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Darbu Gaivinimo Vajus

IR DARBININKŲ ŽINIOS

CLEVELANDE Liepos mė
nesį reikalavimas įvairių amat- 
ninkų pakilo iki 172 nuoš. ly
ginant su ^įjęalavimu tą pat 

* tftėjiesį pernai.

Plieno darbai CIevelande ir 
Loraine pereitą savaitę pakilo 
dar 2 punktais ir dabar eina 69 
nuoš. normalio.

Visoje šalyje bendrai plieno 
produkcija stovi 57 nuoš. nor
malio.

Liepos mėnesį neapdirbtos 
geležies padaryta po-58,692 to
nu į dieną, gi Birželio mėnesį 
padaryta po 52,166 tonus į die
ną. Per Liepos mėnesį dar pa
leista 16 geležies tarpyklų.

Youngstowno distrikte plie
no darbai pereitą savaitę ėjo 
67 nuoš. normalio. Yra numa
toma darbų pakilimas.

CIevelande pradėjo organi
zuotis White Motor Co. darbi
ninkai į uniją.

anglies kasyklų 
padarė su valdžia 
naujų darbo valan- 
Sulyg patiekto pa- 
350,000 minkštos

MINKŠTOS 
operatoriai 
sutarti del 
du ir algų, 
tvarkymo,
anglies kasėjų gauna pakelti 
algas kurios bendroje sumoje 
per metus bus $60,000,000 dau
giau. šis patvarkymas liečia 
šešių valstijų darbininkus. Mi
nimum alga nustatyta $3 iki $4 
į dieną šiaurinių valstijų dar
bininkams ir po $2.60 iki $3.60 
į dieną pietinių valstijų.

Yorke buvo sustreika- 
10,000 iš 30,000 unijis-

Per-

New 
vę apie 
tų vyriškų rūbų siuvėjų, 
eitą savaitę streikas baigėsi.

Streikai. Pereitą savai
tę visoje šalyje streikavo 
apie 25,000 darbininkų, kas 
yra sulyginamai mažai pa
gal dirbančiųjų darbininkų 
skaičių. Streikuoja dau
giausia Pennsylvanijoj au- 
dinyčių ir šiaip lengvų dar
bų darbininkai.

JAPONIJA RENGIASI AMERIKA RŪPINASI
KARUI

PRASIDĖJO SAVANORIS VYKDYMAS PRE
ZIDENTO ROOSEVELTO SUMANYTO 

ŠALIES GAIVINIMO PLANO

SAKO TURĖS GAUTI 
DARBUS KELI MILI

JONAI ŽMONIŲ
Antradienį, Rugpjūčio 1 

d., visoje šalyje pradėta kū
nyti Šalies Gaivinimas, su- 
lyg Prezidento Roosevelto 
ir jo patarėjų išdirbtų pla
no.

Su ta diena prasidėjo di
džiausia mobilizacija visų 
Suvienytų Valstijų šaltinių 
sugrąžinimui darbų ir gero
vės.

Kaip savaitė pirm to per 
radio Prez. Roosevelt atsi
šaukė į šalies gyventojus 
ragindamas imti vykdyti tą 
patvarkymą visiems išvien, 
taip Rugp. 1 d. visoje šaly
je ir pradėta vykdyti.

Tūkstančiai mažų ir di
delių išdirbėjų, fabrikantų, 
industrialist!} ir visokių ša
lies ekonominio gyvenimo 
vedėjų pradėjo iškabinėti 
savo dirbtuvėse, sandėliuo
se, krautuvėse valdžios pa
gamintus ženklus, kurie pa
rodo publikai ženklo savi
ninką prisidėjus prie val
džios pastangų išjudinti ša
lį, atgaivinti darbus ir pre
kybą ir grąžinti geresnius 
laikus.

Tie ženklai yra: mėlynas 
erelis ant balto 
apačia parašas: 
OUR PART” — 
kame savo dalį.

Ta dalis yra: 
mas darbo valandų, didini
mas algų, ėmimas į darbus 
daugiau darbininkų, nekėli- 
mas kainų už produktus. «

Tai visai lengvas daly
kas, reikia tik kad visi są
žiningai pildytų, ir Gerovė, 
kuri randasi “už gatvės 
kampo”, kaip Prez. Hoover 
sakydavo, tuoj bus iš už 
kampo išprašyta.

: mėlynas 
dugno, po 
“WE DO 
Mes atlie-

trumpini-

to

KETURI VAIKINAI 
UŽMUŠTA

Lima, O. — Netoli nuo 
čionai Liepos 28 d. užmuš
ta keturi bedarbiai vaiki
nai. Jie važiavo prekinia
me tuščiame vagone, iški
šę kojas pro šonines duris. 
Traukiniui užvažiavus ant 
geležinio tilto kurs buvo la
bai siauras, tilto rėmai juos 
nušlavė ir jie buvo užmušti. 
Apie nelaimę raportavo po
licijai penktas kartu važia
vęs vaikinas.

PRADĖJO RAGINTI 
DAUGIAU PIRKTI, 
KĖLIMUI DARBU

Ant rytojaus po įvedimo 
visuotino šalies gaivinimo 
vajaus, Generolas Johnson, 
gaivinimo administratorius, 
pasiūlė visuomenei naują 
sumanymą — išjudinti pir
kimą, kad sukėlus reikala- 
vima išdirbinių, kas savai- 
mi didins darbus.

Visi šalies gyventojai ra
ginami pirkti padarymui 
bedarbiams darbų.

Johnson tikrina kad iki 
šio mėnesio pabaigos gaus 
darbus penki milijonai dar
bininkų.

Kaip apskaitliuojama, jau 
šią vasarą, po Roosevelto 
įstojimo į valdžią, apie du 
milijonai buvusių bedarbių 
pradėjo dirbti.

Per visą plačią Ameriką 
du milijonai nepadaro ma
tomos žymės, nes skaitliuo
ta apie 12,000,000 bedarbių 
pereitą žiemą. Tačiau ka
da bent pusė bedarbių bus 
paimti dirbti prieš pabaigą 
šių metų, dalykas bus visai 
kitokis.

Šis bedarbės naikinimo 
vajus yra dar tik savano
rių piliečių bandymas, pri
tariant prezidentui. Kada 
išsibaigs bandymo laikas, 
valdžia žada imtis vykdyti 
priverstinai. Iki to gi vis
kas bus gerinama, taisoma, 
pritaikoma kožnai industri
jai, kožnai pramonei ir vi
soms prekybos šakoms.

Prezidentas Roosevelt pa
kvietė į šį šalies gaivinimo 
darbą virš 600 žymiausių 
šalies biznio vedėjų. Kož- 
noje valstijoje bus komite
tai iš prezidento' pusės, ku
rie veiks išvien su pačių 
valstijų paskirtais komite
tais.

RAGINA BOIKOTUOT 
NEPASIRAŠANČIUS

Virš du milijonai Ameri
kos moteriškų organizacijų 
narių raginama boikotuoti 
krautuves kurios neturės 
N RA ženklo, tai yra nebus 
prisidėjusios prie šalies gai
vinimo didinant darbininkų 
skaičių ir algas.

BEDARBIAI NUBĖGO 
PAS VOKIEČIUS

Breslau, Vokietija. — Iš 
Lenkų valdomos Silezijos 
per rubežių perbėgo į Vo
kiečių pusę 220 bedarbių, 
Vokiečių ir Lenkų. Darbi
ninkai įširdo ant Lenkų val
džios už bedarbių pašalpos 
sumažinimą. Lenkai valdi
ninkai suriko ant jų: “Ei
kit pas Hitlerį, gausit dau
giau.” Bedarbiai pradėjo 
rėkauti “Lai gyvuoja Hit
ler!” ir ėmė eiti į Vokiečių 
pusę. Lenkai sargybiniai 
juos šaudė, bet vistiek ne
sulaikė. Vokiečiai sulaukę 
alkanų “svečių” nežino ką 
su jais daryti. Jeigu varys jis iau senelis, bet dar ge-^augį ir ūkininkai susirupi- 
atgal. ten Lenkai juos ims rai jaučiasi ir nemano pasi- nę kad mažai kas liks rink- 

■sti. traukti iš veikimo. , ti rudeniui atėius.

FORD 70 M. AMŽIAUS
Detroit. — Automobilių 

išdirbėjas Ford Liepos 30 
d. minėjo 70 metų savo gy
venimo sukaktuves.

KARŠČIŲ AUKOS
Nuo karščių kurie užsitę

sė penkias dienas iki Rugp. 
1 d., Ohio valstijoje mirė 
apie 10 asmenų.

New Yorko valstijoje — 
27 asmenys.

Dviejų mėnesių sausuma 
Taigi labai gadina vėlesnį laukų

traukti iš veikimo. i ti rudeniui atėjus.

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė CIevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose A alstijose............................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje..............................2.50,
Lietuvoje ir kitur...............................» 3.00
Prenumerata skaitosi'nuo dienos užsirašy- 
mo, ne nuo Naujų Metųį ir mokasi iškaišo.
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Tokyo. — Japonijos ka
ro laivyno niinisterija pa
tiekė didžiausius riekalavi- 
mus pinigų karo laivynui 
negu kada buvo Japonijos 
istorijoje.

Laivyno sąmatoje 1934- 
35 m. reikalaujama $50,- 
400,000 naujų kariškų laivų 
budavojimui ir $21,000,000 
atnaujinimui ir pertaisymui 
senų laivų. Taipgi su pra
džia 1935 m. reikalauja ki
tų $190,400.000. Tai yra 30 
nuoš. daugiau negu kada 
daugiausia buvo Japonijos 
skirta kariškam laivynui.

NUKIRTO 4 KOMUNIS
TAMS GALVAS

Altona, Vokietija. — Čia 
atsibuvo teismas komunistų 
sąryšyje su nužudymu Vo
kiečių fašistų laike demon
stracijos Liepos 17, 1932 m. 
Keturi 
kaltais 
galvos 
m ė.

komunistai atrasti 
ir jiems nukirsta 

kaipo mirties baus-

KOMUNISTŲ PRIEŠ-KA- 
RINĖ DIENA

Rugp. 1 d. buvo komunis
tų tarptautinė prieš-karinė 
diena. Jie rengė kur tiktai 
galėjo savo demonstracijas. 
Daug buvo peštynių įvai
riose vietose; daugelyje ša
lių politiški kaliniai komu
nistai tą dieną apšaukė ba
do streiką.

Latvijoje 600 komunistų 
kalinių apšaukė bado strei
ką savaitei laiko..

Berline areštuota 46 ko
munistai už platinimą pro
pagandos lapelių.

ARMADOS KELIONĖ AT
SIĖJO $3,000,000

Roma. — Italijos 24 ka
riškų lėktuvų atsilankymas 
Amerikoj keletą dienų at
siėjo Italijos valdžiai tris 
milijonus dolarių, įskaitant 
ir pačių lėktuvų kainą, ku
rie kožnas kaštavo po $56,- 
000. Lavinimas ir paruoši
mas vyrų į tą kelionę truko 
du metu laiko.

NUŽUDĖ MOTINĄ
Watertown, Mass. — Ve

dus moteris, 30 m. amžiaus, 
ir mokytoja, Ruth Compton 
prisipažino policijai kad ji 
apvienėjtįsioj miško dalyje 
nužudė savo motiną ir ren
gėsi nužudyti savo vyrą, 
nes, sako, ji sapnavus kad 
jiedu rengiasi ją nužudyti. 
Ji turėjo nervų suirimą ir 
sirginėjo proto liga.

KARO LAIVYNO
DIDINIMU

Washington. — Šelpimo 
administratorius p r a d ė jo 
ragint valstijų valdžias rū
pintis didinti bedarbių šel
pimo fondus, nes, sako, tie 
$500,000,000 kuriuos Kon
gresas paskyrė padalinti 
valstijoms šelpimo reika
lams greit išsibaigs. Jeigu 
valstijos nesirūpins fondus 
padidinti tai tų $500,000,000 
per žiemą neužteks, sako 
šelpimo administratorius.

NESUTIKIMAI HIT- 
LERISTU TARPE

Berlinas. — Vokiečių Na- 
cionalių Socialistų (Nazi) 
partijoje apsireiškia dvi pu
sės — kairieji ir dešinieji. 
Kairiųjų bruzdėjimas prieš 
Hitlerį pasidarė tokis kad 
Hitler ėmė rūpintis išlaiky
ti po savo kojom žemę. Mi- 
nisterių kabinetas išleido 
patvarkymą kad butų leis
tina iššaukti valstijinę ka- 
riumenę atsitikimuose kur 
bus reikalinga numalšinti 
bent kokį prieš valdžią su
kilimą.

Kadangi nesimato, dabar
tinėse aplinkybėse, sukili
mų iš komunistų ir socialis
tų pusės, aišku dalykas jog 
Hitler ruošiasi prie malši
nimo sukilimų pačių Hitle- 
ristų tarpe.

70 PRIGĖRĖ, KAPITO
NAS TURI MIRTI

Rusijoje, ant Volgos, per
pildytam laivui apvirtus 
prigėrė 70 ekskursantų. Už 
tai apkaltinta laivo kapito
nas ir nuteistas sušaudy
mui. Jo buvo kaltė kam 
leido tiek daug žmonių 
laivą, teismas pripažino.

į

ŠUO IR DIRBTINIAI 
DANTYS

Pleasant Ridge, Mich. — 
Čia viena poteris turi šu
nį kuris tankiai namon par
neša senų dalykų. Pereitą 
savaitę parnešė apatinę da
lį dirbtinių dantų. Šunies 
savininkė paskelbė laikraš
tyje kad savininkas atsi
šauktų. Iš atsišaukusių pa
metusių dantis žmonių nei 
vieni tų dantų neprisisavi
no, nes buvo ne jų.

DARIAUS-GIRĖNO PAMIN 
KLO VAJUS PRASIDEDA

Paminklas Bus Statomas Chicagoje ----------------------------------------- *
TIRIA GANDĄ BUK

VOKIEČIAI NUŠO
VĘ LĖKTUVĄ

Londonas. — Daily He- 
raldo korespondentas pra
neša kad Lietuvos vyriau
sybė įsakė ištirti nuodug
niai Dariaus ir Girėno už- 
simušimą Vokietijoje.

Pranešimas sako jog esą 
oficialių įtarimų kad Lietu
vių lėktuvą nušovė Hitle
ristai. Lietuvos vyriausy
bė laukia galutinių įrodymų 
apie tai, pirm negu parei- 
balaus Vokietijos atsiprašy
mo ir pilniausia atlyginimo 
už lakūnų mirtį.

Netoli Soldeno, kur lėktu
vas nukrito ir lakūnai už
simušė, randasi Vokiečių 
politinių kalinių stovykla. 
Sakoma kad Nazių sargy
ba, tikėdama kad lėktuvas 
yra komunistų ir pradėjo 
šaudyt.

(Kiti sako kad Vokiečiai 
manė jog tai Lenkų lėktu
vas, ir žinios nėra tikros.)

Da- 
vy- 
glo- 
Po-

sekretoriavo

liūdna nuo- 
jautė gedu-

buvo taisoma “Lituanica”,

TROCKIUI NEPASISEKĖ
Paryžius. — Trockis, bu

vęs sovietų komisaras, šio
se dienose viešėdamas neto
li Paryžiaus, pasiuntė savo 
atstovą pas sovietų užru- 
bežių komisarą Litvinovą, 
kurs lankėsi Paryžiuje, su 
prašymu kad Litvinov už
tartų Trockį ir pagelbėtų 
jam sugryžti į savo sukurtą 
raudoną imperiją. Bet Lit
vinov atsisakęs Trockini pa
gelbėti.

Paminklas 
per me- 
sukaktu-

apsiėmė 
kolonijų 

komitetams
DEMOKRATAI REIKA

LAUJA DARBŲ
Washington. — Demokra

tų didumos vadas Atstovų 
Buto narys Byrns reikalau
ja kad butų paleisti iš vie
tų 4,600 Republikonų, kurie 
pateko Į valdiškas vietas 
civilinės tarnybos kategori
joje, bėgyje 12 metų Repub
likonų valdymo, be perėji
mo tam reikalingii egzami
nų. Civilės tarnybos įsta
tu einant, paimti į darbus 
žmonės kurie išlaiko į tas 
vietas kvotimus, negali bū
ti pamainomi partijai pasi
mainius, bet Demokratai 
suranda kad 4,600 vietų tu
ri Republikonai kurie jokių 
kvotimų nelaikė.

Lie-

jau

Va
KOMUNISTAMS NEDUO

DA VALGYT
Berlinas. — Už laisvų ko

munistų veikimą prieš Hit
lerio valdžią, turės nuken
tėti kalėjimuose uždaryti 
komunistai. Berline buvo 
pasodintas “Hindenb u r g o 
aržuolas”. Sakoma kad ko
munistai jį sunaikino. Ker
šydami už tai, Hitleristai 
pasiryžo neduoti kaliniams 
pietų per tris dienas.

