule- 
sandėlius ginklams. Kalnas liūs: laumės tam kūdikiui 
panašus į pilimą. Po kalnu! net nučiulpę mėsą nuo kau- 
ineiti buvę devynerios ge- lų.
ležinės durys. Dabar ant Kiti kalbėję matydavę toj

KADA JUMS REIKIA i 
TUXEDO, CUTAWAY arba FULL DRESS į 

SUITS — kreipkitės pas mus.
UŽLAIKOME VĖLIAUSIUS MODELIUS. |

Išnuomcjame už visai prieinamą kainą. |
Išsikirpkit šį skelbimą ir laikykit, kada reiks atsineškit, į 

gausit reikmenis už 10% pigiau.

WILLIAMS DRESS SUIT RENTAL CO. i
10515 Superior Avenue į

Atdara vakarais. (31) GLen. 4807. J___ " ■ ■ H

MUCH CHEAPER BY BOAT

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

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

2

All ExpenseToursPECIAL
CLEVELAND 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY

C ANADA 

CEDAR POINT
PUT-IN-BAY

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

■ ■ 11 mi n

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper 
to ship your car than to drive it, and you save a a ay.

rwi
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duobėj labai gražias laumes 
velėjant rubus arba ver
piant. Kai kada, sako, jos 
pinigus skaitydamos dai
nuodavę labai gražias dai
nas; kai kas matydavę duo
bėj degant didelę ugnį, o 
ant ugnies stovėdavęs juo
das velnias su šakėm ran
koj, o kai kada jodinėdavęs 
ant labai gražaus žirgo apie 
duobę ir barstydavęs aukso 
pinigus, bet niekas nedrys- 
davęs prieiti pasirinkti pi
nigų. (Pabaiga bus.)

MIRĖ VLADIMIRAS 
ZUBOVAS

Birželio pabaigoje mirė 
žinpmas Rusų didikų narys 
Vladimiras Zubovas, kuris 
gyveno Šiaulių srityje, iki 
karo valdydamas plačias 
sritis. Jis buvo gimęs ir 
augęs Lietuvoje, taigi pa
žinodamas Lietuvius juos 
nekartą ir užtardavo prieš 
Rusų vyriausybę.

Mirė būdamas 71 m. am
žiaus. Karo metu jis įstei
gė Peterburge Lietuviams 
laikraštį ir jam rašinėjo. Po 
karo gryžo į Lietuvą, ir 
nors neteko visų savo dva
rų ir žemių, nepabėgo iš 
Lietuvos.

Zubovų šeima atsirado 
Lietuvoje po 1795 metų, ka
da Katrė Didžioji suplėšė 
Lietuvą-Lenkiją ir pradėjo 
dalinti savo geriems drau
gams Lietuvoje dvarus.

NAUJAS TILTAS Pfcft 
DUBYSĄ

Birželio 22 d. Airiogaloje 
iškilmingai atidarytas nau
jas geležies betono tiltas 
per Dubysą. Tiltas pradė
tas statyti Gegužės 18 d.. 
1932 m. Tiltas yra apie 86 
metru ilgumo, trijų angų, 
ir kaštavo 100,000 litų. Til
tas atrodo labai gražiai ir 
yra savotiškas papuošalas 
ir taip jau gražių Dubysos 
krantų.

KIEK IŠAUGO KAUNAS
Prieš karą Kaune apytik

riai buvo apie 60,000 gyven
toji), o trobesių buvo apie 
3,800, kurie priklausė 1514 
savininkams.

Po karo, ypatingai nuo 
1923 metų, kada buvo įves
ta savo valiuta, statyba 
Kaune smarkiai padidėjo ir 
metas po metą augo.

Dabar Kaune jau priskai- 
toma apie 125,000 gyvento
jų, o trobesių jau yra apie 
12,000, kurie priklauso še
šiems tūkstančiams savinin
kų.

Taigi per paskutinius 10 
metų pastatų skaičius Kau
no mieste, sulyginus su 
prieškariniais laikais, padi
dėjo trigubai, o gyventojų 
skaičius padvigubėjo. Pa
žanga, kaip matome, pada
ryta didelė. “M.R.”

TAIKOSI PRIE SUMA- 
ŽĖJUStŲ INEIGŲ

Lietuvos valstybės lėšų 
biudžetas 1933 metams su
balansuotas ir ministerių 
kabineto priimtas.

Pajamų šiais metais nu
matoma gauti 250,818,547 
litų; tiek pat numatoma pa
daryti išlaidų.

Šymet valstybės biudže
tas 25,300,000 litų mažesnis 
negu pernai.