KIEK JAU IŠGERTA 
ALAUS

New Yorko valstijoje per 
Gegužės mėn. išgerta 539,- 
133 bačkos alaus.

Ohio valstija stovi devin
toj eilėj po New Yorko, su 
72,092 bačkomis.

Per Birželio mėnesį viso
je šalyje ištroškę gėrikai iš
maukė 1,225,898,710 stiklų 
alaus, taigi išeina po šešis 
stiklus kiekvienam gyven
tojui. šeši stiklai per mė
nesį yra visai mažai, betgi 
reikia žinoti kad.ne visi ge
ria alų, todėl tiems kurie 
geria išeina po daug dau- 

- . ---------------------  giau.
si sudaryti prekybos sutar- sumažinti savo algas. Kiti: Nuo pat pradžios alaus 
tį. Ispanija pereitą savai-' im* akas do senovei, nes'sugrąžinimo — Balandžio 7 

, tę pilnai pripažino sovietų S. V, įstatymai nevelija ma- d. — jau išmaukta 3,021,- 
I Rusijos valdžią. zuiti algas teisėjams. 600,000 stiklai alaus.

GRYŽO 114 PABĖGĖLIŲ
Iš Bear River, Cal., miš

kų armijos stovyklos buvo 
pabėgę 140 vaikinų, suagi
tuotų tam tikrų agitatorių. 
Už poros dienų 114 tų pa
bėgėlių gryžo atgal ir vėl 
buvo priimti.

Lewiston, Me. — Miškų 
armijos stovykloje užmuš
ta keturi vaikinai. Užėjus 
smarkiai perkūnijai ir žai
bams, jie buvo žaibo užgau
ti ir mirė.

ŪKININKŲ INEIGOS 
PADIDĖJO

Ūkininkai šioje šalyje už 
savo produktus šymet Bir
želio mėnesį gavo $338,000,- 
000, arba 37 nuoš. daugiau 
negu pernai.

Ispanija ir Rusija rengia-
Suv. Valstijų teisėjai tik 

U iš 200 savanoriai sutiko

Liepos 26 d. Lietuvos Konsu
late įvyko musų lakūnų 
riaus ir Girėno skridimo 
riausio komiteto ir fondo 
bėjų bendras susirinkimas,
sėdį atidarė ir vedė pirminin
kas Adv. Vasalis, 
P. Jurgėla.

Susirinkimas ėjo 
taika, visi dalyviai
lą del musų didvyrių žuvimo. 
Visų dvasia buvo prislėgta del 
šios Lietuvių tautos tragedijos^

Buvo plačiai tartasi del tin
kamo musų didvyrių pagerbi
mo. Kadangi tie musų didvy
riai buvo Chicagiečiai — Chica- 
gos miesto gyventojai, čia mo
kinosi, iš karo tarnybos gryžę 
čia gyveno, skraidė, čia gimė 
jų deja skristi iš Amerikos į 
Lietuvą, čia susidarė pirmuti
nis ir vyriausias skridimo rė
mėjų komitetas ir fondas, iš 
čia ėjo visa skridimo idėjos 
propaganda, čia įvyko pirmuti
nė Lietuvių Aviacijos šventė, 
čia
čia įvyko to lėktuvo krikšty
nos, iš čia musų lakūnai pakilo 
skristi, atsisveikinę su savo gi
minėmis, ir čia ją žuvimą la
biausia apraudoja Kapt. Da
riaus motina ir abiejų lakūnų 
seserys, broliai, giminės, arti
mi draugai ir bendradarbiai,— 
tat nutarta Chicagoje statyti 
amžiną ir reikšmingą paminklą 
Dariaus ir Girėno žygio atmini
mui įamžinti.

Del paminklo projekto bus ta
riamasi su Lietuvos skulpto
riais - menininkais,
turėtų būti pastatytas 
tines lakūnų žuvimo 
ves.

Konsulas Kalvaitis 
parašyti laiškus visų 
skridimo rėmėjų
ragindamas nestatyti vietoje 
menkos vertės paminklėlių, bet 
vieningai remti Chicagiečių pa
stangas pastatyti gerą ir me
nišką paminklą.

Taip pat nutarta rūpintis 
surengti Chicagos mieste vie
šą rinkliavą paminklo fondo 
padidinti ir šį rudenį surengti 
Chicagoje Lietuvių Aviacijos 
šventę, kurioje dalyvautų 
tuvių lakūnai.

Paminklui statyti . fonde 
yra $246.

Išrinkti atstovai: Adv.
salis, red. L. šimutis, inž. B. F. 
Simokaitis ir p-lė S. Bernotai
tė, jie kreipsis į Chicagos mie
sto valdybą prašyti leidimo su
rengti Chicagoje viešą rinklia
vą.

Skridimo fondo globėjai —• 
Konsulas A. Kalvaitis, Kun. H. 
Vaičiūnas, red. L. Šimutis, Adv. 
K. Gugis ir bankierius J. Krot- 
kus — ir toliau veiks kaipo pa
minklo statymo fondo globėjai.

Vyriausias skridimo rėmėjų 
komitetas pasivadino komitetu 
lakūnų paminklui statyti. Į šį 
komitetą pakviesti dar keli vei
kėjai, ir dabar komitetą lakū
nų paminklui statyti sudaro: 
Adv. R. Vasalis, pirm., Kapt. 
P. Jurgėla — sekr., Kons. A. 
Kalvaitis, p. Kalvaitįenė, Kun. 
L Albavičius, Inž. B. F. Simo
kaitis, p. Kirienė, p-lė Gaižai- 
tė, p-lė S. Bernotaitė, Adv. Li- 
dikauskas, A. Zymontas ir A. 
Vaivada.

P. Jurgėla, 
Komiteto Sekretorius.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

LANKĖSI S. V. DARBO 
SEKRETORIUS

Pereitos savaitės pabaigoje 
Pittsburgo distrikte lankėsi Su
vienytų Valstijų Darbo Sekre
torius Frances Perkins asme
niškam apsipažinimui su daly
kų stoviu plieno ir geležies in
dustrijoje. Jos apsilankymas 
buvo su tikslu duoti raportą 
apie plieno industrijos stovi 
nustatymui tos industrijos tai
syklių darbui ir darbininkų al
goms.

Ji apsilankė Pittsburgo, Ho
mestead, Munhall ir Carnegie 
dirbtuvėse.

Po darbo valandų, buvo su
rengta viešas mitingas kuria
me Miss Perkins išklausė pačių 
darbininkų pusės.

čių ir ligų, 4 užmušti netikėtai 
ir 80 nužudyta užpuolikišku bil
du.

PENNSYLV ANUOS 
ŽINELĖS

ANGLIAKASIŲ STREIKE
KARO STOVIS

PASTABOS IS CHICAGOS
Rašo “DIRVOS” REDAKTORIUS.

DAYTON
GERB. SPRAGILAS

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS 
SUMAŽĖJO

Per pirmus šių metų šešis 
mėnesius Pittsburge automobi
lių nelaimėse užmušta 49 asme
nys, pernai tuo pat laiku buvo 
suvažinėta 66. Iš tų 49, 
buvo vaikai.
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NUSIŽUDĖ DAKTARAS
Dr. John Zug, 35 m. amžiaus, 

nusižudė nušokdamas iš balko
no namo kuriame turėjo opto- 
metrijos įstaigą Carnegėj.

Jis turėjo nervų suirimą ir 
pasakė savo broliui kad nusi
žudys. Brolis ir šeimininkė no
rėjo jį numalšinti, bet Zug iš
bėgo pro duris ir nuo balkono 
nušoko stačia galva ant kieto 
kelio. Nuvežtas ligonbutin mi
rė.

1932 
žmo- 

Nežiu-

MIRTYS SUMAŽĖJO, 
metais Pittsburgo srityje 
nių mirimas sumažėjo, 
rint padidėjimo savižudysčių.
pernai mirčių buvo 12.5 nuoš. 
mažiau negu aukščiausiais mir
čių metais 1928. 1932 metų
mirimų skaičius buvo 2,958 — 
tarp tų staigios mirtys ir nelai
mingos mirtys. 1928 m. miri
mų buvo 3,426.

Savižudysčių 1932 m. išpuolė 
po 15.7 ant 100,000 gyventojų, 
kuomet 1931 m. buvo po 13.5.

Pernai dikčiai mažiau buvo 
mirčių automobilių nelaimėse 
ir daug mažiau mirė nuo alko
holio, kas viskas prisidėjo su
darymui žemiausio mirčių skai
čiaus kokis buvo bėgyje 11 me
tų.

1932 m. automobilių nelai
mėse užmušta 124 žmonės, 
nuoš. mažiau negu 1931 m.

Užėjus depresijai pradėta 
biau rūpintis benamiais, del
sumažėjo mirtys nuo pneumo
nijos. Bėgyje gerovės metų, 
1927, 1928 ir 1929, nuo plau
čių uždegimo (del persišaldymo 
ir nepriežiūros) 
210, 252 ir 257. 
buvo benamiai ir 
sistojimui,t rasti
se lūšnose ir viešose vietose.

Kada pradėta benamiais ru 
pintis ir pradėta duoti jiems 
pastogė ir valgis, nors menkas 
1932 metais nuo pneumo.ii.,'o 
mirė 166.

Mirtys nuo širdies ligų padi
dėjo. 1931 m. nuo tų ligų 
re 642, o 1932 m. — 698.

Iš visų 1932 metų mirčių 
rių rekordai yra apskrities 
dytojo žinioje, iš 2,985, 909
menys mirė netikėtomis mirti
mis, 2,049 nuo Įvairių priežas-

la-l 
ko

mirė paeiliui 
Dauguma tų 

be vietos ap- 
negyvi seno-

mi-

ku-
gy- 
as-

Radway’s Pills
For Constipation

What They Arc:
A mild reliable vegetable laxative 
which does not gripe, cause distress 
or disturb digestion. Not habit form
ing. Contain do harmful drugs.

What They Do:
Millions of men and women, since 
1847, have used diem to relieve sick 
headaches, nervousness, fatigue, loss 
of appetite, poor complexion and bad 
breath when these conditions are 
caused by constipation.

At All Druggists
Radway flu Co., Inc., New York, N.Y.

PASIMOKINKIME nors nuo 
dabar. Kai musų vientaučiai 
karžygiai lakūnai, Darius ir Gi
rėnas, atsišaukė į Amerikos ge
ros valios Lietuvius prašydami 
finansinės paramos kad 
aprūpinti lėktuvą gerais 
mentais tokiai kelionei, 
kos Lietuvių visuomenė
labai šaltai ir net šykštuoliškai 
atsinešė. Tiktai maža dalelė

“KARALAITĖS” VAINIKAVI
MAS IR JAUNIMO PASI

ŽYMĖJIMAS
Nors Chicagečiai nekurie tu

rėjo šiokių tokių priekaištų pa
čiam programai, bet mums iš 
kitų kolonijų atvykusioms, nie
kur kitur Amerikoje tarp Lie
tuvių nemačius tokio įvairaus 
programo, įspūdis buvo geras.

Neskaitant profesionalų dai
nininkų, kurie buvo žinomas ar
tistas J. Babravičius, Helena 
Bartušiutė, Alice Salaveičikiu- 
tė-Steponavičienė, Elena Sa
dauskaitė, Genovaitė Giedraitis, 
Irena Juozaitė ir Sofija Malkiu- 
tė, kitą dalį programo dainų, 
muzikos, šokių atliko jaunimas, 
nuo mažų kūdikių iki jau suau
gusių į mergas ir vyrus. Cho
rą vadovavo plačiai Chicagoje 
ir Amerikoje žinomas muzikos 
konservatorijos vedėjas A. S. 
Pocius. Choras tik rodos vieną 
dainą dainuojant suklupo, ir tai 
paties Pociaus dainoj. Aišku, 
toks milžiniškas choras ir prie 
tokio trumpo laiko prisiruoši
mo, iš paprastų dainininkų, ge
riau ir negalėjo atlikti. Tiesiog 
gražiai ir gerai, viskas ką gali
ma apie chorą pasakyti.

Orkestras — sudėtinis iš Chi- 
cagos Lietuvių Simfonijos ir 
šv. Kazimero Akademijos or
kestrų — vadovaujamas C. F. 
Steponavičiui, tiesiog buvo pir
mos klesos ir atliko viską pui
kiausia. Tarp kitų dalykų, or
kestras pirmą kartą Amerikoje 
atliko Jurgio Karnavičiaus rap
sodiją, kuri savaimi yra 
graži, melodinga ir labai 
tuviška.

Dainų programe matyt 
gta Vanagaitis, nes jo nei 
nos nedainuota, tik butų buvę 
negražu ir nepatriotinga aplen
kti “Ei, Pasauli, Mes be Vil
niaus” nenurimsim, taip Vana
gaitis pateko šiame programe.

“Karalaitės” karūnavimas
Vienoje programo dalyje bu

vo perstatymas “Lietuvių Die
nos Karalaitės”. Karalaitė bu
vo išrinkta jauna Lietuvaitė, 
Jieva Panieki utė, Chicagietė. 
Graži mergaitė, pilnai suaugus 
nors dar sako esanti apie 16 ar 
17 metų. Ji daugiau vaizduoja 
Lietuvaitės tipą, o ne šiaip tik 
paprastą gražuolę, ir gerai kad 
tokia išrinkta. Prie jos buvo 
dar dvylika merginų, jos “svi
ta”, kaip Chicagiečiai vadino.

Bet “Karalaitę” rinko ne ko
mitetas ir ne publika, o pačios 
trylika gražiausių komiteto iš
skirtų mergaičių. Mat, komi
tetas buvo iš socialistų ir kata
likų tai matyt vieni norėjo iš
rinkti savo pusės, kiti savo — 
tas pas Lietuvius žinoma. Ke
lios dienos prieš Lietuvių pro
gramą, tam tikslui surengtame 
baliuje tas trylika Lietuvaičių 
išrinko iš savo tarpo vieną, ir 
ta laimė teko 
Nebuvo kam 
nei zurzėti.

“Karalaitės” 
ėjo labai prastai 
teto nemokėjimas 
sutvarkyti, 
paprastos moterėlės tokius da
lykus sutvarko prideramai ir 
įspūdingai, o Chicagos komite
tas, iš “aukštų asabų” ir net 
profesorių, padarė visai negra
žiai. Kada atėjo laikas “Kara
laitę” apvainikuoti, ji ir gerb. 
Balutis, Lietuvos Ministeris, at
siradę priešakyje publikos vie- 
nudu. Balučiui kas ta padavė 
vainiką, ir jis, iki pasakė savo 
kalbą, neturėdamas kur vaini
ką dėti, laikė jį savo skrybė
lėje. . . . Tuo tarpu visa dvylika 
merginų tos “Karalaitės” “svi
tos”, kur tai užpakalyje sau 
sėdėjo ir nieko iš to nesidare. 
Aišku kad čia kaltė komiteto. 
Vainiką turėjo atnešti dvi mer
gaitės ant ko nors gražaus pa
dėtą, jeigu ne iš tos dvylikos 
gražuolių tai šiap dvi mažos 
mergaitės tam tikslui paskir
tos. Gerb. Ministeris, pabaigęs;

1Brownsville, Pa. — Rugp. 
d. strekerių kovoje su kompa
nijos policija užmušta vienas 
darbininkas ir 20 sužeista.

Uniontown, Pa. — Fayette 
apskrityje streikuoja 15,000 
angliakasių. Delei policijos ne
gražaus apsiėjimo su streike- 
riais tarp darbininkų prasidė
jo riaušės. Gubernatorius Pin- 
chot pasiuntė streiko vieton 300 
kareivių tvarkos sužiurėjimui.

Gubernatorius apkaltino ap
skrities šerifą už riaušes, saky
damas kad jo policija peržiau- 
riai elgėsi su streikeriais, todėl 
įsakė jam atšaukti policiją ir 
jos vietą pasiuntė kariumenę.,

Dar daugiau, gubernatorius 
telegramų pranešė šerifui jog 
girdėjęs kad Frick anglies kom
panija, su to šerifo pagalba, 
importuoja iš New Yorko gau
ją mušeikų užimti privatinės 
policijos vietas, kas reikštų dar 
daugiau riaušių. Todėl, 
gubernatorius šerifui, visa 
tė už riaušes ir muštynes 
me streike puola šerifui.

šerifas, palaikydamas kom
panijos pusę ir pasinaudodamas 
savo teisėmis, neleido valstijos 
policijai tvarkyti streiko eigą, 
tas privedė prie riaušių.

Angliakasių unijos vadai 
sirašė su gubernatorium 
tartį kaip streikeriai turi 
tis, tačiau šerifas atsisakė tą 
pat padaryti, bet dar labiau 
persekiojo streikuojančius dar
bininkus.

sako 
kal- 
šia-

pa- 
su 

elg

STIKLO DARBININKŲ 
STREIKAS BAIGĖSI

Washington, Pa. — Stiklo 
darbininkų streikas pasibaigė 
ir 3,000 darbininkų gryžo dirb
ti. Kompanijos siūlė darbinin
kams po 5c į valandą mokesčio 
daugiau, bet darbininkai vis 
reikalo didesnio užmokesnio. 
Atsišaukus į darbininkus rem
ti Prezidento Roosevelto šalies 
gaivinimo programą darbinin
kai pagaliau sutiko gryžti dir
bti.

PAĖMĖ DAUGIAU DARBI
NINKŲ

Philadelphia, Pa. — Bayuk 
cigarų išdirbystė prisitaikyda
ma prie industrijos gaivinimo 
akto, prie 3,000 darbininkų pa
ima dar 900 darbininkų. Nuo 
Sausio mėnesio ši kompanija 
davė darbų del 1,000 darbinin
kų daugiau.

GELŽKELIO DIRBTUVĖ 
VEIKS PILNAI

Altoona, Pa. — Pennsylvania 
gelžkelio linijos dirbtuvių visi 
departmental čionai pradėjo 
dirbti pilnai su Rugpjūčio 1 d.

13 MIRĖ NUO ALKOHOLIO
Philadelphia, Pa. — Pereitą 

savaitę vakarinėj miesto dalyj 
nuo nuodingo alkoholio mirė 13 
asmenų ir keletas kitų apako. 
Sakoma kad degtinė buvo ty
čiomis apnuodinta jos išdirbė
jo, kuris norėjo atkeršyti vagi
liams vogusiems 
minamą

jo slaptai ga- 
skystimą.

AUDĖJŲ STREIKAS.
Pa. — šilkų audėjų 

unija nori išjudinti visus 
darbininkus į streiką už 
rinimą būvio. Jeigu visi 
audėjai streikuotų butų 
70,000 armija.

ir

labai
Lie-

ven- 
vie-

p-lei Paulekiutei.
nei protestuoti,

vainikavimas iš- 
, matyt komi- 

ceremonijos 
Kitose kolonijose

ŠILKO
Easton,

šilko
page- 
šilko 
apie

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

savo kalbą, butų paėmęs vaini
ką nuo patarnautojų ir uždėjęs 
“Karalaitei” ant galvos. “Svi
ta” turėjo būti prie “Karalai
tės”. galėjus 

instru- 
Ameri- 
į juos

Jaunimo Šokiai, baletai
Kalbėtojais šiame programe 

buvo Prof. Alfred Senn iš Uni
versity of Wisconsin, Lietuvos 
Ministeris B. K. Balutis ir J. tautiečių, kuri daugumoje yra
P. Varkala, vietinis. . pravardžiuojama fašistais, at-

Dalis programo buvo leidžia- jalAte ir parėmė aukomis.
ma per radio, taigi daugelis Ka(] jr Daytono kolonijoj, ku- 
Amerikos Lietuvių kurie apie rįoje gyvena Lietuvių apie 200 
tai žinojo, girdėjo dainas ir šeimų, ir yra nemažai pasitu- 
kalbas. ...... rinčių, bet nesirado nei vieno

Dabar reikia prisiminti apie ka(] butų paaukavęs nors kele- 
pi ogi amo šokių-baletų dalis. La centų į skridimo fondą. Jei

Suėmus viską j krūvą: or- meklioriai pasisuka pini- 
kestrą, chorą ir šokikus, pasi- gaucĮami c]e] svetimų reikalų, 
rodo aiškiausia ką su Lietuvių jjems mūsiškiai nepagaili pi- 
jaunimu galima padaryti ir kad njgU.
jaunimas labai linkęs prie mu- Pinigų turi visokiems nerei- 
sų tautinio kinturinio darbo, kalingiems dalykams, bet kaip 
Jei ne tušti politikavimai, tąsy- roikia paremti tautinius kultu- 
nės taip musų politikos vadų, rjnjus darbus tai jie atsako 
jeigu ,iu°se butų noro rimtai jOg ,nėra tokie durni pinigus 
kultui iškai dirbti, visas musų I mčtyti kokiems ten niekams... 
jaunimas butų Lietuviškas ir 
dirbtų su mumis. Dabar gi, 
kožni sau po būrelį jaunimo su
sirinkę, saugoja jį nuo kitų 
kad nieko apie kitas sroves ne
patirtų ir niekur kitur neprisi
dėtų. Taip jaunimas iš pat ma
žens partiviškai varžomas ir 
negali laisvai būti Lietuviais ir 
dirbti tautinėje dirvoje kultū
rinį darbą (jaunimas musų se
nų iš Rusijos atvežtų politikų 
neapkenčia ir užtai nesideda į 
politikierių valdomus ratelius 
tokiais skaičiais . kiek galima 
butų ištiesi] turėti).

Labai gražiai pasirodė bale- 
tistės-šokikės iš šv. Kazimiero 
Lietuvaičių Akademijos. Gra
žų baletą davė Vytauto Bielia- 
jaus trupė, ir ilgoką maišytą 
perstatymą atliko • Jaunosios 
Birutės, sandarieeių vadovauja
ma trupė, f’ 
šokikų net visai mažyčių, kurie I 
buvo labai drąsus prieš tokią Į sį 
milžinišką publiką.

Programas, kaip sakiau, bu
vo puikus žiūrint mažų miestų I kaVęS ” 
gyventojų akimis, nes tik Chi- ■ ■ ■ 
cagos Lietuviai tą gali padary- “ų tragiškos mirties, 
ti, turėdami tiek jaunimo ir to
kių gabių vadovų-mokytojų.

Virš gražių įspūdžių tačiau 
blaškėsi tas jau pereitame nu-| kur jįe nukrįto ir 
meiyje minėtas programo ve- Vokietijos girioje, 
dėjo nerimtas švaistymasi ir 
tuščias barškėjimas, ] 
visiems po kelis kartus ploti, 
kalbos maišymas ir nemokėji
mas Lietuvių tyros kalbos.

Kitas prastas įspūdis buvo 
tai kad estradoje maišėsi dik
čiai perdaug nereikalingų žmo-l SMULKIOS ŽINELĖS 
nių, kurie kodėl tai norėjo fi- Alui prasidėjus, karčiamų 
gifruoti prieš publiką, nors mes gįa priviso kaip grybų po lie- 
iš kitur atvažiavę ir palikom taus. Kadangi darbai nepage- 
nesužinoję kas jie tokie buvo rėja tai ir gėrikų mažai randa- 
ir ko ten ant estrados sulipę sį 
tupėjo, žinom tiek kad jie Kaslink darbų, galima saky- 
kliudė solistams, choristams, ti dirba tik bravorai, o kiti dar- 
vedėjams, ir publikai ūpą ga- bai eina silpnai po senovei. Ne- 
^*no. žiūrint bedarbės, jau viskas pa-

Kitanie num. bus apie Lietu- brango, o labiausia kasdieninio 
vius lakūnus, apie Italus atskri- pragyvenimo reikmenys.
dusins į Pasaulinę Parodą, ir j)e] stokos pinigų ir miestas 
kitus nuotikius. užleistas: gatvės nešluotos, iš

skiriant pačias didžiąsias.
Pradžioj e Liepos pasimirė 

Silvestras Savickas, paliko nu- 
liudimė savo šeimą. Buvo dar 
nesenas žmogus, apie 50 metų. 
Buvo geras, buvo visų mylimas. 
Prigulėjo D. L. K. Vytauto dr- 
jos ir prie SLA. 142 kuopos. 
Palaidotas laisvai.

Liepos 22 d. pasimirė Kazys 
Blačiumas, apie 63 m. amžiaus. 
Galima sakyt buvo visiems ge
rai žinomas ir gana daug pasi
darbavęs Lietuvystei. Prigu
lėjo SLA. 
ves 10 kp. 
gyvenimą.
savo žmoną 
kuris lanko kolegiją, 
svų pažiūrų žmogus.
tas Liepos 25 d. Waterburyje, 
Lietuviškose kapinėse. Atjaus 
čiančių velioniui susirinko gra
žus būrelis draugų atiduoti pas-

žuvo.

kož-

Dabar, kada lakūnai 
atsiranda daugybė kurie labai 
jų apgailauja. Sako, kad butų 
žinota kad jie tokie geri lakū
nai ir taip toli nulėks, butume 
nepagailėję po penkinę duoti, 
kad jiedu butų galėję įsitaisy
ti dar geresnį lėktuvą ir gerus 
visus prietaisus. Dabar 
nam sąžinė išmetinėja.

Todėl nors nuo dabar pasi
mokykime iš šios musų klaidos. 
Jeigu ką Lietuviai gero suma
no ir daro žinokime kad jie tai j 
daro visų musų gerovei ir gar
bei, 
gabus 
tautų 

Jei- 
ringas 
tautinis darbas dirbamas, 
kaip vienas stokime į pagalbą, 
kokia ji nebūtų reikalinga ■— 

Šioje trupėje buvoĮ tneciegine ar moralinė. Visi iš
vien padarysime daugiau ir at
sieis mažiau. Po laiko nerei
kės gailėtis ir išmetinėti sau 
“kad bučiau žinojęs bučiau au- 

’ kaip dabar apgailauja- 
je lakūnų Dariaus ir Girėno po

Lietuviai yra tokie pat 
ir smarkus kaip ir kitų 

žmonės.
bus kada koksai kultu- 

ir visiems naudingas 
visi

LAKŪNŲ filmos. čia 
teatre buvo rodomi musų lakū
nų mirties paveikslai: ta vieta 

užsimušė 
Lietuviui 

žiūrint į tuos vaizdus tuoj visą 
grasymas gailingas šiurpas nukre- 

- ’ čia. J. A. Urbonas.

Keith

NEW HAVEN, CONN.

SMARKUS “DIRVOS 
PLATINTOJAS

Studentas Jurgis J. Tarulis 
Stamford, Conn., dviejų sa- 

užrašė “Dirvai”
iš 
vaičių bėgyje 
20 naujų skaitytojų!

Valio, Jurgi! Be jokio va
jaus, ir tokiame karštame va
saros ore rasti liikraščiui skai
tytojų tai tik Jurgis J. Tarulis 
gali. Linkime jam geriausio 
pasisekimo, o Conn, ir apielin- 
kių Lietuviams patariame jį 
paremti, užsirašyti per ji “Dir
vą” ir senų “Dirvos” skaityto
jų prašome jį gražiai priimti 
ir pagelbėti kur tik jis atsilan
kys. Padėsit geram vaikinui 
užsidirbti kelis centus, nes jisai 
rudenį vėl stos į kolegiją.

“Dirvos” Administracija.)

Lietuvystei.
142 kp. ir Sanda- 

Vedė- labai gražų 
Paliko 
ir sūnų

nuliudime
Keistuti,

Buvo lai-
Palaido-

— Na tai ko mes čia Į Či
kagą atvažiavom: ar politi
kas varinėt ar Pasaulinę 
Parodą pamatyt? — sakau 
aš.

— Atsiprašau, aš ir pats 
nežinojau kad čia taip bus. 
Ir aš noriu matyt Parodą, 
nes man jau laikas gryžt 
“Dirvą” išleist, — sako jis.

— Tai ar žinai ką dary
kim : pasakykim šiandien 
visiems kad turim gryžt j 
Klyvlandą. Taip pabėgsim 
nuo visų konferencijų ir pa
matysim Parodą, o paskui 
naktį išvažiuosim namon,— 
sakau aš.

GERB. SPRAGILO PATY-I — Gerai sakai, nes juo il- 
RIMAI ČIKAGOJE giau mes čia busim tuo dau- 

Kaip žmogus niekur ko- Kiau, visoki« konferencijų 
jos neiškeli tai nieko ir ne- 
matai ir nežinai. Dabar aš 
jums pasakysiu ką patyriau 
apie redaktorius, ir pasaky
siu kad aš daugiau netikė
siu ką redaktoriai rašo, L„ 
jie savo laikraščiuose vieni 
kitus mokina, bara, 1. 
ja ir pravardžiuojasi, 
kaip susieina tai kaip bro
liai: iš vieno bliudo valgo, 
iš vieno butelio geria ir vie
noj lovoj guli.

Sakau tą ką mačiau pats 
savo akimi Margučio Mpe- 
rijoj kaip tik pribuvom. į 
gerb. Vanagaičio pastogę, 
ir kuomet pribuvo visas 
buris redaktorių:

Ten buvo Karpius, “Dir
vos” redaktorius, Vanagai
tis, “Margučio” redaktorius, 
parvyko Simokaitis, “Liau-Į 
dies Tribūnos” redaktorius, 
atėjo Jurgėla, buvęs “Drau
go” redaktorius, atvažiavo 

jTysliava, “Vienybės” redak- 
. torius, Valaitis ir Klinga, 
' buvę “Vienybės” redakto

riai. Vienu žodžiu, visas 
spiečius redaktorių kurie 

, per laikraščius vieni kitus 
peša, o čia susiėję sau ūžė, 
uliavojo kaip geriausi bičiu
liai.

Tą matė ir gali paliudyt 
kitų kolonijų svečiai, kurie 
pas gerb. Vanagaitį sugužė
jo atsilygint už jo viešėji
mą pas juos.

O dabar apie Pasaulinę 
Parodą.

Tu brolyti mano, nors 
aš važiavau į Pasaulinę Pa
rodą ir apie nieką kitą ne
sirūpinau, ale būdamas Či
kagoj žiuriu kad gal neteks 
Parodos matyti.

Kaip sakiau, čikagiečiai 
prirengė tiek konferencijų, 
slaptų ir viešų, tiek vaka
rienių kad visas laikas bu
vo užimtas per savaitę nuo 
pusryčių iki pusiaunakčio, 
o jeigu norėjai galėjai kon- 
feruot ir nuo pusiaunakčio 
iki pusryčių. . . .

Tą naktį kaip pribuvom į 
Margučio Mperiją, prasidė
jo laikraštininkų konferen
cija; ant rytojaus Lietuvių 
konferncija; kitur cicilikų I 
konferencija; dar antryto-i 
jaus Lietuvių Diena ir va
karas; dar antrytojaus san- <EIKALINGA SIUVĖJAS 
daiiečių konfeiencija, eko- jieškau kustomersko siuvėjo, 
nomine konferencija, kuri kuris norėtų turėti nuolatinį 
tęsėsi tris dienas; paskui darbą. Kreipkitės laišku tuo- 
advokatų vakarienė. Prie lAu del platesnių informacijų, 
to visko prisidėjo ir lakunu Sharkys (31)
žuvimas — pradėta rengti1 
visokios apeigos, pamaldos, 
ir tu žmogus persiplėšk.

Išbuvom Čikagoj keturias 
dienas, o kur ta Pasaulinė 
Paroda tai nei ištolo nema
tėm.

Ketvirtos dienos naktį 
taip pusiaunakčio ir pusry
čių penktos dienos, susiei
nant su gerb. “Dirvos” re
daktorium ir atlaikom savo 
konferenciją:

išgalvos, — sako jis.
Sutarta, padaryta. Pali

kę savo šonkaulius Čikagoj 
svečiuotis, mudu su gerb. 
redaktorium atsisveikinom 

I su visais, pasakėm kad iš- 
: važiuojam i Klyvlanda, ir 

kolio_ taip visą dieną iki vidurn- 
i nakčio turėjom laiko pama

tyt Pasaulinę Parodą.
Einant i Parodą, patyriau 

’ kaip gerai ant šio margo 
svieto but redaktorium — 

, štai nueinam su “Dirvos” 
redaktorium į Parodą, Pa- 

: rodos ponai nusiima kepu
rę, gražia i j j priima, duoda 
dešimties dienų laikui dykai 
į Parodą inėjimui bilietą, ir 
jis sau niekam nei gero: 
kur tik eina, bilietą parodo, 
visur dykai leidžia, nors yra 
ten tokių vietų už kurias 
reikia mokėt 10c, 15c, 20c, 
25c ir 40c. O aš nabagas 
kur tik eisiu vis reikia už- 
simokėt. Man kaštavo Pa
roda keli dolariai, o gerb. 
redaktoriui nieko.

Ale užtai aš daugiausia 
ėjau i tas vietas kurios nie
ko nekaštavo, ir tokių yra 
net perdaug, 
visas apeiti.

Apžiūrėję, 
' Parodoje kas 
mu, • nors 
buvo viską matyt, sėdom į 
vagoną ir šeštos dienos ry
tą po išvažiavimo Į Čikagą, 
vėl sveiki parsiradom Klyv- 
lande.