MAŽIAU DEGA MIŠKAI
Lietuvos miškų departa

mentas surinko žinias kiek 
per paskutinius šešis metus 
gaisrai sunaikino valdiško 
miško. Pasirodo kad dau
giausia valdiškuose miškuo
se gaisrų buvo 1926 ir 1930 
metais. Paskutiniais metais 
miškų gaisringumas jau yra 
žymiai mažesnis. Laike 1926 
—1929 m. miško išdegė už 
54.350 litu.

1930 m? — už 92,632 lt.;
1931 m. — už 18,580 lt.
1932 m. — už 21,612 lt. 
Išviso per paskutinius še

šis metus valdiško miško 
šdegė virš 1,500 h. “L.U.”

AKRONO
ŽINIOS

DARBAI. Akrone darbai la
bai atgijo, ypač guminėse iš- 
dirbystėse: dirba net sekmadie
niais ir visi gerai dirba, vyrai 
ir moterys. Nežinia kaip ilgai 
taip gerai dirbs, bet smagu kad 
po ilgo skurdimo darbininkai 
gavo progos atsigauti. Visi pa
sitenkinę, linksmi, rodos gyve
nimas šviesesnis pasidarė.

Užkvietimas Moterų į 
Elektrišką Virtuvę

The Electrical League užkviečia 
“Dirvos” skaitytojus, ypač moteris, 
atsilankyti į elektriškos virtuves pa
rodą — pirmą tos rūšies parodą pa
saulyje, kuri dabar atsibuna Elec
trical League auditorijoj, 18-tas au
kštas, Builders’ Exchange building.

Šią parodą sudaro šeši vienas ša
lę kito įrengimai — pilnai įrengtos 
elektriškos virtuves.

Kožna virtuve turi: Elektrišką 
pečių, refrigeratorių, maišytoją ir 
indų mazgotoją. Kožnoj virtuvėje 
įrengta skirtingų išdirbėjų dalykai.

Šioje parodoje moterys matysite

labai įdomių ir darbą taupančių pa
dargų, kurie tinka naudoti virtuvė
je; jie sutaupys jums vargą ir dar
bą.

Miss Alice M. Noon, Electrical 
Lygos ekonomistė, ten pat prireng- 
dinėja valgius ir suteiks jums pata
rimus apie viksą.

“Dirvos” skaitytojos jau žino kad 
inėjimas į Elektriškos Lygos paro
dą yra nemokamai ir gali atsilanky
ti kada nori tarp 9 ir 5 šiokiomis 
dienomis.

VAŽIUOSIT LIETUVON?-—< 
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

ATIDARYS banką. Good
year kompanija ruošia planus 
atidarymui banko kuris aptar
naus savus darbininkus ir ki
tus žmones gyvenančius ryti
nėje miesto dalyje. Nesulauk
dama dalykų pagerėjimo vi- 
durmiestyje, kuomet bankai 
nusmuko nuo koto, Goodyear 
kompanija pradėjo rūpintis su
darymu bankinės įstaigos savo 
atsakomybe. Bankas veiks tik 
aptarnauti komercines ir tau
pymo sąskaitas ir neužsiims 
jokiu biznio varymu kokius va
ro kiti bankai, kur pinigai bu
na skolinami įvairiems sveti
miems bizniams.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

I
 JONAS G. POLTER |
LIETUVIS NAMŲ POPIE-H 

RIUOTOJAS g 
Atlieka visokį namų išpuo- § 
Šimo darbą: popieriuoja, || 

Imaliavoja iš vidaus ir iš a 
lauko. Kainos pritaikytos g 
šiems laikams.

Kreipkitės ypatiškai, te- g 
lefonu, arba parašykit at- § 
virutę, pribusiu, suteiksiu g 

Sapkainavimą. (23) 8
1229 EAST 74 ST. p 

ENdicott 0981

ELECTRIC

. V-•/<.. ■ v, M t&i >•-. ,-Uv Vų i U

k SHOW/

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

Pamatykit kaip Elektriškas Refri- 
geratorius pagamina ledo vandeniui, 
šaltai arbatai, kavai ir kt. gėrimams 

6 Model Electric Kitchens 
ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM

“You, too, will cook with Electricity”

MIRĖ DOM. J. BLYNAS
Biržežio 22 d. Kaune mi

rė žymus tautininkų veikė
jas, Žemės banko direkto
rius, Domininkas J. Blynas. 
Mirtis pakirto jį dar jauną. 
46 m. amžiaus. Mirė nuo 
pikto vėžio ligos, nuo ku
rios jau nebuvo galima iš
gelbėti.

Velionis iki 1916 m. turė
jo gerą vietą Odesoj banke. 
Ten gyvendamas darbavosi 
tarp Lietuvių. 1918 m. jis 
su šeima gryžo į Vilnių, o 
'š ten į Kauną.