O dabar tai aš jums vi
siems pasakysiu kaip ma
tyt Čikagos Pasaulinę Pa
rodą: Nevažiuokit pas gi
mines nei draugus, ale tie
siog j Čikagą, ir apsilanky
ki! Parodoje. Jeigu gimi
nės ar draugai žinos kad 
atvažiavot, jie jus pasigaus 
pas Parodos vartus ir nusi
ves kur į kokią konferenci
ją, ba jų surengta kiekvie
nai Parodos dienai ir vaka
rui iki Paroda tęsis (iki 
Lapkričio mėnesio), Kitaip 
Čikagiečiai negali pasigau
ti kitų kolonijų žmonių kaip 
tik atviliodami i Pasaulinę 
Parodą.

Parodai smulkiau ir nuo- 
y Į dugniau apžiūrėt reikia ne

mažiau trijų dienų laiko.

tik norėk jas

apvaikštinėję 
tik buvo ido- 

permažai laiko

EKSKURSIJA

I LIETUVA
NEW YORK —KLAIPĖDA

Per Gothcnburgą, Švediją 
Išplaukia
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kutinį patarnavimą. ' Į kapus 
palydėjo apie 12 automobilių. 
Įdėjus velionį į duobę, du kal- 

Vokietaitis ir Jankus, 
gražias atsisveikinimo 
Ilsėkis, musų mylimas 
šios šalies laisvoje že- 

neužilgo ir mes ateisim!
K. Blažailis.1

belojai, 
pasakė 
kalbas.
drauge, 
melėje,
pas tave.

Modernišku Motorlaiviu 
“K U N G S H O L M”

Ekskursiją vadovaus Lietuviams 
žinomas judamų paveikslų rody

tojas p. C. G. LUKŠIS

Informacijų 
kis i savo

ir laiyakorčią kre'p- 
vietiną laivakorčių 
agentą

Swedish
21 State St.

American Line
New York, N. Y.
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AM. LIET. TAUTINES KON
FERENCIJOS DAVINIAI

ĮSISTEIGĖ AMERIKOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGA 
Chicagos Lietuvių tauti

nės srovės veikėjai rūpinosi 
Pasaulinės Parodos proga 
prieš Lietuvių Dieną su
šaukti tam tikrą konferen
ciją svarbesniems Amerikos 
Lietuvių reikalams apsvar
styti. Buvo sudarytas ko
mitetas: Inž. B. F. Simokai- 
tis — pirm., P. Jurgėla — 
sekr., Adv. A. A. Olis, Dr. 
V. Narijauskas, K. Rugys, 
K. J. Semaška, S. Jokubau- 
skas ir studentas J. J. Ba
landa.

Konferencija Įvyko Lie
pos 15 d. Guage Park salė
je Chicagoje. Dalyvavo 30 
atstovų iš Chicagos, Detroi
to, Clevelando, New Yorko, 
Brooklyno, Bostono, Pitts- 
burgho, Daytono ir kitų 
mažesnių kolonijų. Pasvei
kinimus su gražiais linkėji
mais prisiuntė: Lietuvos 
vice konsulas Daužvardis 
iš New Yorko, Adv. Lopat- 
to iš Wilkes Barre, Dr. Kli
mas iš Philadelphia, Adv. 
Rastenis iš Baltimore, Adv. 
A. Jurgėla (Amer. Liet. Le- 
gijono vardu), J. Ginkus 
(Brooklyno tautininkų var
du), Dr. Vencius iš Brook
lyno, II “Vienybės’’ redak
torius Kružintaitis, V. M. 
Čekanauskas iš Hartfordo, 
V. Sirvydas iš Rouses Point, 
N. Y., j. Jarus iš Cleveland,
J. Sagevičius iš Brooklyno, 
P. J. Žuris iš N. Olmstead, 
Ohio, ir F. Živatas iš Scran- 
tono.

Į konferencijos prezidiu
mą išrinkta: pirmininku B. 
F. Simokaitis, I vice pirm.
K. S. Karpavičius (“Dir
vos” red., II vice pirm. J. 
Valaitis; sekretorium — P. 
Jurgėla; maršalka — S. Jo- 
kubauskas.

Be prezidiumo narių, į- 
vairiais klausimais kalbėjo 
Dr. V. Narijauskas, Prov. 
V. Kartūnas, “Vienybės” 
redaktorius J. Tysliava, D. 
Klinga, Dr. Kubilius, stu
dentai Balanda, Stelmokas, 
Gura, Venckus ir kt. Visi 
pripažino būtiną reikalą or
ganizuoti tautiškai nusista
čiusią Amerikos Lietuvių

i ir nuo 
■eikia ne 

laiko.

JVĖJAS
:o siuvėjo.

nuolatinį 
aišku te 
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Į LIETUVĄ
Reguliariai

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

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

visuomenę ir daugiau susi
rūpinti Lietuvybės palaiky
mu jaunuomenėje. Orga
nizuota Lietuvių katalikų 
visuomenė daugiausia rūpi
nasi tikybiniais reikalais ir 
išdalies pritarimu Lietuvos 
krikščionių demokratų po
litikai. Tautininkai-sanda- 
riečiai, nors ir žymiai su- 
silpnėję savo skaičium ir 
viešame veikime, vis dar 
tebesisieloja del Lietuvos vi
daus politikos ir pradeda 
rūpintis laisvamanybės pla
tinimu. Socialistai (per sa
vo spaudą) skelbia socializ
mo idėjas ir nepritaria tau
tiniams reikalams. Komu
nistų sufanatikuota Lietu
vių dalis dargi atvirai sto
ja Į kovą prieš tautybę, 
prieš Įvairius tautinius Lie
tuvių reikalus ir net prieš 
pačią Lietuvos Nepriklau
somybę. Ir nėra Ameriko
je jokios populiarios Lietu
vių organizacijos kuri rū
pintųsi vien tautiniais rei
kalais, nepataikaudama jo
kiai politinei Lietuvių par
tijai. Plačios Lietuvių ma
sės kaip tik ir nori matyti 
organzuotą tautinį darbą, 
nes absoliutinė Lietuvių 
dauguma nepriklauso prie 
jokių politinių srovių ir no
rėtų matyti gražių nuošir- 
dži u Lietuvių bendradar
biavimą nors tautiniuose 
reikaluose.

Amerikos Lietuvių 
Sąjunga

Atsižvelgę į tokią padėtį, 
konferencijos dalyviai nu
tarė steigti nepartinę tauti
nę organizaciją — Ameri
kos Lietuvių Sąjungą (Am
erican Lithuanian Associa
tion). Į šią Sąjungą jau 
stoja Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga (veikian
ti Illinois valstijoje) ir Tau
tininkų Federacija su Tau
tininkų Klubu rytuose. Ža
da stoti taip pat ir kelios 
kitos organizacijos bend
ram vieningam darbui. At
skiros organizacijos, drau
gijos bei klubai, Įstoję Į A. 
Lietuvių Sąjungą, galės tu
rėti savo seną vardą, sava
rankiškai tvarkytis, laikytis 
savo tradicijų, kurios nėra 
priešingos Am. Liet. Sąjun-

gos tikslams, o tautiškoje 
dirvoje veikti vieninkai.

Atskiros draugijos bei 
klubai šalia savo seno var
do gaus Sąjungos kuopų 
numerius.

Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjunga ir Tautininkų 
Federacija inėjusios Į nau
jąją Am. Liet. Sąjungą, 
praranda savo vardus ir sa
vo turtą bei dokumentus 
perduoda Am. Liet. Sąjun
gos centrui; šių organizaci
jų kuopos gaus eilinius Am. 
Lietuvių Sąjungos nume
rius.

Amerikos Lietuvių Sąjun
gai vadovaus jos Vyriausio
ji Taryba iš 15 asmenų (iš 
įvairių kolonijų). Ši Vyr. 
Taryba išrinks Sąjungos 
centro valdybą iš 7 asmenų. 
Konferencijos prezidiumas 
įgaliotas laikinai tvarkyti 
Am. Liet. Sąjungos steigi
mo ir organizacinius reika
lus, kol bus gauta sutikimas 
iš kai kurių asmenų, išrink
tų į Vyr. Tarybą. Atskiro
se valstijose bus sudarytos 
vietinės tautinės tarybos.

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 ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtkirina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
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GLASS INDUSTRY IN LITHUANIA

Up to and during the world 
war nobody manufactured glass 
in Lithuania. Glass manufac
ture was begun only in 1922. 
In 1927 there were two glass 
factories working in Lithuania. 
By 1931 already five such fac
tories were in existence. At 
first these concerns did. not at
tempt to produce all qualities 
of glass, but later, as they ac
quired more and more experi
ence, better and better glass
ware of local manufacture be
gan to appear on the market.

Lithuanian glassware is used 
mostly by the State Liquor 
Monopoly for bottling whiskey. 
In 1923 the Monopoly paid 33 
cents (3.3 American cents) 
for a three-quarter litre bot
tle, and 22 cents for a quart
er-litre bottle. In 1926 it paid 
45 cents for the largest bottle, 
and 26 cents for the quarter
litre bottle. Last year glass 
manufacture fell, and at the 
same time glassware cheapen
ed. Last year the Monopoly

paid 38 cents for a three-quart
er litre bottle, and 19 cents 
for a quarter-litre bottle.

At the outset the Lithuanian 
glass factories manufactured 
only bottles. Later they began 
to produce tumblers for tea, 
wine-glasses and whiskey glass
es, glass for lamps, and other 
small articles. Window and 
mirror glass is not yet made; 
the necessary apparatus is still 
lacking.

Glass manufacture in Lith
uania can still be expanded. 
There is on the spot a suffi
ciently large quantity of par
ticularly good sand for glass 
production. At present annual
ly Lithuania spends abroad 
more than two million lits on 
glass. If she had her own fac
tories, properly equipped, where 
every kind of glass could be 
manufactured, this money 
would remain at home. It is 
expected that very shortly the 
glass industry will be regulated 
by the government.

PO LIETUVIU DIE
NOS PASAULINĖJE

traukia mus atsakomybėn ’, sa
ko organizacijos vedėjai.

Konferencijos nutarimai
Apsvarsčius kitus reika

lus ir sumanymus, konfe
rencija nutarė:

1) Rūpintis Vilniaus va
davimo reikalais;

2) Įgalioti konferencijos 
prezidiumą pasiųsti sveiki
nimus Tėvynei Lietuvai jos 
Prezidento A. Smetonos as
menyje, Lietuvos kariume- 
nei, Šaulių Sąjungai, Lietu
vos kariumenės kūrėjų sa
vanorių sąjungai ir Vil
niaus vadavimo sąjungai;

3) Kviesti Amerikos Lie
tuvių visuomenę prie gedu
lo del musų lakūnų Kapt. 
Dariaus ir Girėno žuvimo, 
imtis darbo pastatyti pa
minklą ir atskiras draugi
jas bei organizacijų kuopas 
pavadinti šių lakūnų vardu 
garbingam ir amžinam jų 
atminimui;

4) Įgalioti konferencijos 
prezidiumą pareikšti užuo
jautą žuvusių lakūnų gimi
nėms.

Be to, konferencija parei
škė viltį kad ateityje kuris 
nors Amerikos Lietuvių la
kūnas vistiek nuskris per 
Atlantiką į Lietuvą ir tuo 
budu užbaigs Dariaus ir 
Girėno nebaigtą garbingą 
žygį. Visi dalyviai atsisto
jimu pagerbė narsių musų 
lakūnų atminimą.

Taigi, ši senai laukiama 
konferencija davė gerų vai
sių ir padarė gražią pradžią 
tautinių jiegų sutelkimui ir 
organizuotam t a u t i š kam 
veikimui. Amerikos Lietu
vių Sąjunga stengsis ben
dradarbiauti su Lietuvių 
katalikų ir sandariečių or
ganizacijomis bend ruošė 
tautiniuose reikaluose.

Susinešimams antrašas: 
Amerikos Lietuvių Sąjunga 

2437 West 69th Street 
Chicago, Ill.

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.

BEER PRODUCTION IN LITHUANIA 
IN 1932

The breweries of Lithuania 
Major and the Klaipeda terri
tory have manufactured the 
following quantities of beer in 
the years specified, viz.:

1932 — 7,194,300 litres
1931 — 11,264,500 litres 
1930 — 11,446,000 litres
In 1931 and 1930 as much 

beer was consumed as manu
factured. In 1932, however, 
there was less beer consumed 
than manufactured. All beer 
breweries last year sold about 
6.250,000 litres of beer, where
as before the war only two 
breweries, Volfas and Engel
mann, when they worked sepa
rately, were selling on an aver
age yearly about two and a 
half times as much as today

all Lithuanian breweries are 
selling.

According to the calculations 
of the beer breweries, all brew
eries operating in Lithuania 
last year utilized about 30,000 
centners of barley. When the 
beer excise cheapened 13 cents 
per litre of mash, which is 
equivalent to a cheapening of 
of 15 cents per litre of beer, 
the breweries on their part 
cheapened beer 15 to 25 cents 
a litre.

There has hitherto been 
operating a beer brewers’ syn
dicate of Lithuania Major, 
which does not include. the 
Klaipeda territory breweries. 
This year the syndicate agree
ment terminates. Efforts are 
made to renew it.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

PARODOJE
Nežiūrint to kad Chicaga yra 

Amerikos Lietuvių centras, di
džiausia Lietuvių kolonija, bet 
Lietuvių Dienoje musų smar
kuoliai pasirodė labai žemai pa
tyrime dalykų. Visų kitų tau
tų rengiamas Dienas plačiai ap
rašė Anglų spauda, o apie Lie
tuvių Dieną nei neburbtelėjo.

Kitko ir nebuvo galima ti
kėtis kuomet taip vadinamo 
‘Lietuvių Dienos’ komiteto rin
kimas ir visa darbo eiga buvo 
tik piktos valios politika. Prie 
to visko galima prikergti ii’ Lie
tuvos Konsulas Chicagoje p. A. 
Kalvaitis, kurio patakavimas 
vienai grupei ■— kas Konsului, 
kaipo valstybės atstovui, nerei
kėjo daryti, — prisidėjo prie 
Lietuvių Dienos nepasekmingu- 
mo. Prie tokių aplinkybių Chi
cagos Lietuviai, kurie žino kaip 
viskas ėjosi, gali tik pasidalin
ti prastais įspūdžiais ir apsivy
limais kokius Lietuviai turėjo 
panešti, vietoje pasidžiaugimo.

Svarbu pažymėti kad Lietu
vių Dienos programui prasidė
jus, niekur nesimatė Lietuvos 
vėliavos. Svetimtaučiams ap
link žiūrint nebuvo galima nu
vokti keno čia programas: iš
rodė Amerikonų ir viskas. Vė
liau, tūliems užprotestavus del 
tokio komiteto apsileidimo, iš 
kur tai atnešta nublukus, ma
žutė vėliava, kuriai tačiau ne
buvo estradoje vietos ir ji pa
statyta tik paremtinai prie es
trados lentos.

Bet komiteto ponai estradoj, 
sukinėdamiesi cigarus rūkė ir 
jautėsi nepaprastai “dideli”, o 
ypatingai pirmininkas. Laikas 
nuo laiko per garsiakalbį girdė
josi jo šauksmas publikai “pa- 
šauksim policiją”. Mat, komi
teto nei tiek nesuprasta ir iš- 
kalno neapsirupinta neleisti pu
blikos į choristų sėdynes. At
rodė kad tą programą rengė po
licija, o ne Lietuviai.

Toks asmuo kaip p. Mastau- 
skas visiškai netinka prakilnio
se apeigose pirmininkauti, bet 
politikos sumetimais jis ton 
vieton įgrūstas.

Susirinkusiai publikai buvo 
parduodama ženkleliai po 50c. 
ir programai po 10c., kuriuose 
cicilikai savo reklamai išspaus
dino. Programas buvo pilnas 
skelbimų, už kuriuos irgi surin
kta daug pinigo. Bet jokios at
skaitos niekur nesimato. Gal 
“užmiršo”? Nejaugi tas vis
kas pasiliks tik “demokratijos” 
biznis ?

Chicagiečiai turi pareikalauti 
atskaitų ir kąd pelnas butų pa
skirtas žuvusių lakūnų pamin
klui statyti. S. J.

DIDELIS GAISRAS. Per
eitą savaitę Chicagos skerdyk
lose kilo didelis gaisras: sude
gė du budinkai, nuostolių pa
daryta už apie $50,000. Gais
ras buvo pasibaisėtinas, nes 
tuose sandėliuose buvo rieba
lai, kurie be pasigailėjimo liep
snojo.

APIE 6.000 DARBININKŲ 
PRADĖJO DIRBTI

Pereitą savaitę Chicagoje per 
paskutines keturias dienas įvai
rios pramonės paėmė atgal apie 
6,000 senų darbininkų. Numa
toma kad šią savaitę bus paim
ta dirbti dar virš 20,000 dar
bininkų.

Visur bandoma imti atgal tik 
senuosius darbininkus kurie 
pirmiau dirbo ir moka savo 
darbą.