Blynas visą laiką buvo 
tautiškos idėjos žmogus.

Palaidotas su tinkamomis 
iškilmėmis.
--------- v -T - ... a 5 - * V -.----f---------------------------

O ROSEDALE ©i
Dry Cleaning Co.:

C. F. PETRAITIS, Prop. 1 
6702 Superior Ave.,‘ ‘

CURRY
FUMIGATING INC.

t t <. ;• J .
Laisnuoti. Opąratoriai
TARAKONUS, 

BLAKES
Kandis ir Ligų Perus ir 

Kitokius Nešvarumus 
Pasekmingai Išnaikinam

, , Mes naudojam
HYDRO-CYANIC 

GAS
Apskaičiavimai Dykai.

DISTRIBUTORS!
Oriental Exterminating Products 
METINIAI KONTRAKTAI 

MUSŲ SPECIALUMAS.
Patarnavimas dieną ir naktį 

GArfield 3696 
9400 Hough Ave.
CLEVELAND, OHIO

Akron Office
HEmlock 5523

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estste 
t ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio S 
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit = 
| sau tanką Naujo Žalio ETHYL GASOLINE. =

Gausit visose ~
Pennzoil z
Stotyse Z

| The Columbia Refining Company E
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ARMSTRONGS LAUNDRY I
Taupykit pinigus kai Taupysit ir Darbą S| 

Tą atsieksit duodami skalbinius į Armstrong’s Laundry. S
Speciale kaina DAMP WASH (Grąžinant šlapius) įl 

Keivirtadįeųį, Penktadienį ir Šeštadienį ©1 į 
THRIFT SERVICE 12 svarų — 99c. V* į 

ROUGH DRY — 19 sv. $1.00 (po 9c svaras virš to) į
Musų skalbykla puikiausia įrengta v.'same mieste ir skal- C 
biame Blanketus, Langines ir Kaldras. Musų patarnavi- f 
uias, jums pilniausia patiks. Seniausia įstaiga West Side. ,■
Lake Ave. prie W. 76 St. EVergreen 2047 <

MES PAIMAM SKALBINIUS Iš EAST SIDE į
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Į BĖROS STUDIO J
For “Fine Photographs”

E PADAROME FOTOGRAFIJAS TAIP PUIKIAS KAD 
JOMIS VISADOS PASIDIDŽIUOSIT. |

PORTRETAI IR KŪDIKIŲ PAVEIKSLAI MUSŲ
SPECIALIšKUMAS. Ę

Paveikslai garantuoti laikyti nuo 50 iki 60 metų. Ei
Musų Kainos Visai Prieinamos.

Ę 12Q3. NORWOOD ROAD
: Telefonas: HEnd. 0379 -(29) Atdara Vakarais. =
;iiiiiii!ii!iii!Hiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiini iuiinii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih~=
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HELEN A. PIERCES GRILL ROOM
: Mes įrengėm puikią užeigą ir valgyklą po No. 7001 Wade z
5 Park avė., kur pardavinėjama

| PASKUTINIS KVIETIMAS
Likusieji Musų Didelėje Krautuvėje 

= VYRAMS IR VAIKINAMS VILNONIAI 
I _ S I U T A I s i i I - 

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.

THE KRAMER & REICH CO.
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. g
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| NIKODEMAS A. WILKELIS Į
= (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. Vien ■'k " 

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ; 
derniškas. ■

i HEnderson 9292 =
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Turime skaniausio Grossvater, Eilers, Pilsener ir Forest = 
City Alaus. Valgiai kaštuoja nuo 20c iki 35c. Ateikit =1 
pas mus susipažinti. (30 = 1

7001 Wade Park Ave Cleveland, O

(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home

5 Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale piie manęs apturėsit. 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų.

nių pervežimui į ir iš ligonbučių.
= gos. žemiausia kaina laidotuvėms.

ir aukštyn be apribojimo. Reikak

1 6621 Edna Avenue
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Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- S

visos lėšos $150 
telefonuokit. §

ENdicott 1763



| KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APiELINKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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“LIETUVIŲ DIENĄ”
TURĖSIME METINE

Visiems Clevelando Lietu- 
viartis ir Amerikos Lietuvių vi
suomenei bus svarbu žinoti kad 
Clevelando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjunga savo susirin
kime Birželio 30 d. nutarė ap
šaukti Lietuvių Darželio atida
rymo dieną, antrą sekmadienį 
Birželio mėnesį kas metai, Lie
tuvių Diena arba tautine šven
te. Kas metai tą dieną, Darže
lio Sąjungos išdirbtu budu, bus 
paminė jama ta šventė, pade
dant vainikus prie Dr. Basana
vičiaus paminklo ir tt.