NUŠOVĖ LAIŠKANEŠĮ
Edwardsville, Ill. — šiose 

dienose išėjo aikštėn paslaptin
gas nušovimas Liepos 13 d. lai
škų išvežiotojo užmiestyje. N. 
Voss, 25 metų amžiaus, rastas 
nušautas ir niekas nežinojo ko
dėl ir kas jį nušovė.

Dabar paaiškėjo kad jį nu
šovė Stella Christoff, 17 metų 
mergaitė. Ji buvo išėjus su sa
vo 13 metų amžiaus sesute į 
mišką voverių šaudyti. Laiškų 
išvežiotojas radęs jas vienas 
pradėjo Stellą kibinti ir jos se
serį siuntęs eiti namon. Kuo
met jis griebė Stellą į glėbį ir 
pradėjęs spaudyti bandė pabu
čiuoti, ji išsiliuosavus ir pabė
gus šalin, perpykus paleido į už
puoliką šuvius jį nušovė. Ji 
dabar areštuota ir tardoma.

Jurgeliutės Klaida
Būdama SLA. sekretore, 

p-lė Jurgeliutė padarė vie
ną labai didelę klaidą, už 
kurią jai nariai niekados 
turėtų nedovanoti:

Ji padarė stambią klaidą 
dovanodama “Tėvynės” re
daktoriui, kuomet Pild. Ta
ryba su Kontrolės Komisi
jos pritarimu, nutarė su

spenduoti redaktorių už jo 
begėdišką pasielgimą Lie
pos 24 d. 1931 m.

Jei ne ta Jurgeliutės klai
da, šiandien SLA. reikalai 
butų daug geriau stovėję ir 
aebutų organe buvę asme
ninių politikų, kurios ma
tomai niekados nepasibaigs 
iki dabartinė klika ten vieš
pataus.

PIENO PARDAVĖJŲ GRUPĖ 
ATSISAKO TAIKYTIS PRIE

ROOSEVELTO PRAŠYMO
Chicagoje veikianti Indepen

dent Milk Dealers Association 
pasiskelbė kad ji atsisako pri
sitaikyt prie kitų pieno parda
vėjų nustatytos sutarties kas- 
link pieno kainų. Organizacijos 
pirmininkas praneša kad jie 

'po senovei pardavinės pieną nu
piginta kaina. Ta organizacija 
aptarnauja 500,000 žmonių, sa
ko jos vedėjai, ir parduos pie
ną po 6c kvortą tiems kurie 
patys pribus į jų pienines pie
ną parsinešti. Pienas parsi
duoda aukštesne kaina krautu
vėse ir į namus išvežiojamas.

“Jeigu nori tegul valdžia pa-

BRAVORAI RŪPINASI PRA
PLĖTIMU ALAUS GĖRIMO
Chicagoje įvykusioj Bravo

rui savininkų draugijos konfe
rencijoj nutarta pradėti vajų 
už padarymą alaus kaipo tin
kamo naudingo gėralo, lygiame 
laipsnyje su kava. Sako, alus 
visuomenės akyse perilgai bu
vo subendrintas su blokiniais 
viedrukais (kuriais seniau iš 
karinamų alus nešta namon), 
su Raudonomis nosimis, ir kar- 
čiamomis.

To delei nutarta užvesti vi
suotiną vajų per laikraščius ir 
radio, pripratinti publiką ma
nyti kad alaus gėrimas yra to- 
kis pat padorus kaip ir kitų vi
sų gėrimų.

Publika bus mokinama apie 
alų kaipo maistą ir draugin
gų sueigų gėrimą, taipgi kaipo 
troškulio numalšintoją, kuris 
gali užimti namuose vietą ka
vos ir arbatos.

Alaus gamintojai sako netu
rės vargo susitarti su valdžia 
kaslink darbų atgaivinimo ak
to pritaikymo jų industrijoje, 
nes, sako, darbininkai bravo
ruose gauna vidutiniai po $28 
į savaitę, o kaip kurie uždirba, 
kaipo teknikai ir dirbą viršlai
kį, iki $90 į savaitę.

ROME, GA. — Sustreikavo 
1,400 Tubize Chatillon korpo
racijos verpyklos darbininkų ir 
dirbtuvė sustojo veikus.

I E T U V O N
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DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLŲ REIKALE
Kad mes mokam gerbti 

mirusius geriau negu gyvus 
parodo atsitikimas su mu
sų lakūnais, Darium ir Gi
rėnu.

Kada jie pasiryžo skristi 
per Atlantiką ir susidarė jų 
žygio rėmimo komitetas, į 
komiteto atsišaukimus nie
kas neatsiliepė. Patys la
kūnai turėjo važinėti po ko
lonijas, vargti, prašyti au
kų, ir tai mažuma davė, o 
kiti kad ir galėdami nedavė 
nieko. Kada geraširdžių 
sudėtais pinigais jie pasi
rengė kelionėn ir laukė pa
gerėjimo oro, kiti sakė kad 
jie nelėks, bijo, ir tt.

Net Chicagos katalikų ir 
cicilikų dienraščiai, kuomet 
ten buvo surengta Aviaci
jos Diena, antrytojaus tik 
nenoromis tą faktą pažy
mėjo, nes jiems išrodė ne
svarbus. Dabar gi, lakū
nams žuvus, tiedu laikraš
čiai iš kailio nėrėsi vienas 
už kitą labiau norėdami pa
sirodyt juos gerbia....

Bažnyčios ėmė laikyti pa
maldas už juos, nors gal tie 
kunigėliai nei cento nedavė 
jų parėmimui. .. .

Jiems žuvus, nekurios ko-

ninkas nebus SLA. iždinin
ku?

SLA. Ponai ir “Vienybė”
Susivienijimas paskolino 

“Vienybės” b-vei $25,000, ir 
cicilikai lermavo už tai, sa
kydami kad SLA. pražudė 
tokią sumą pinigų.

Vitaitis, Gegužis ir Gu- 
gis ėmė skubinti tuos pini
gus atimti, atsisakant pas
kalą prailgint.

Bet “Vienybė" staiga “su- 
demokratėja”, ir tie ponai 
sutinka paskolą prailgint.

Bet dabar jie turės dėti 
dar $25,000 į “Vienybės” b- 
vę, kad palaikyti tą laikraš
tį nuo sustojimo, nes “Vie
nybei” pinigų smarkiai rei
kia. Ar jie duos iš savo ki
šenių ar iš SLA. iždo?

lonijos ėmė rinkti pinigus 
pastatymui paminklo.

Apie paminklus kalbant, 
reikia į tą dalyką atsižiūrė
ti rimčiau. Pirmiausia, kož- 
noj kolonijoj kur tik suma
nyta paminklui pinigai rin
kti, paminklai statyti netu
ri reikšmės. Surinkus po
rą šimtų dolarių ne kokį 
paminklą tepastatysi.

Paminklai Dariui ir Gi
rėnui statyti tinka tik Lie
tuvoj ir Chicago j.

Chicagoj jie gyveno ir iš 
ten prasidėjo jų skridimo 
rėmimo organizavimas. Gi 
Lietuvoje jie palaidoti.

Vienos kolonijos turėtų 
surinktas aukas pasiųsti į 
Kauną, o kitos į Chicagą. 
Tada abu paminklai bus ga
lima padaryti verti jų kar
žygiško pasirodymo. Chica- 
ga ir Lietuva jiem pamink
lus tikrai pastatys, taigi ge
riau prisidėti prie tų pa
minklų negu užsivarinėti

Amerikos Lietuvių
Sąjunga

Liepos 15 d. Chicagoje, 
suvažiavus tautinių minčių 
Lietuvių veikėjams iš įvai
rių kolonijų, susitvėrė nau
ja organizacija — Ameri
kos Lietuvių Sąjunga.

Šios Sąjungos tikslai ir 
nutarimai telpa šiame nu
meryje kitoje vietoje. Pa
siskaitykite, pagalvokite ir 
imkitės darbo.

Amerikos Lietuviai, ku
rie nesurišti su jokiais iz- 
mais, kurie nesumulkinti ir 
neišnaudojami gražių pri
žadų kupčių, kurie moka 
savo protu gyventi, ras šią 
Sąjungą sau tinkamiausia 
ir naudingiausia.

Kiekvienas kas tik yra 
tyras Lietuvis, kuris nori 
darbuotis savo tautos gar
bei, plėsti tautinę kultūrą 
ir auklėti jaunimą Lietuviš
koje dvasioje, jausis šioje

S. Karpius

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

(Tęsinys iš pereito num.)

žiauriose Rankose

Iš Hedeby, paprastu tų laiku tarp salų 
susisiekimo budu, Alina ir Ragailė išplau
kė į Fyeno salą ir vėl atsirado tarp naujų 
žmonių ir nežinomose aplinkybėse.

Atvykusios į tą salą, jodvi apsibuvo 
pietiniame jos gale, žuvininkų kaimelyje, 
iki apsipažins su sala ir iki patirs apie tai 
kas jom rūpėjo. Čia būdamos girdėjo apie 

stą tyti savo kolonijose.
Kur juos statysite? Ai

duos miestai tinkamos vie
tos paminklui tų kurie tam 
miestui buvo svetimi? Sta
tyti Lietuviškose kapinėse? 
Tas nieko nereiškia, nes ne 
ten jiedu palaidoti.

Taigi, tik dvi vietos yra 
tinkamos Dariaus ir Girėno 
paminklams pastatyti ir vi
si privalome remti tiktai 
tu vietų paminklų fondus.

“SLA. Iždininkui Rašoma 
Mašina”

“Tėvynėje” tilpo SLA. iž
do stovio atskaita.. Tarp 
“įvairių išlaidų” telpa vie
nas įdomus pirkinis šitaip 
pažymėtas: “SLA. Iždinin
kui rašoma mašina”. Nie
ko butų tokio tie keturi žo
džiai, bet stebinanti yra pa
ti suma už tą “mašiną” už
mokėta — net $115!

Chicagoj naujos rašomos 
mašinėlės parsiduoda po 
$55. Geistina butų žinoti 
kokią “mašiną” SLA. iždi
ninkui nupirkta už tokią 
didelę sumą.

Kitas dalykas: SLA. iž
dininkas per kelis metus ap
siėjo be “mašinos”, gal but 
naudojo savo ar kaip ki
taip. Kodėl dabar jam ma
šina turėjo nupirkti Susi
vienijimas? Ar ta mašina

žymesnius salos gyventojus, garsius jurų 
bastūnus, ir pradėjo rūpintis pas juos ap
silankyti ar nepamatys tarp jų savo sū
naus.

Ragailė stengėsi kuogeriausia apsirū
pinti savo kunigiene, jai visaip pasitarna
vo ir už ją atidirbo, nors ir pati Alina bu
vo darbšti ir nuo jokio darbo nesišalino.

Tos salos karaliukas Glumas buvo pra
garsėjęs savo jurų kelionėmis. Apie jį pa
tyrusios jodvi sumanė kuogreičiausia jį ap
lankyti. Glumas gyveno toliau šiaurėje, 
rytiniame salos šone, dabartinių dienų mie
sto Nyborgo vietoje. Iki tos vietos buvo 
daugiau penkių dienų paprasto vandens 
kelio, salos pakraščiais.

Ilgai jos nesutruko tame kaimelyje ir 
tuoj įsigiję valtelę išsileido kelionėn. Ra
gailė pilnai pasitikėjo savo spėkoms ir pa
čios vienos sumanė pasiekti Glumo pilį.

Dvi dienas laimingai praleido ramiuo
se vandenuose, irdamosi pro tarpus mažų 
ir didesnių salų. Bet trečios dienos pabai
goje pavakarop dangus pradėjo apsidengti 
baisiu juodu debesiu, kurs ėjo link jų iš 
vakarų pusės. Debesys taip staiga užėjo 
kad jom nespėjus prisivaryti į Fyeno salą, 
kuri buvo iš vakarų, vėjas ėmė nešti jas 
tolyn į rytus. Jeigu ten butų buvęs atvi
ras vanduo, nabagės butų žuvusios. Jų 
laimei, rytų pusėje buvo kita sala, Lange- 
landas, į kurią Ragailė visu smarkumu pa
varė valtį. Vėjas putė link tos salos, ir 
nors vanduo jau didesnėmis bangomis siū
bavo, nekliudė jom irtis link išsigelbėjimo 
vietos. Debesiui užėjus arti, pakilo baisi 
audra, su perkūnija ir žaibais. Ugnis dan
gų raižė, perkūnija žemę drebino, o van-
duo, vakarų vėjų stumiamas, rodės paskan
dins tą salą. Ilga ir baisi buvo audra, kuri 
rodės sukosi aplink jų salą ir niekur tolyn 
nėjo. Jodvi užtraukusios valtį toli į kran
tą ir apvertosios, tarp karklų sulindusios 
dengėsi nuo lietaus ir krušos. Žaibai ap
link jas svaidė, nėrė iš debesų į pat vande
nį, ir aplinkui kapojo medžius, kas viskas 
darė baisų vaizdą. Laukė kas valandėlė 
žaibo nusileidžiant į jų prastą pasislėpimo 
vietą. Jom dar baisiau buvo todėl kad čia 

.................... „„ .....„. radosi pačios vienos, be jokios gyvybės zy
kus sugrąžinta Susivieniji-į mių aplinkui. Net juros paukščiai ir tie 
mui kada dabartinis iždi-' kur tai pradingo.

Sąjungoje kaip namie.
Sąjungos tikslas bus mo

kinti, šviesti liaudį ir dirbti 
su liaudimi. Tai bus plačių 
pažiūrų organizacija, kuri 
pripažysta demokratiją ne 
tik kitiems bet ir sau, ku-
rios vadai ir nariai nesiūlys 
kitiems demokratiją, ir ne
bus smurtininkais patys, 
kaip matome iš kitų darbų.

Kaip tik atvės oras pra
sidės organizavimas Ame
rikos Lietuvių Sąjungos 
kuopų. Kurie įdomaujate 
ta organizacija kreipkitės 
informacijų į laikiną valdy
bą. •

Londono konferencija iš
siskirstė, bet ją paleisda
mas ir atsisveikindamas su 
delegatais Anglijos prem
jeras MacDonald pasakė: 
“Išsiskirstome ne del to kad 
mes nugalėti, ne del to kad 
netekom upo_, bet todėl kad 
reikia ilgesnio laiko pasiek
ti rezultatų. Šis išsiskirsty
mas yra tik pertraukimas 
konferencijos, ne suirimas. 
Reikalas pasaulinio susita
rimo dabar yra didesnis ne
gu kitados kata.’’

Pagaliau perkūnija ir audra, lyg pati 
save nugalėjus, sunyko, nuslinko tolyn į ry
tus. Bet oras paliko šaltas ir vėjuotas. 
Jau artinosi vakaras, taigi jos nesirengė 
gryžti į Fyeno pakraštį, nes buvo peršla
pusios ir pervargusios. Apsidairiusios ir 
nematydamos nieko įtartino, pasiryžo nak
tį praleisti šioje saloje, o anksti kitą rytą 
vėl trauks savo keliais—tolyn šiaurėn, link 
Nyborgo, į kur dar buvo trejetas dienų ke
lionės.

Susikurusios ugnį iš sulinktų sudžiu- 
vusių šakų — nes mokėjo pasidaryti ugnį 
įtrinant du gabalu medžio vienas į kitą, 
kaip tais laikais visi darydavo — pradėjo 
džiovintis. Ar kur arti buvo žmonių jodvi 
nematė, nes per nelygų salos paviršį ir krū
mus toli nesimatė. Kiek nuo kalvelių dai
rėsi nieko negalėjo pamatyti.

Langelandas labai ilga ir labai siaura 
sala, tik kur ne kur žmonių tais laikais gy
venama. Vikingai vykdami iš Laalando 
salos į Fyeną, arba priešingai, neplaukda
vo aplink ilgą Langelandą, kas imtų pora 
dienų bereikalingos kelionės vandeniu: sa
vo lengvas valtis vyrai ėmę ant pečių per- 
sinešdavo skersai tą žemės ruožtą ir kita
me šone paleidę į vandenį plaukdavo savo 
keliais tolyn.

Sekantį rytą, dar visai anksti, Ragailė 
išgirdo garsų vyrų rėkavimą, kurs jau bu
vo girdimas visai arti. Palipus ant kalve
lės pamatė iš rytų pusės ateinant į jų pu
sę gaują vikingų, nešančių ant pečių val
tis. Greitai išbudino Aliną ir abi dar la
biau įtempusios savo valtelę į karklus, su
sigriebė bėgti gelbėtis. Pasijuto kaip stir
nos arti rujos vilkų, nuo kurių turėjo neš
ti savo gyvastį.

Bėgo pavandeniu į pietus, kur matėsi 
ir didesni medžiai ir aukštoka kalva. Val
timi nebūtų suėjusios nuo vyrų pabėgti, bet 
ir dabar vos kiek pabėgus, pirmutinės val
ties nešėjai užlipę ant kalvelės patėmijo 
dvi moteriškas bėgančias, ir du vyrai metę 
savo darbą kaip vilkai šoko jas vytis.

Jodvi bėgo dar smarkiau, ir kai pribė
go kalvą ir pasiekė jos viršūnę, labai nu
džiugo kad į tą pusę bėgo, nes toliau nuo 
kalvos matėsi nameliai, kalvos apačioje te
kėjo platokas upelis, kuriame buvo kelios 
valtys ir trys vyrai sukinėjosi aplink val
tis. Tuos vyrus pamačiusios jos vėl susi
rūpino: nuo vienų bėgdamos, atbėgs į na
gus kitiems....

Tiedu vyrai kurie jas vijosi, ištolo ne
gražiai į jas rėkavo ir bėgdami į kalvą bu
vo pasiryžę jas pasigauti. Matydamos jog 
iš dviejų blogų vieną reikia pasirinkti, jo
dvi leidosi į pakalnę link upelio, nes ten 
vis tik yra vietiniai žmonės, pastovus gy
ventojai, ir nebus tokie žiaurus kaip anie 
bastūnai.

Prie upelio buvę vyrai pamatė iš kran-

VYTAUTO MUZEJAUS STATYMO 
RĖMĖJAMS AMERIKOJE

Tokio gražaus ir įspūdingo pastato 
kaip kad yra baigiamas Vytauto Muzejus 
Kaune, Lietuva dar neturėjo. Net didj 
miesčiai, kaip Vilnius ir Ryga, pavydės 
Kaunui tokio puošnaus trobesio. Iki šiol 
Lietuva neturėjo muzejaus kuriame tilptų 
tautos brangi muzejinė medega. Tat Vy
tauto Muzejaus statymas yra svarbus kul
tūros laimėjimas.

Nuostabiausia yra tai kad tas milži
niškas muzejus yra statomas visuomenės 
aukomis, o ne vien valstybės lėšomis, nes 
visuomenė geidžia tuomi pagerbti Vytau
to Didžiojo atmintį sujungiant praeitį su 
dabartimi.

Aukavusieji šiam tikslui dolarį ar 
daugiau gauna atmintinį pažymėjimą su 
Vytauto paveikslu. Paaukavusieji 50 litų 
ar daugiau bus įrašydinti į “Aukso Kny
gą” ir gauna diplomą šelpėjo, rėmėjo ar 
labdario. Pavardės 100 asmenų daugiau
sia paaukavusių bus iškaltos marmuro len
toje.

Muzejaus statybai yra surinkta ir iš
leista apie 1,500,000 aukų. Tai reiškia apie 
du trečdaliu viso darbo. Muzejaus staty
mą geidžiama baigti šiais metais. Tat pa
siskubinkime prisidėti prie statybos dar
bo. Aukos priimamos Lietuvos Konsula
tuose (100 E. Bellevue Pl., Chicago, Ill., 
ir 11 Waverly PI., New York City).

DURPĖS

Lietuvoje yra daug durpynų. Durpės 
yra brangus turtas, nes jos galima vartoti 
ne tik kurui bet ir įvairiems pramonės rei
kalams, pavyzdžiui: koksui gaminti, dega
moms dujoms daryti, taip pat išdirbti pa
rafinui, amoniako druskoms, metilo spiri
tui, actui, storam popieriui (kartonui). 
Durpės milteliai tinka gyvulių pakratams, 
dezinfektuoti nešvarybėms, o kai kurioms 
dirvoms tręšti buna tręšiama medega.

Kad durpės geriau tiktų kurinimo rei
kalams, pavyzdžiui garvežiams, jas supre
suoja.

Kiek kas dienų gali išbūti nevalgęs. 
Sako kad paukščiai miršta po devynių al
kanų dienų; žmonės po 12 dienų; šunes po 
20 dienų; varlės po 360 dienų; vėžliai po 
500 dienų; gyvatės po 800 dienų; o vabalai 
miršta iš bado po 1200 dienų.

to atbėgančias moteris ir tuoj aukštai kal
voje patėmijo du vyru. Suprato šie ko 
moterys bėgo, o anie kalvoje susilaikė ėję 
artyn. Upelio vyrai griebę už irklų keik
dami pradėjo bristi per upelį link svetimų 
vyrų, ir anie tuoj apsisukę pasišalino. Bas
tūnų visi nekentė ir juos greit pažindavo, 
nes tie kurie bastėsi po visus kraštus dau
giausia buvo nedori ir jiems užpulti bent 
kurią sutiktą moterį buvo visai paprasta.

Pergąsdintos moterys nurimo, bet ne
žinojo ko toliau tikėtis. Nėjo prie vyrų 
pas upelį, bet sėdusios ilsėjosi.

Praėjo geroka valanda laiko. Iš kal
velės anie užpuolikai nesirodė. Jie gryžo 
į savus ir jau bus išplaukę jūron. Jodvi 
tarp savęs kuždėdamos tarėsi nejučiomis 
prasišalinti iš čia ir gryžti prie savo val
telės, ir pradėjo lipti atgal į kalvą.

Tuo laiku vienas prie upelio buvusių 
vyrų nuėjo pieva link namų, ir du likusieji, 
tarp'savęs pasikuždėję, peršokę upelį iš
lėto ėmė žingsniuoti link savo nepažysta
mų viešnių. Jodvi ėmė bėgti ir nuo jų, ką 
pamatę tiedu vyrai leidosi greičiau jas vy
tis. Vienas jų buvo senesnis ir didesnis, 
o antras menkesnis ir jaunesnio amžiaus 
vaikinas, bet abu stiprus vyrai. •

Alina ir Ragailė, viršūnėje kalvos at
siradusios, pamatę kad jų pirmesni užpuo
likai toli išplaukę, drąsiai bėgo prie savo 
valties ir tikėjosi sėsti ir pasišalinti nuo

ZARASAI
Skęsta žieduos žalias miestas, 
Aplink raitos melsvos bangos.
Nakčia žiburiais nušviestas, 
Lyg žvaigždėm nusėtas dangus.
Zarasai vien Zarasai
Gamtos perlais taip turtingi: 
Kur akim tik pamatai — 
Vandens kloniai suka vingį.
Gatvės, sodai — šeicho parkai, 
Kur žiedai svajones pina.
Ir širdis užklydus, kartais 
Nuo jų svaigsta lyg nuo vyno.
Kada rausvas veidas saulės
Ežeruose ima nertis,
Virpa dainos tada meilės — 
Bangomis jas neša valtys.
Zarasų mergelių skruostai 
Lyg raudonos rožės sodų, 
Su jomis darželiuos guostis, 
Taip malonu, nenuobodu.
Ežeruos Zarasų salos
Žavios lyg mergelių akys;
Veikiai to širdis apsala
Kas bent kartą yr’ jas matęs.
Zarasuos’ džiaugsmas kitokis, 
Zarasuos’ saldesnis vargas, 
Čia gyvenimas lyg šokis, 
Toks vingiuotas, toksai margas.
“Zarasai, tai Zarasai”,
Ilgai dar kartoja lupos,
Kada juos tik pamatai, 
Jie mintyse visad supas!

Pajuostė, 10-vi-1933. Vainis Dainoras.
šit? »

PRISIMINIMAI
Siunčiu šią dainelę
Į mielą šalelę,

Kur rūtos žaliuoja,
Kur ūžia giružės,
Kukuoja gegužės

Ir sesės dainuoja.
Lai mano dainelė
Pasieks tą kaimelį

Kuriame aš gimiau;
Noriu pasakyti,
Negaliu užmiršti

Kaip linksma ten buvau.
Šalyj svetimoje
Čia nieks nevilioja,

Čia ilgu, nuobodu,
Sunku ant krutinės,
Ilgiuosi tėvynės —

Ją minint taip saldu....
Lapute.

šių dviejų, kurie matomai, pažinę jas sve
timomis esant, įgavo piktus geismus ir su
manė pasinaudoti, kaip tik pajuto kad nė
ra kam'jas užtarti. Užbėgę ant kalvos vir
šūnės, nematė nieko aplinkui tik jas, sku- 
bomis traukiančias valtį į vandenį. Kaip 
alkani vilkai šoko į pavandenį užstoti jom 
kelią, ir vos jos dasiekė vandenį kaip jie 
jau buvo prie jų. Ragailė matydama kad 
jodvi nepabėgs, bandė, užstoti ir apsaugoti 
Aliną, kuri tuo tarpu spėjo pabėgti toliau. 
Didesnysis vyras puolė prie Ragailės, o 
jaunasis vaikinas nusivijo Aliną. Tarp 
Ragailės ir jos užpuoliko užvirė kova: 
smarkiai ji daužė stipriom savo rankom, 
už plaukų tąsė, nagais draskė jo veidą ir 
dantimis kandžiojo kur tik pasiekė, bet tas 
įšėlęs jos nepaleido: graibstė, plėšė, gniau
žė ir bandė parversti ant žemės, bet Ragai
lė vis laikėsi. Kuomet kartą parkrito su 
juo ant smėlio, ji vikriai išsirito ant vir
šaus ir smarkiai sudaužius jo veidą ir akis 
iki kraujų, bandė pabėgti. Bet užpuolikas 
šėlo dar labiau, neatsileisdamas savo užsi- 
geidime, nors jau per jį visą — net per 
akis ir burną — varvėjo kraujas. Ragai
lė taipgi buvo kruvina, jai kraujas tekėjo 
iš burnos ir nosies, bet ji vis kovojo — ne 
tiek už save kiek už Aliną, norėdama atsi
ginti ir šokti jai į pagalbą.

(Bus daugiau) __.. TIU
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestas Kunigaikščio Ute-!daug katastrofų delei kelio 
nio vardu. Gana progie- j— ................,

singas ir gyvas.
Utena yra apskrities mie

stas, turi apie 4000 gyven
tojų. Gyventojai dauguma 
Žydai, bet yra daug ir ka
talikų.

Dabartiniu laiku miestas 
atrodo miestiškai: švarus, 
gatvės visos grystos, su ce
mentiniais šaligatviais. Di- 
dėji ir gražiausia gatvė yra 
Kauno gatvė: joje yra daug 
didelių po kelis aukštus 
mūrinių namų, šaligatviais 
išsodinta liepos. Yra daug 
įstaigų kokios tik privalo 
būti apskrities mieste, kaip 
tai: apskrities valdyba, ka
ro komendantas, apskrities 
ligoninė, miesto valdyba, 
policijos nuovada, paštas, 
taikos teisėjas. Yra ir iš- 
eivybės biuras ir daug kitų 
Įvairių organizacijų, k. t.: 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
buris, šauliai labai veiklus, 
turi suorganizavę dūdų or
kestrą, šaulių mėgėjų teat
rą. Pasistatė šaulių rink
tinės labai didelį ir gražų 
murini namą su didele sale 
kad tilptų net 500 žmonių.

Yra Liet. Tautininkų Są
jungos komitetas su sky
rium,

Yra 
yra 
yra “Pavasario 
daug kitų organizacijų.

Yra valstybinė gimnazija 
ir Žydų progimnazija, ir ke
lios pradžios mokyklos.

Miestas turi gražų sodą, 
kuris naktimis apšviestas 
elektra.

Yra spaustuvė; yra nau
jai pastatyta didelė moder
niška pieninė, yra didelis 
moderniškas su visais pato
gumais kalėjimas; yra val
stybinis knygynas su tuks-, 
tančiais knygų. Yra stotis 

' su siauruoju gelžkelio ruo
žu, stotyje yra bekonų pri
ėmimo punktas.

Miestas turi apie 50 au
tomobilių. Yra nuolatinis 
autobusų susisiekimas su 
Kaunu, Zarasais. Žiemos 
keliu šiame ruože įvyksta

veikia gerai.
“Jaunoji Lietuva”, 

gaisrininkų komanda, 
kuopa ir

jslidumo ir šoferių neatsar
gumo. Šį susisiekimą žada 
greitu laiku perimti vals
tybė savo žinion, tada bus 
daugiau užtikrintas susisie
kimas.

Yra du kinai-teatrai: Bi
rute ir Orion.

Šventyklos yra šios: vie
na katalikų, dvi Žydų, vie
na Rusų.

Yra trys malūnai ir visi 
trys naftų sukami, ir viena 
didelė moderniška lentpjū
vė.

Miestas ypatingai pažen
gė pirmyn visapusiai nuo 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo.

Miesto gyventojų svar- 
! blausias momentas kai iš- 
Į eina iš įstaigų valdininkai 
ir gryžta iš mokyklų moki
niai: tas laikas, apie 3 vai. 
po pietų, atrodo labai gy
vas.

Čia pasitaiko ir baisių, 
labai tragingų dalykų kaip 
tai nusižudymų, nusinuodi- 
jimų, nusišovimų, pasikori
mų ir panašiai. Tas tan
kiausia įvyksta del meilės: 
sau ir kitam atėmimas jau
nos gyvybės.

Yra padavimas kad Ute
nos miestą įkūręs Utenis, 
ar Utena, Liutavaro sūnūs, 
1281 metais. Tais laikais 
Utenis buvo didis ir galin
gas Lietuvių valdovas.

Netoli nuo Utenos mies
to yra labai didelis ir gra
žus piliakalnis. Sako pada
vimai kad tą piliakalnį su
pylęs Utenis. (Apie tai bu
vo jau rašyta.)

DAUGAILIU PILIA
KALNIS

Plentu iš Utenos į Zara
sus, šone Daugailių mieste
lio stovi labai aukštas pilia
kalnis. Jis yra tiek aukš
tas kad nuo jo matosi į toli 
apie 30 kilometrų ir jo apie- 
iinkės tiek gražios kad ne
galima atsigrožėti.

Apie jį yra šitoks pada
vimas. Kitados šalia pilia
kalnio stovėjus graži baž
nyčia su Šv. Antano pavei-
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KADA JUMS REIKIA 
TUXEDO, CUTAWAY arba FULL DRESS 

SUITS — kreipkitės pas mus. 
UŽLAIKOME VĖLIAUSIUS MODELIUS. 

Išnuomojame už visai prieinamą kainą. 
Išsikirpkit šį skelbimą ir laikykit, kada reiks atsineškit, 

gausit reikmenis už 10Ų pigiau. 

WILLIAMS DRESS SUIT RENTAL CO. 
10515 Superior Avenue 

Atdara vakarais. (31) GLen. 4807.

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.

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 day.

buRS

EW1

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

CLEVELAND, 
BUFFALO
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY'

CEDAR POIN'T
put-in-bay

kslu, bet vieną gražią dieną 
bažnyčia nugarmėjus že
mėn. Ant piliakalnio buvę 
•padarytos kapinės, kuriose 
laidodavę tik kunigus ir jų 
gimines. Dar 1874 m. atsi
rado to piliakalnio gerbė
jas ir mirdamas liepė kad 
jį palaidotų tame piliakal
nyje. Taip ir padaryta, ir 
dabar dar stovi ant jo ka
po akmeninis kryžius su 
Lenkišku parašu.

Ant to piliakalnio randa
si daug musų pratėvių, o 
gal ir Vytauto Didžiojo 
laikų karžygių kaulų, kau
lelių ir kaukolių.

Reiktų kokiai kultūrinei 
organizacijai susirūpinti tų 
liekanų sužiurėjimu ir pa
laidoti kaip pridera šių lai
kų papročiams.

Jonas Sirgedas.

APVOGĖ KAUNO MIES
TO KASĄ

Kaunas. — Birželio 30 d. 
rytą Kauno miesto savival
dybės kasininkas Grinas 
atėjęs tarnybon atidarė ne
degamą spintą-seifą ii’ ne
rado pinigų. Iš kasos buvę 
pavogta apie 100,000 litų.

Smulkiai renkant žinias 
apie pinigų dingimą patir
ta kad vienas knygvedis 
jau nuo kurio laiko žiūrė
davęs kaip atidaroma sei
fas. Jis žiūrėdavęs del įdo
mumo. Be to, esama žinių 
kad tas tarnautojas ir pla
čiai gyvenęs.

Prie to, savivaldybės tar
nautojai kada kas norėda
vo, nors ir naktį, ateidavo 
ir kiek norėdavo dirbdavo 
ar šiaip būdavo.

Kasinjnkas Grinas, nors 
ir neįtariamas pinigus pasi
savinęs, bet jis laikomas už 
kasą atsakomingu, todėl 
areštuotas ir pasodintas ka
lėjimam “L.U.”

VIENAS LIKO GYVAS
Pajiesys, Krakių v., Ko

lainių ap. — Čia koopera
cijos vedėjas ir pieno per- 
iirbimo bendrovės knygve- 
iis, nežinia del kokios prie
žasties, sutarė nusižudyti.

Abu gavo pasiskolint vie
ną brauningą ir du šoviniu. 
Užsirakinę- nutarė nusišau
ki. Abu šovėsi į galvą. Ko
operacijos vedėjas savo ti
kslą pasiekė, bet knygvedis 
tik sunkiai susižeidė ir li
ko gyvas. Jis jau baigia 
pasveikti. “L.U.”