Taipgi Lietuvių draugijos 
privalo įsitėmyti kad jos gali 
padėti prie paminklo vainikus 
bent kokioje tautinėje šventė
je. Pirmutinė tokia bus Spa
lių (October) 9, sukaktuvės 
Vilniaus užgrobimo. Paminė
jimui Vilniaus užgrobimo Dar
želio Sąjunga rengia iškilmin
gą vakarienę sekmadienį, Spa
lių 8 d.

Toliau, vainikus privalėsime 
visi sudėti Vasario 16, Lietuvos 
Nepriklausomybės dienoje, ku
ri yra ir Dr. Basanavičiaus 
mirties diena.

Kitos tautos kurios tik turi 
šiame mieste kokius savo pa
minklus, kas metai prie jų tu
ri iškilmes. Tą nuo dabar da
rysime ir mes.

“SAUSIEJI” dirba. Ohio val
stijos “sausieji” pasiryžę sulai
kyti valstijoje balsavimą už 
prohibicijos atmetimą. Jie su
rinko virš 275,000 parašų savo 
pastangose užkirsti kelią rinki
mams delegatų į valstijos kon- 
stitucijinę konvenciją kurioje 
bus balsuojama atmetimas Aš
tuoniolikto (Prohibicijos) Prie
do.

NORI POŽEMINIŲ tramva
jų. Clevelande užvesta judėji
mas už įtaisymą požeminės li
nijos tramvajų, greitam susi
siekimui ant Euclid avenuo nuo 
vidurmiesčio iki University 
Circle, apie E. 107 St.

Tą sumanymą remia Euclid 
avenue biznierių organizacija 
ir žada paduoti piliečių api- 
balsavimui rudens rinkimuose.

Visas tas projektas atsieitų 
$25,000,000.

Norima gauti dalį pinigų iš 
federalės vadžios. Bet miestui 
reiktų sukelti 70 nuoš. tų pini
gų pačiam.

NUTEISTAS. Pereitą savai
tę atrastas kaltu pirmo laips
nio žmogžudystėje Ray L Turk, 
apkaltintas surengime sprogi
mo Ellington apartmentuose 
prie Superior ir E. 9th gatvės, 
metas laiko atgal. Tame gais
re žuvo 10 žmonių. Jam pri
teista kalėjimas iki gyvos gal
vos.

CLEVELANDE darbai ir 
bizniai šią vasarą tiek pagerė
jo kad sakoma taip nebuvo jau 
nuo Rugpjūčio mėnesio 1931 m. 
Nors paprastai būdavo vasaros 
laiku apmažėjimas darbų, da
bar dar vis daugėja ir dirbtu
vės ima daugiau darbininkų.

Geležies rudos pervežimas 
Erie ežeru šymet padidėjo 400 
nuošimčių.

KAS RENGIAMA
—Liepos 23—šv. Jurgio pa

rapijos piknikas.
—Liepos 30—SLA. 14 kuo

pos piknikas Andersono farmoj.
—Rugpjūčio 13—Naujos pa

rapijos piknikas su LRKSA. 50 
kuopa, parapijos darže.

—Rugin 13—Liet. Namų Sa
vininkų Sąjungos piknikas T. 
Neuros darže, Brunswick, O.

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

riuje.

JUOZAS IR ONA KOMARAI at
silankė į Clevelandą trečiadienį Ko
maras čia turėjo imtynes. Ta pro
ga jiedu aplankė savo senus pažys
tamus.

LAIKAS BUTŲ ATSIKRA
TYTI. Clevelande tarp katali
kų maišosi vienas labai “spal
vuotas” žmogus, kuriam kiti 
visi yra “bespalviai”. Jis pir
miau buvo labai raudonas cici- 
Lkas, paskiau tautininkas, da
bar prisisuko prie katalikų ir 
iš jų gyvenimą darydamas vi
somis pastangomis pjudo juos 
prieš visus kitus žmones. Ka
talikams bus daugiau į sveika
tą jeigu greičiau jo atsikratys. 
Reiktų kad ir klebonas pasaky
tų jam kad pats klebonas yra 
katalikų bosas, o ne tas per
daug “spalvuotas” žmogelis.

Kat.

VIEŠŲ DARBŲ projektas. 
Kiek numatoma, Clevelandas ir 
Cuyahoga apskritis gaus iš fe- 
kralės valdžios $28,000,000 už
vedimui viešų darbų. Tuos 
irrbus pravesti apskaičiuojama 
bus reikąlinga apie 80,000 dar
bininkų^ Darbai bus uosto pa
gerinimo, upės ištiesinimo ir 
kelių budavojimo, kam viskam 
pinigai paeis iš federalės val
džios iždo.