Iš LIETUVOS ARŽUOLŲ 
DIRBS AMERIKAI 
ALAUS BAČKAS

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija gavo pranešimą 
'.š buvusio Belgų ministerio 
pirmininko kad Belgų fir
mos nori pirkti Lietuvoje 
laug aržuolų, iš kurių bus 
gaminami šulai alaus bač
koms. Belgai nori paga
minti apie 100,000 alaus 
bačkų ir jas eksportuoti Į 
Ameriką, nes Amerikoje la
bai trūksta alaus bačkų.

Renkinas rengiasi netru
kus atvažiuot Lietuvon rei
kale aržuolu pirkimo.

“L.U.”

ANGLAISTATYS LIE
TUVOJE GIPSO 

FABRIKĄ
Lietuvos šiaurinė dalis 

turtinga gausiais gipso klo
dais, kurie tačiau iki šiolei 
beveik nenaudojami. Šiuo 
musų žemės turtu susido
mėjo viena stambi Rnglijos 
firma, kuri Lietuvoje turi 
savo agentą. Tas agentas 
nusiuntė į Angliją praneši
mą ir jau atvyko tos firmos 
atstovas ištirti galimybes 
gipso fabrikui įsteigti. Lie
tuvos gipsas yra ypatingai 
geros kokybės. “L.A.“

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

MIRĖ KAN. K. PAKAL
NIŠKIS (DĖDĖ ATA

NAZAS)

Liepos 1 d. Raudėnuose 
(Šiaulių ap.) mirė Kanau
ninkas Kaz. Pakalniškis.

Jis buvo vienas iš didžiau
sių Lietuvių spaudos drau
dimo gadynės veikėjų ir ra
šytojų. Prieškarinėje Lie
tuvoje Dėdės Atanazo raš
tai plačiai buvo pasklidę. 
Liaudis juos mielai skaitė, 
ypač jaunimas, nes jie bu
vo įdomiai, gyvai ir kai
miečiams suprantama kalba 
parašyti.

Kaz. Pakalniškis gimė 11 
d. Vasario, 1866 m., Žemai
čiuose, Salantų parapijoje. 
Mokėsi Mosėdžio pradžios 
mokykloje ir Liepojos Vo
kiečių gimnazijoj. 1885 m. 
•įstojo į Kauno kunigų se
minariją, 1889 metais buvo 
įšvęstas į kunigus. Nuo to 
per kelis metus vikaravo, o 
1899 m. buvo paskirtas kle
bonu Žvingių parapijoj. Per 
karą Vokiečiai sudegino 
Žvingių miestelį, bažnyčią, 
kleboniją ir beveik visą kle
bono turtą. 1916 m. jis bu
vo perkeltas klebonu į Rau
dėnus, o 1927 m. tapo Tel
šių vyskupijos pakeltas į 
garbės kanauninkus.

Taigi, Žemaitis Kan. K. 
Pakalniškis visą savo amžių 
pragyveno tarp Žemaičių.

Nors jis buvo pagarsėjęs 
spaudos draudimo gadynės 
veikėjas, tačiau niekad ne- 
sismelkė į pirmas vietas, 
niekad nesigyrė, nesididžia- 
vo savo dideliais nuopelnais. 
Visą savo amžių jis išbuvo 
nuošalėje, į savo nuveiktus 
darbus žiurėjo kaip į būti
ną pareigą tėvynei Lietu
vai. Jis daug dirbo ir var
go, nes to reikalavo paver
gta tėvynė.

Kaz. Pakalniškis Lietuvių 
tautinį bei literatūrinį dar
bą pradėjo dirbti kunigų 
seminarijoje. 1890 m. pra
džioje padėjo įsteigti “Že-( 
maičių ir Lietuvių Apžval
gą”, buvo vyriausias jos re
daktorius ir gausingiausias 
rašytojas.

Jis parašė virš porą dc- 
sėtkų trumpesnių ir ilgų 
lengvo turinio apysakų, ku
rias visas surinkus butų ke
letas tomų. Jis savo raš
tais žadino Lietuvių tauti
nį susipratimą, kėlė aikštėn 
Lietuvių ydas, rodė gėrės-! 
nius gyvenimo kelius. Žo
džiu sakant, jis savo raštais 
mokė ir auklėjo musų tau
tą, ruošė ją į geresnę atei
tį-

Savo tautiškai kultūrine 
bei politine ideologija Kan. 
Papalniškis buvo viltininkų 
(A. Smetonos, Kun. J. Tu
mo ir k.) grupės žmogus.

META LIETUVIŲ KAL
BĄ Iš MOKYKLŲ

Klaipėdos krašte pradėta 
iš mokyklų mesti Lietuvių 
kalba. Vokiečiai tose srity
se kur jie turi viršų, įsako 
mokyklose įvesti tik Vokiš
ką kalbą. Jau be daugely
je mokyklų Vokiška kalba 
iš seniau buvo. Didesnė da
lis mokytojų Lietuviškai vi
siškai nemoka.

Klaipėdos krašto Vokie
čiai turi teisę mokyti vai
kus Vokiškai ten kur jų di
duma yra, ir jie ta teise 
•naudojasi, Hitleristų suagi
tuoti.

TIES BIRŽAIS NUŽU
DYTA DVARININKĖ 
Birželio 28 d. rasta nužu

dyta M. Ordinčaitė, 63 m. 
amžiaus, savininkė Korsa- 
kiškių dvaro, netoli Suba
čiaus miestelio. Lave nas 
rastas bute, ir iš visų aplin
kybių matėsi kad nužudyta 
plėšikų. Kūnas buvo su
pjaustytas peiliais. Bute 
viskas išvaryta, matyt no
rėta surasti pinigų ar kitų 
brangių daiktų. Banditų 
butą dviejų. “L.U.”

PAJIEŠKOMA
AKRONO

ŽINIOS

GAISRAS. Liepos 27—28 
naktį kilo didelis gaisras Leo 
Meyers Co. gurno dirbinių san
dėlyje, kuris tą sandėli sunai
kino. šalę sandėlio stovėję ge
ležinkelio vagonai irgi sudegė, 
nes nespėta jų nuvežti šalin.

Nuostolių padaryta už apie 
$60,000. Gaisras buvo matyti 
per mylias aplinkui.

UNIJA. Akrone susiorgani
zavo pirmutinė gurno darbinin
kų unija. Unija prasidėjo In
dia Tire & Rubber kompanijos 
darbininkų tarpe. Bus po glo
ba Akrono-Olevelando distrikto 
Amerikos Darbo Federacijos.

Kitų gurno dirbtuvių darbi
ninkai nori tapti tos unijos na
riais.

Kcnisienė Teofilė, gyvenus
316 Marshall st., Philadelphia.

Jackevičius Jeronimas, gyve
nęs Newarke ir Bostone.

Monkevičiai, Kazys ir Vin
cas, gyvenę Canonsburg, Pa., ir 
Detroite. ’

Pševorskaitės, Elena (Šiau
lienė), Zosė ir Stase, kilę iš Sei
rijų vai.

Jokubickai - Jonuškos, Mikas 
ir Stasys, atvykę prieš karą, tu
ri seserį Julijoną Norkaitienę.

Jieškomieji arba abie juos ką 
žinantieji teiksitės atsiliepti į:

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

~ o ROSEDALE
Dry Cleaning Co.:

X C. F. PETRAITIS, Prop, f 
* 6702 Superior A ve.,1 |
f*. •>**!♦ ♦J»-»X4*^*I*****i* ’Z*
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Ekskursija Į Lietuvą
Pirmutinė jungtinė Lietuvių- 

Latvių ekskursija i Lietuvą bu
vo labai pasekminga Liepos 8 
d., kadangi ja išplaukė daugelis 
Lietuvių ir Latvių Skandinavų- 
Amerikos Linijos garlaiviu Fre- 
derik VIII.

Antra ekskursija išplauks 5 
d. Rugpjūčio laivu United Sta
tes. Pasažieriai bus nugabe
nami tiesiai j jKopenhageną, 
kur iš laivo bus perkelti į kitą 
laivą ir pristatyti Į Klaipėdą be 
jokios kelionės gelžkeliais.

Skandinavų-Amerikos Linijos 
laivai yra plačiai žinomi manda
giu aptarnavimu pasažierių, ge
ru maistu ir dideliais švariais 
kambariais.

SUERZINTI- 
NERVAI

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

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

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

Nustojo 20 Svarų
Riebumo j 4 Savaites

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

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

Gaukit brinką 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.

NAUJAS BANKAS. Valsti
ja davė leidimą atidaryti Ak
rone naują banką, kuris bus ži
nomas vardu Goodyear State 
bank. Banką suorganizavo sa
vo kapitalu Goodyear gurno iš- 
dirbystė.

Kaslink užsidariusių bankų, 
dar vis neprieinama prie tvar
kos su jais, šiose dienose šiaip 
•taip valdžios inspektoriai su
sitaikė su First Central Trust 
Co. akcininkais apie jų atsako
mybę už žmonių sudėtus pini
gus.

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 dideli sandėli 
visų Clevelando bravorų alaus. 
Kaina už dėžę 24 bonkų $2.25. 
Kurie norit turėt alaus namuo
se telefonuokit ENdicott 0677, 
o mes pristatysim jums Į na
mus. Valandos nuo 8 ryto iki " 
11 vakare.

P. VASILIAUSKAS ir 
A. ZDANIS.

1466 E. 66 St. Tel. ENd. 0677

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii;i:iiit}::i!iniiiiii

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

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

6 iki 8 vakare.
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiii

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

FREE 
to Stomach 

Sufferers
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

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

Name (print)______ ._____________________

S t ree t ____________ _______________

City__________ _ ___________

■ „L t* e •» į; • , '•;*'»*. i fyv

SHOW

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

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 1 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- ! 
kit mus negu ugniagesius (firemonus). |i

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estete } 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEndetson 6729 Į
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WADE PARK-EAST 71st STREET f
CUT RATE FOOD MARKET

DYKAI IŠVEžIOJAME PO VISUS NAMUS.
= Čia gausite visokiausiu DARŽOVIŲ, VAISIŲ, GRO-
= SERIO ir SMULKIŲ VALGOMŲ DALYKŲ. =
H Viskas pas mus yra pirmos rūšies ir kainos visai = 
E Prieinamos. (33 E

E WADE PARK-E. 7 1 ST CUT RATE Į 
| FOOD MARKET |
i 7100 Wade Park Avenue
|iuuiiHmiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiinumiiiiiiiiiiiiii^

Patirkit kaip Elektriškas Refrigera
tor ius palaido gėrimus bonkose 40 
laipsnių šaltyje ir jie buna skanesni
6 Model Electric Kitchens
ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM
Admission Free • Nothing for Sale • Open Daily 9 to 5 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • ONE BLOCK FROM PUBLIC SQUARE

£iitii!iiiimiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiHHimiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniimimiiiiiiiiiitiiiiiiiii£

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
E Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
= Įsibėginio ir Tykaus Motoro Veikimo — prisinildykit = 

sau tanką Naujo Žalio ETHYL GASOLINE.

E Daugiau Spėkos
E Daugiau
E Mylių

Gausit visose E
Pennzoil E
Stotyse E

The Columbia Refining Company a
^dinuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiiiHiiHiiiiiiuiiiuinuiiiiiiiiiiuiiiiiiiinuiuiuiiuinuui^
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara Vakarais

MAYORAS RAY T. MILLER
Jaunas, Darbštus ir Energingas Žmogus, Geras Lietuvių Draugas

Šį rudenį Clevelando gyven
tojai rinks miesto majorą, ir 
jau randasi net trys kandida
tai į tą vietą.

Nekalbant apie kitus kandi
datus, šiuomi pareiškiame kad Į 
Clevelando Lietuvių kandidatas 
bus Ray T. Miller, dabartinis 
miesto mayoras. Tiesa, ne vi
si Lietuviai su tuo sutiks, nes 
kiti remia kitus kandidatus — 
ir turi teisę tą daryti. Bet di
duma Lietuvių bus už Ray T. 
Miller’į.

Lietuvių Demokratų Klubas 
savo susirinkime Liepos 6 d. 
vienbalsiai 
Miller.

“Dirva” 
šuo j a Ray 
ra į miesto mayorus.

Užtai mes galime sakyti kad 
didumos Lietuvių kandidatas 
bus Ray T. Miller.

Rinkimai bus Lapkričio mė
nesį.
Miller Lietuviams žinomas ir 

draugingas
Mayoras Miller pagal savo iš

galių teikia Lietuviams vietas 
miesto darbuose. Tiesa, dabar 
sunkus laikai, pusės žmonių 
taksai nemokėti ir miestas ne
turėjo pinigų plačiai darbams 
užvesti ir pastatyti į darbus 
daugiau žmonių. Bet laikai pa
lengva gerinasi, ir kuomet po 
kitų rinkimų Miller liks savo 
vietoje, jis galės pradėti vykdy
ti savo darbų programą.

Miller pora savaičių atgal va
žinėjo Washingtone jieškoda- 
mas valdžios skiriamų Cleve- 
landui pagalbos pinigų.

Miller šiose dienose suorgani
zavo Clevelando Gaivinimo Sa
vaitę — darbų ir biznių gerini-,ir energingas, nes jaunas žmo- 
mui. gus.

Visur mieste matosi didelės1 Nors Miller turi šoferį ir di- 
iškabos su trumpu sakiniu —1 delį miesto automobilį, bet dau- 
“Spend for Employment” — tai1 giau mėgsta pats savo mažu 
yra Miller’io raginimas visiems automobiliu važinėti ir jis visur 
miesto gyventojams leisti pini
gus taip kad butų daugiau dar
bų.

Šiose dienose Miller pranešė 
kad su Rugpjūčio 15 diena pra
sidės darbai ant naujų vande-

indorsavo Ray T.

taipgi šiuomi indor- 
T. Miller kandidatu-

RAY T. MILLER

iškil-

ninių nuotraukų prie E. 140th 
Street, kam bus sunaudota net 
$650,000 ir gaus darbo tarp 
4'jO ir 500 darbininkų.

Mayoras Miller labai
mingai ir gražiai atsinešė į Lie
tuvos Ministerį B. K. Balutį lai
ke Darželio atidarymo iškil
mių, paskirdamas puikiausi au
tomobili svečią po miestą ve
žioti ir gatvėse įsakė sulaikyti 
visus važiavusius automobilius 
kad niekas kelyje nesimaišytų 
Lietuvos Ministeriui per miestą 
važiuojant. Tai pagarba Lie
tuvių tautai, ko iš kito kokio 
miesto mayoro nebūtume gavę.

Ray T. Miller yra advokatas 
iš profesijos ir buvo apskrities 
prosekutorius prieš išrinkimą į 
mayorus. Jis buvo populiarus 
kandidatas, nors pirmą kartą 
kandidatavo. Jis yra darbštus

Ipribuna kur tik kas jį kviečia.
Jis pribuna anksti į savo raš- 

I tinę kas rytas. Miller sako: 
į “Aš bandau kas rytas pribu- 
Įti į raštinę 8:30 vai. ryto. Tas 
padaro gyvesnę visą miesto ro-

tuše. Jeigu aš pribūčiau vėlai 
tai ir kiti viršininkai vėluotų.

Prie visko, ponas mayoras 
mėgsta darbuotis ir savo darže.

Jis gyvena su žmona ir tyri 
keturis jaunamečius: Roseann, 
6 metų, Ray Tommie, 5, Ryth 
May 3, ir Richard, 2 metų. Jų 
namas randasi ant Kemper rd. 
S. E. “ ' ------
daržas, kuriame pats mayoras 
tankiai 
žas pilnas visokių 
daržovių, kurias 
noms šeimoms.

Mayoras Miller pasakoja kad 
jis prie daržo pripratęs ir ma
žens. Jo tėvai turėjo aštuonis 
vaikus. Aplink namą turėjo 
daržą, kuriame jis mėgo dirb
ti ištisą vasarą. Taipgi sako 
užsiimdavo kirtimu malkų, ir 
taip išmoko visų sunkiu darbų.

Važiuojant rytais į miesto 
rotušę, ponas mayoras saliu
tuoja kiekvieną policijantą, ir 
tie saliutuoja jį. Mayoras sa
ko jog tas priduoda policijan- 
tams geresnius jausmus žinant 
kad kas nors atkreipia į juos 
atidą.

Nesiveda “aukštai”
Mayoras Ray T. Miller jau

čiasi visiems lygus žmogus. Ne
sijaučia kad yra koks inteiek- 
tualis milžinas arba politiškas 
vadovas. Jis tiki į partijos dis
cipliną ir sako kad nėra galimy
bės tai ar tai partijai valdyti 
jeigu jos nariai nesilaikys savo 
vadų patvarkymų.