Darbai gal dar taip greit ne- 
prasidės, tačiau planai jau pa
ruošti ir miesto majoras Miller 
su tam tikru komitetu buvo at
silankęs Washingtone su visais 
irojektais.

Jau paskirta iš Valdžios Ohio 
valstijos viešiems darbams $15,- 
184,592. Cuyahoga apskritis iš 
tos sumos gaus $1,300,000.

PIRMADIENIO vakare iš ra
dio stoties WJAY buvo Angliš
ka kalba apie Lietuvių prisidė
jimą prie pasaulinės kultūros 
ir Dr. Basanavičiaus nuoveikius 
musų tautai; kalbėjo “Dirvos” 
redaktorius Karpius. Progra- 
ną vadovavo Kultūrinių Dan
ielių Lygos sekretorė Jennie 

Žviek. Prieš Karpiaus kal
ni gražiai sudainavo porą Lie
tuviškų dainelių p. Stasė Grei- 
■ienė, “Oi tai Dėkui Močiutei” 
(Vismino) ir “Oi Dievulėliau, 
Negaliu” (Greičiaus). Akom
panavo Regina Greičiūtė.

LIEPOS 20 d., Lietuvių sa
lėje kairieji šaukia Clevelando 
ir apielinkės Lietuvius “del iš- 
diskusavimo kaip sudaryti ben
dras frontas prieš skurdą ir al
kį”. Kom.

CLEVELANDO bankai auga. 
Vieniems bankams likviduojan
tis kiti bankai, kurie stovėjo 
ant gerų kojų ir gavo leidimus 
ats:daryti biznį pilnoj plotmėj, 
lymiai paaugo depozitais ir 
bendrai pinigais.

Šiuo tarpu Clevelando ketu
riuose žymiausiuose bankuose 
yra sudėta depozitų sumoje ar
ti $500,000,000.

Detroite tuo pat laiku ban
kai turėjo pusiau tiek, apie 
$250,000,000, ir tai penki di
džiausi bankai.

čia paminėti Clevelando ban
kuose sudėti pinigai neapima 
esančius kita tiek uždarytuose 
Guardian ir Union bankuose nei 
mažesniuose bankuose.

BAIGĖ SIUVIMO MOKYKLĄ
Šiose dienose The Progresive 

Dressmaking School moteriškų rū
bų siuvimo mokykla baigė sekanšios 
mokines: Estelle Terese Bekesz, 
Caroline Ann Fleming, Margaret 
Katherine Cinadr, Hermina Marie 
Janka, Camille Eva Furtak, Clara 
Janet Franchi, Rose Elizabeth Sou
kup, Irene Comela Dunikowska, Vi
vian Rita Cieplowska, Ben Salvato
re Veršaci. Visos baigusios šią' mo
kyklą gavo vietas. Nekurios gavo 
mokyklos dovanas už tam tikrus pa
sižymėjimus. Mokinės ir jų šeimos 
turėjo pabaigtuvių pikniką Euclid 
Beach Parke.

SVEČIAI. Liepos 8 d. va
žiuodama iš Detroito namon, 
Clevelande sustojo pas gimines 

j ir apsilankė “Dirvos” redakci-
joje poni Grasilda Kreivienė, 
iš Amsterdam, N. Y., “Dirvos” 
prenmeratoriaus Zigmo Kreivio 
žmona. Ji lankėsi Detroite pas 
savo dukrelę ir žentą Dr. Joną 
Siurbį. Poni Kreivienė sakė 
labiausia mėgsta skaityti “Me
niną”.

Liepos 11 d. sustojo pakeliui 
į - Chicagą J. Olšauskas ir C. 
G. Lukšys ir pora jaunų vaiki
nų. Važiuoja į Lietuvių Die
nos iškilmes.

DR. S. TAMOŠAITIS su šei
ma pereitą savaitę lankėsi Chi- 
cagoje ir Rockforde. Apsilan
kė Pasaulinėje Parodoje ir pas 
gimines. Kelionę atliko auto
mobiliu.

KELLY PERKINS Kūdikių 
Parodos Laimėtojai. Liepos 6 
d. Kelly Perkins žaislavietėje 
buvo surengta po mokyklos va
dovyste kūdikių paroda. Lai
mėtojai: jauniausias kūdikis— 
Dorothy Ann Walters; riebiau
sias — Geraldine Buettner; 
garbiniausiais plaukais — Eva 
Marks; šnekiausia — Alice Ar- 
chocki; sveikiausia — Lillian 
Hilk; aukščiausias — Billy 
Booth.

šį ketvirtadienį surengta ma
žiems vaikams žaislas Treasure 
Hunt (skarbų jieškojimas).

AČIŪ. Visiems rengėjams ir 
dalyviams musų “surprize par
ty”, kuri įvyko Birželio 24 d., 
tariame nuoširdų ačiū už pri
jautimą ir skaitlingą dalyvavi
mą. Ta dovana mums yra di
delė moralinė ir medeginė pa
rama, už ką liekamės dėkingi 
visiems giminėms kurie suren
gimu rūpinosi ir tiems kurie 
kuo nors prisidėjo.

J. ir M. Kadišiai.

VIS TRUKDO IŠMOKĖJIMĄ. 
Šios? savaitės pradžioje turėjo 
būti pradėta išmokėti Union ir 
Guardian bankų depozitoriams 
jų sulaikytų pinigų dalis, su
moje $57,000,000. Bet tam 
tikros kliūtys vis neprileidžia 
prie pradėjimo išmokėti.

Išmokėjimą prižiūrės Natio- 
inl City Bank, kuris paėmė ant 
savo'rankų visą tų dviejų ban
kų apverčiamą turtą.

Union Trust depozitoriai sa
vo pinigus gaus didžiajam ban
ke mieste, o Guardian Trust 
depozitoriams bus išmokama 
Midland Banke.

Guardian Trust Co. išmokės 
del 167,000 depozitorių, o Union 
Trust del 288,000 depozitorių 
įvairaus didumo sumas.

PEREITĄ savaitę Ohio val
stijoje bėgyje kelių dienų kar
ščių neteko gyvasčių 10 asme
nų.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—
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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. - Valandom mio- 8 ryto iki 
11 vakare.

P. VASILIAUSKAS ir 
A. ZDANIS.

1466 E. 66 St. Tel. ENd. 0677

Į) I R V A

IN THE EYES OF 
THE PUBLIC

This Universe is composed 
of impressions, of ideas, pleas- 
”res and pains. These ai;e 
♦he only conclusions, that make 
this world and humanity exist. 
So we. the youth of this city ( 
and clan have experienced all 
four of the above topics. We 
had endeavored pains, of phy
sical and mental nature. Pleas
ures, which were bestowed on 
us from all sources. Impress
ions which we indicated to our 
public, and last and most im
portant is ideas, which we tried 
to express but are hindered 
in one way or another. The 
intruders are the elders of our 
Can, for whenever our ideas 
or practices are introduced they 
are scorned and protested, not 
to exist.

Jealousy not only exists in 
this club’ but elsewhere, with 
r few exceptions. Jealousy, 
s.lfishness and hunger for in
fluence will go on as long as 
we the young generation sleep 
at the wheel of success. For 
v/ill, work, success fill human 
existence, will opens the door 
to success both brilliant and 
happy, work passes these doors; 
and at the end of the journey, 
success comes to crown one’s 
efforts.

So in introducing the above 
philosophy, I wish to urge the 
youth not to . stop because of 
these few who are seeking in
fluence among our people, but 
to place in their minds the idea 
that we are the ones who are 
to rule and govern all the social 
and political affairs of pur 
community and to be leaders 
of this generation. For these 
elders should know that they 
will in no way reach the pro
minence that they wish to con
tract, they should have all their 
faith in the youth of their clan, 
and urge them to participate 
in all functions, but not seek 
the honors for their own good.

When we do start to par
ticipate in some way of mod
ernizing the ideas of some of 
the long established ideas, that 
are passed op to us, we are 
called radicals and unpatriotic, 
and many others I do not wish 
to mention. Those ideas are
for the people of past decades 
and they who have come to 
this country to establish their 
homes. For they have absorb
ed from their parents the arts 
and cultures of an ancient coun
try. But we were born here 
and must adjust ourselves to 
the methods and customs of 
this country.

I wish to give you a part 
of an address that our good 
president of this country de
livered to the class of Naval 
graduates at Annapolis, on June 
1st:

Quote;
“So I ask you to avoid an ex

clusive relationship to your— 
to your clan of the navy or to 
some other special government 
service or to the clan of your 
profession in civil life. Re
member to cultivate the friend
ship of people, not alone in 
your own class or profession— 
but the average run of folks— 
the same folks you would have 
known and liked and affiliated 
with, had you not been chosen. 
This I ask of you not only for 
your own sakes, but for your 
country’s sake.

“You will, I am confident, 
think of these people not as 
an abstract, theoretical mass,
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F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

6 iki 8 vakare.
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C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę j 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas gyduo
les nuo visokių aštrių ir užsi- 
senėjusių ligų, k. t. vidurių 
kataro, reumatizmo, kosulio, 
visokių užsisenėjusių žaizdų 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, lytiško nusilpnėjimo, ir 
tt. " ‘ ’ (28)

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

Telef. ENd. 8533 ir 8534 

but as 120,000,000 men women 
and children in 48 states—on 
sea coast, on plain and among 
the mountains, in city, in vill
age and on farms; rich people": 
people of moderate meansi 
poor people; people employed 
and people out of jobs.” <

By the address we under
stand that the president in
dicates, that not only they, the 
graduates, but we should, also 
practice what he said. ‘If

So we should not be a con
servative type, and stand by 
the old ideas that these few 
are endeavoring to bestow on 
us, as though we cannot think 
for ourselves, and that we 
need some sort of an advisor 
to tell us how to speak and 
what to do.

We in our midst have high
ly educated men who can and 
will lead us to the high realm 
we wish to reach. By that I 
mean that, we should do our 
own thinking and not have some 
one do it for us. Because, at 
the present time we are sub
merged by the elders, who think 
that they can lead us around 
as though we are blind or 
crippled in our mental sense.

We all know that life is ever 
a struggle and we also know 
that man himself, has all his 
powers over all his living creat
ures, with the exception of the 
germ. But our obstacle, that 
which we have to conquer is 
but a mere hardship.

We also know that we are but 
pygmies in knowledge, we also 
know that all we know is still 
infinitely less than all that still 
remains unknown.

Sc in closing I wish to urge 
the youth to participate in so
cial and political endeavors and 
bring out the ideas which will 
bestow great faith in our friend
ly elders, in our modern ways 
of thinking, and to oust these 
few who are like an invisible 
germ, to attack at the moment 
we have been advised by some- 
we lose our balance. And only 
then will be in the view of the 
public’s eye, for all these years 
we have been advised by some
one who was our friendly en
emy, and hindered us from ad
vancing with the other proud 
national groups of this city.

Antanas Cepliauskas, 
Member K. of L.

Sidney B Congdon, likvidatorius 
Guardian Trust Co., tapo išrinktas 
Prezidentu National City Banko, 
kaip praneša banko direktoriai.

Mr. Congdon užėmė savo naują
Opoziciją antųadienį, rezignuodamas 
fiš savo dabartinės vietos kaipo Val
stijos Bankų Departmento deputatas.

C. B. Reynolds, kurs buvo laiki
nas National City prezidentas nuo 
mirties H. V. Shulters pereitą me
tą, užims savo pareigas kaipo vice
prezidentas.

Mr. Congdon, plataus patyrimo 
bankierius, yra gerai žinomas Cle- 
v’elandiečiams kaipo Konservatorius 
Guardian banko, kur buvo paskirtas 
Valstijos Bankų perdėtinio kuomet 
įvesta “bankų šventė”; ton’ vieton 
jis buvo rekomenduotas Reconstruc
tion Finance korporacijos ir užgir- 
tas Iždo Sekretoriaus Woodin.

Kuomet Guardian bankas turėjo 
likviduotis, Mr. Congdon tapo specia
liu deputatu nuo Bankų perdėtinio 
prie Guardian banko. Jis ypatingai 
smarkiai darbavosi sutv&rkydamas 
Guardian reikalus kad depozitoriai 
galėtų gauti dalį savo pinigų arti
moje ateityje.

“Šią naują poziciją užimu turė
damas omenyje didžiausią atsako
mybę link Clevelando ir Clevelando 
depozitorių”, pasakė Mr. Congdon. 
“Aš tikiu kad National City Bank 
padarė didžiausį patarnavimą paim
damas konstruktivę veikmę kuri pa
gelbsti Union ir Guardian depozito
riams gauti dalį savo pinigų iš tų 
bankų kaip greit tik viskas susitvar
kys; jie gal but gaus daugiau negu 
butų buvę galima gauti kitaip.

“The National City Bank^yra la
bai svarbioje padėtyje pasitarnauti 
Clevelandui ir Clevelandc^^idustri- 
joms—ir kaipo prezidentas šio ban
ko aš žiūrėsiu kad galėtume patar
nauti visiems bizniams, kaip dide
liems taip ir mažiems.

“Mano svarbiausias tikslas yra 
saugumas. The National City Bank 
dabar yra labai stiprus bankas, ir 
bus palaikomas tokiu.”

Mr. Congdon, kaip jo gyvenimas 
rodo, yra tipiškas ambicingas Ame
rikonas, išaugęs mažame miestely
je, bet pasiryžęs prasimušti sau ke- 
jią biznio ir finansų pasaulyje.

Jo pirmas darbas buvo krautuvė
je Mt. Vernon, Ohio, kaipo patar- 

, nautojo. Jis metė high mokyklą ir 
i paėmė tą darbą. Dienomis patama- 
1 vo pirkėjams, o vakarais lankė mo

\

Patogumui 
tų kurie Nori Pasidėti 

Čekius iš Likviduotų Bankų 
čia pažymime musų banko skyrius visame Didžiame Clevelande 
ir apielinkese. Pamatysit kad randasi patogi vieta 

namų, darbavietes arba įstaigos.
VIDURMIESTYJE 

Main Offisas: Euclid ir East 9th

arti jūsų

Terminal Office: Prospect ir Ontario
EAST SIDE

East 55th ir Linwood St. Clair ir East 40th Superior ir East 123rd
Euclid ir East 57th St. Clair ir East 55th Kinsman ir East 93rd
Euclid ir East 79th St. Clair ir East 79th Kinsman ir Lee
Crawford ir Hough St. Clair ir East 105th Shaker Square
Euclid ir East 105th St. Clair ir East 125 th Woodland ir East 22nd
Euclid ir Mayfield St. Clair ir East 138th Woodland ir East 55th
14312 Euclid St. Clair ir Alhambra Buckeye ir East 116th
Nela Park East 152nd ir Pepper 5703 Broadway
Euclid ir Alcoy Waterloo ir East 156th Broadway ir Harvard
Mayfield ir Lee Superior ir Addison Union ir East 93rd
Lee ir Tullamore Superior ir East 105th Miles ir East 133rd
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WEST SIDE

Painesville

Literary ir Professor Lorain ir West 74th Madison ir Lark
Peard Rd. ir Broadview Clark ir West 50th Detroit ir West 65th
Pearl ir West 35th Lorain ir West' 65th Detroit ir West 101st
West 25th ir Clark Fulton ir Arnold Detroit ir West 117th
West 25th ir Detroit Lorain ir West 90th Madison ir Arthur
West 25th ir Franklin Lorain ir West 99th 15300 Lorain Avenue
West 25th ir Denison Lorain ir West 117th Lorain ir Rocky River

Lorain
APIELINKe.JE

Bedford Willoughby

Cleveland Crust
Narys Federal Reserve System

Liepos ■ 14, 1933 
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CONGDON, NAUJAS NATIONAL CITY 
BANK PREZIDENTAS

kyklą prisirengdamas prie C'vi 
Service egzaminų. ■

1911 m. jis laikė Civil Serv 
kvotimus darbui pinigų kontrolie
riaus raštinėj Washington, D. C., ir 
tą vietą gavo, ir per keturis metus 
buvo sekretorius prie Comptroller, 
kt r gavo pirmą pažintį su finansais. 
Vėliau tarnavo kaipo pagelbininkas 
prie Finansų Direktoriaus ir Supir
kėjo Suv. Valstijų Gelžkelių Admi
nistracijoje.

1920 metais Mr. Congdon patapo 
nacionalių bankų egzaminuotojas, su 
stoveine Clevelande, iš kur egzami
navo bankus Clevelando, Pittsburgho 
ir Cincinnati. Tas pareigas eida
mas, jis egzaminavo knygas Natio
nal City Banko 13 metų atgal.

Vėliau jis tapo Bank of Pitts-, 
burgh vice prezidentu. Ankstyvais 
depresijos laikais jis buvo išrinktas 
sekretorium ir iždininku National 
Credit Association, kuri tuo laiku 
buvo operuojanti organizacija Na
tional Credit korporacijos Pitts- 
burghe ir Vakarinės Pennsylvanijos 
teritorijoj. The National Credit 
Corporation tapo suorganizuota lai
ke Hoovero administracijos teikti, 
pagalbą bafikams ir buvo pirmtaku- 
nė Reconstruction Finance Corpo
ration.

Kuomet suorganizuota R. F. C., 
Mr. Congdon tapo pašauktas į Wa
shington, Kovo mėn. 1932, ir vė
liau tapo paskirtas vyriausiuoju va
du egzaminatorių divizijoje Prie R. 
F. C. Gruodžio m. 1932, Mr. Cong
don paskirtas vedėju Cleveland Loan 
Agency prie R. F. C., ir toj vietoj 
būdamas darė paskolas iki šimto 
milijonų dolarių bankams Clevelan
do distrikte.

Po bankų šventės, Balandžio mė
nesį šį metą, Mr. Congdon tapę pa
skirtas Guadian banko konservato
rium.

Jis yra tik 43 m. amžiaus, gyvena 
3279 Kenmore Rroad, Shaker Hghts. 
Turi šeimą, žmoną ir tris vaikus.

DIDELIS PIKNIKAS
Liepos 16 d. žinomoje Neu

ros farmoje, Brunswick, Ohio, 
bus didelis Lietuvių-Rusų-Len- 
kų darbininkų piknikas. Bus 
žaislai ir dovanos.

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