Savo biznio reikalus jis 
lieka atvirai, neturi jokių 
vatinių telefonų. Nelaiko 
kių privatinių konferencijų 
kiais miesto reikalais.

Išskyrus jeigu jis turi 
anksčiau išsiskubint, Mayoras 
Miller buna savo raštinėje po 
5 valandai vakaro, kartais iki 
G, ir paprastai išeina iš miesto 
lotušės paskutinis, kuome" kiti 
valdininkai ir tarnautojai buna 
išėję.

Iš mokyklos laikų ponas ma
yoras yra sporto mėgėjas. Va
saros laiku mėgsta maudytis, 
bet viskam mažai turi laiko.

Prie namų yra didelis

dirba su žmona. Dar- 
reikalingų 

duoda bied-

at- 
pri- 
jo- 
jo-

kur

DIRVA

MUSU

Rašo Antanas čepliauskas.

Rugpjūčio '4, 1933

NAMŲ SAVININKAMS pa- tik daugiau kaštų jums, 
galba pradeda veikti. Ohio vai- atsiekti galite patys su 
stijoje jau paskirstyti vedėjai mortgečio laikytoju, 
mažų namų gelbėjimo korpora
cijos darbams vesti. Clevelan
de įsteigta skyrius, kuris teiks 
pagalbą plačiai apielinkei.

ši valdiška pagalba namų sa
vininkams taikoma tokiuose at
sitikimuose kur jau grasoma 
praradimas namo už skolas. 
Pirmiausia gaus pagalbą tie ku
riems labiausia reikia.

Tik reikia suprasti štai ką: 
kadangi visoje šalyje žmonės 
turi skolų ant namų milžinišką 
$21,000,000,000 sumą, nereikia 
tikėtis kad valdžios namų gel
bėjimo korporacija galėtų pa
imti visas namų savininkų sko
las. Taigi paskolos bus teikia
mos tik tokiems kurie neturi ki
tokios pagalbos. Prez. Roose- 
velto sekretorius Howe šitaip

0 U Į Automobilis Užmušė 
savo

Iš VYČIŲ JAUNIMO JUDĖ
JIMO

Vyčių jaunimas eina tolyn 
savo darbuose. Liepos 10 d. 
Liet. Vyčių 25 kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą ir su- 

keletą svarbiųsitarė atlikti 
projektų.

1. Kadangi 
kuodaugiausia 
vybe, taigi susitarė pasidarbuo
ti Lietuvių Kultūriniam Darže
liui ir sudaryti kokį fondą au
kaujant ir renkant aukas Dar
želio reikalams.

2. šį rudenį, kaip ir kitais 
metais, kuopa rengs teatrališ
ką vakarėlį, šiame parengime 
nebus tik tragedijų (kaip ki
tais metais), bet bus ir visokių 
juokų. Taipgi kuopą mano vėl 
tvertis savo chorą ir visas bu
ris padainuoti tame vakarėlyje.

au- 
ne- 
per 
at-

kuopa stengiasi
rūpintis Lietu-

M. A. Rusecką
Antra trumpu laiku automo

bilių auka yra Mikas A. Rusec- 
kas, 44 metų amžiaus. Jisai 
turbut per neatsargumą nepa
matė smarkiai važiuojančio 
tomobilio ant E. 74 gatvės, 
toli savo namų, ir eidamas 
gatvę tapo užmuštas. Tas 
sitiko penktadienio vakare.

Velionis gyveno Clevelande 
kelioliką metų, paliko žmoną ir 
paaugusią šeimą, gražiai Lietu
viškai auklėjamą. Darbavosi 
katalikiškose draugijose ir bu
vo vienas iš katalikų veikėjų. 
Turėjo palinkimą prie spaustu
vės darbų ir turėjo savo spaus
tuvėlę, kurioje dirbdavo liuosu 
nuo darbo laiku, ir netekęs dar
bo dirbtuvėje šiek tiek uždar
biaudavo spaudos darbais.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis.

paaiškina apie paskola: “Apli-ITėveliai privalo nepamiršti at- 
kantas paskolai turi ' parodyti ^ankyti ir paremti tikrą Lie- 

. . . I tuviska čia gimusio jaunimo 
kad jis jau negali sukelti pmi-1 darbą> kada vakarėlis bus su- 
gų paskolai ir taksams mokėti j rengtas, 
iš niekur, 
mo, kaip 
pagalbos, 
klausimas 
rinėta.”

Pirmiausia valdžios atstovas 
bandys Įkalbėti mortgečio sa
vininką imti valdžios bondsų 
už mortgečį, o pati valdžia pa
ims skolą ant namo. Namo sa
vininkas mokės valdžiai už pa
skolą 5 ar 6 nuoš. vietoj aukš
tesnių 
tiems, 
tikrai 
namų 
jam daugiau negu vienu budu.

Bankai arba tie kurie turi 
paskolinę jums pinigų ant na
mo patys pagelbės jums gauti 
valdžios pagalbą, nes ta pagal
ba reikalinga jiems. Nepatar
tina kreiptis į advokatus arba 
nieko bendro neturinčius su jū
sų mortgečiu, nes tas padarys

išgelbėjimui savo na- 
tik kreiptis valdžios 
Kiekvieno aplikanto 
bus atsargiai išnag-

nuošimčių kaip moka ki- 
Jeigu namo savininkas 

randasi bėdoje, valdžios 
paskolos biuras pagelbės

Dar buvo apkalbėta keletas 
kitų naudingų įnešimų, bet šie 
yra svarbiausi ir prie jų pir
miausia bus einama. Niekad 
nebuvo girdėta apie vietos jau
nimą taip pilną ambicijos kaip 
dabar šioje 25-toje kuopoje.

Dirbkime, jaunime! Remia
te, tėveliai1

Alvina Salasevičiute, 
Kuopos koresp.

IŠVAŽIAVO. Jonas ir 
nas Tulauskai su šeimom 
žiavo automobiliu atostogų į 
Pittsburghą. Ten viešės pas 
Raulinaičius ir Butkus. Gryš 
Rugp. 7 d.

Pra- 
išva-

Mes ne vienas buvom politi
kierių susirinkimuose ir matėm 
kaip musų visuomenė paten
kinta visokiais daromais paža
dėjimais. Kada tie pažadėji
mai neišsipildo, musų žmone- 
liai užsimerkę tyli ii’ tą politi
kierių vis giria kad jis yra ge
ras ir vis tikisi kad jis kada ką 
gero padarys.

O d.abar mes pažiūrėkim į ki
tą musų gyvenimo langą ir pa
klausykim ką musų žmoneliai 
sako apie savus žmones, savus 
veikėjus ir profesionalus. Iš
girsi visokių nepaprastų apšne- 
kėjimų apie musų gydytojus. 
Mes visi žinom kad jų yra vi
sokių, bet mes čia Clevelande 
turim ne vieną gerą gydytoją 
bet net keletą, kurie nori tin
kamiausia tarnauti musų visuo
menei.

Mes visi gerai žinom kad re
tas iš politikierių numirtų del 
žmonijos, kaip musų gydytojai 
pasiaukauja su savo gyvastimi 
del musų. Bet mes apie juos 
visai nemislinam, kuomet yra 
yra musų didžiausi pagelbėto- 
jai nuo mirties ir laike ligos. 
Kiek žmonelių be laiko išmir
tų jei ne gydytojai, o politikie
riai kuriems mes aklai tikime 
ne tik kad nepagelbsti bet dar 
gatavi mus įstumti j mirti už 
jų reikalus.

Todėl tai mes turim labai 
gerbti musų gydytojus ir pasi
džiaugti kad turime Lietuvių 
toje profesijoje.

šia proga paminėsiu apie vie
ną musų gydytojų, kuris yra 
pirmutinis Lietuvis daktaras 
Clevelande, Dr. Jonas T. Vit
kus.

Dr. Vitkus yra gimęs Lietu
voje, Skakės kaime, Kriukų v., 
Šiaulių apsk., Vasario 15 die
ną, 1891 metais.

Baigęs Joniškyje pradinę dvi- 
klasę mokyklą 1906 metais, 
mokinosi pas privatiškus mo
kytojus ir prisiruošęs įstojo į 
“Saulės” kursus, Kaune, 1908 
m. Tą mokyklą pabaigęs jis 
gavo teisę būti liaudies moky
toju 1912 m. Tais metais vie
tos liaudies mokytojo Lietuvo
je nebuvo galima gauti ir to
dėl tais pačiais metais nebuvo 
jam galima pasiliuosuoti nuo 
kareiviškos tarnybos ir rudenį 
buvo paimtas į Rusų kariume- 
nę. Iš kariumenės slaptai pa- 
siliuosavęs pabėgo iš Lietuvos 
ir atkeliavo į Suv. Valstijas 
Gruodžio 12 d. 1912 m. Nuvy
kęs į Milwaukee, Wis., apsigy
veno pas brolį, o rudenį 1913 
m. išvažiavo į Valparaiso Uni
versitetą, kur išbuvo iki 1916 
m., kurį baigė su laipsniu B. S. 
(Bachelor of Science) ir tais 
pačiais metais įstojo į Loyola 
Universitetą Chicagoje, medi
cinos skyriun. Medicina baigė 
1920 m.

Būdamas Valparaiso dirbo ir 
mokinosi, ir buvo mokytoju 
Lietuvių studentų, kuriems dė
stė Lietuvių kalbą, 
ir istoriją. Taipgi 
j e pats užsidirbo 
pragyvenimui.

Baigęs medicinos 
patį metą, 1920 m., atvyko į 
Clevelandą ir per 15 mėnesių 
buvo Šv. Jono ligoninėje prisi
rengdamas daktariškai prakti
kai. Nuo 1921 metų tarnauja 
Clevelando Lietuviams 
gydytojas ,ir chirurgas.

Laike pasaulinio karo 
vo vadinamoj S. A. T. 
studentų armijoje ir gavo pil
ną kareivišką apmokėjimą, $45

į mėnesį, ir galėjo apsimokėti 
už mokslą.

Dr. Vitkus yra vedęs nuo 
1916 m., Oną Strikolaitę iš 
Alexander, N. Y., su kuria su
sipažino Valparaiso mokykloje 
ir ten pat apsivedė.

Dr. Vitkus yra narys Medi
cinos Akademijos Clevelande, 
Ohio Valstijos Daktarų Drau
gijos, ir Amerikos Daktarų Su
sivienijimo. Taipgi yra narys 
Amerikos Lietuvių Daktarų D- 
jos ir SLA. ir L. D. S.

Be to yra direktorius Cleve- 
lando Daktarų Draugijos ir pir
mininkas Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugijos.

Priklauso prie Polyclinic, St. 
John’s, ir St. Alexis ligoninių 
chirurgijos skyrių. Polyclinic 
Ligoninėje yra direktorių tary
bos narys ir ligoninės valdybos 
sekretorius.

Atvykęs į Clevelandą, buvo 
tuo laiku čia leidžiamo mėnesi
nio žurnalo “Artojo” redakto
rium.

Visuomeniniam gyvenime da
bar turi mažai laiko ir progos 
dalyvauti. Seka Lietuvių spau
dą ir kai proga yra mėgsta me
džioti ir tą sportą sekti.

Jo ligonių priėmimo ofisas 
yra 1286 Norwood road, resi- 
dencija 1324 Inglewood

SU DIDELĖMIS IŠKILMĖ
MIS Clevelandas pasitiko Roo- 
seįzelto Šalies Gaivinimo pa
tvarkymą, kuris pradėta vykdy
ti savanoriai su Rugpjūčio 1 d. 
Keli tūkstančiai vietos išdirbė- 
jų ir bendrai darbininkų sam
dytojų pasirašė su Rooseveltu 
ir pradėjo vykdyti, kiek išsyk 
galimybės leidžia, darbo valan
dų pertvarkymą, algų padidini
mą ir darbininkų padauginimą.

Spėjama kad tūkstančiai dar
bininkų visame mieste gaus al
gų padidinimą ir kiti tūkstan
čiai gaus dirbti.

PRIGĖRĖ. Pirmadieni ežere 
prigėrė J. Butkus nuo Webster 
avė. Plaukiojo su kitu drau
gu, norėjo pasimainyti valtyje 
vietomis, apvirto ir vienas iš 
jų prigėrė.

rd.

SAVI-
Sekma- 
visiems

LIETUVIŲ NAMŲ 
NINKU PIKNIKAS, 
dieni, Rugpjūčio 13 d., 
žinomoje vietoje, Neuros dar
že, bus didelis Lietuvių Namų 
Namų Savininkų piknikas. At- 
silankykit visi, kelias nuvažia
vimui geras, įžanga 
tiktai 15c.

Pikniko dieną, 9 
nuo Lietuvių salės 
trokai

visai pigi

vai. ryto, 
išvažiuos 

Į Neuros farmą, taigi 
kurie norit, nuveš jus ir par
veš tik už 25c. Komit.

EI, PANELĖS! Ar jau už- 
sirašėt j Cleveland News žy
mų jų Tautų Merginų Kon tes
tą? Viena . Lietuvaitė laimės 
kelionės lėšas Į Chicagos Pasau
linę Parodą. Nereikalaujama 
kad butų gražuolė, bet tikra, 
tipiška Lietuvaitė. Priima ir 
moteris, taipgi ir ateives iš Lie
tuvos, bet turi būti tarp 
25 metų amžiaus. Rugp. 
bus rinkimas. Dar turit 
įsiregistruoti į kontestą.

18 ir
15 d. 
laiko

Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinųĮia iš jos.

Cleve-ŠIMTAS suvažinėta.
lando gatvėse automobiliai nuo 
pradžios šių metų iki pereitos 
savaitės pabaigoj suvažinėjo 
100 asmenų, mažų ir suaugusių.

KAS RENGIAMA
—Rugpjūčio 13—Naujos pa

rapijos piknikas su LRKSA, 50 
kuopa, parapijos darže.

—Rugp. 13—Liet. Namų Sa
vininkų Sąjungos piknikas T. 
Neuros darže, Brunswick, 0.

—Rugp. 6 d. piknikas Nau
jos Parapijos darže.

Kurios organizacijos nori pa
skelbti savo piknikų ar išva
žiavimų dienas gali priduoti ir 
jos bus skelbiamos šiame sky
riuje.
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E Kokio Daugiau Niekados Nematysite!
= Paskutinės Dienos Musų Milžiniško Adminis- = 
| tratoriaus Išpardavimo — mes turim sukelti S 
= CASH atmokėjimui mirusio nario dalies. :

MUSŲ NUOSTOLIS — JUMS NAUDA. |
E Pirkit dabar ir sutaupykit pinigus. Kainos kasdien eina = 
= aukštyn, bet aplinkybės verčia mus taip pigiai parduoti. = 
E Musų visos krautuvės prekės — Skrybėlės, Ę

Siutai, Reikmenys už Mažiausias Kainas.
THE KRAMER & REICH CO.

E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. Ę
F'.min imiiiiiiiiuiiuiiiiiii iiiiiuniiiiHiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiič 
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| MRS. A. JAKUBS Į

| (A. JAKUBAUSKIENĖ)
= Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. 
gos. 
ir aukštyn be apribojimo.

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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’ NIKODEMAS A. WILKELISI
I

Kainos sąžinin- 
žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 

Reikale telefonuokit.

(Neverauskas)
Licensed Funeral Director<

Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo 
dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME 
6522 Superior Avenue

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

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems = 
lygus, be tsižvėlgimo j kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mir s 
derniškas.

S HEnderson 9292
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=
mor |
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gramatiką 
ir Chicago- 
mokslui ir

mokslą, tą

kaipo

tarna-
C. —

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

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

Trumpu laiku turėsime visiems “Dirvos” skaity

tojams — vietiniams ir kitur gyvenantiems — ke

lis svarbius pranešimus — sekite “Dirvą”, busit

labai tuomi patenkinti.
STREIKAI. Clevelande pra

dėjo streikuoti darbininkai už 
geresnes sąlygas ir trumpesnes 
darbo valandas. Pirmiausią 
vietj streike užima moteriškų 
rūbų siuvėjai.

Streikas dvylikoje žymesnių 
moteriškų rūbų siuvyklų eina 
100 nuošimčių. Rūbų siuvimo 
industrijoje dirba daug Lietu
vių, kurie taipgi streikuoja.

Taipgi sustreikavo Hupp Mo
tor Co. ir Van Dorn Iron Works 
darbininkai.

čionai pastarose savaitėse 
darbininkų organizavimo vaju
je j unijas įsirašė 7,600 darbi
ninkų.

SANDWICH SHOP
ALUS STIKLAIS - 5c.

ALUS Bonkose — 10c ir 15c.
Mes sutaisome visokius užkandžius ir turime 

Saldžių Gėrimų.
Ateikit su visa šeima ir pasivaišinkit skaniu

MES TAIPGI UŽLAIKOME VYNĄ.
Randasi ant kampo

E. 90th ir WADE PARK AVE

skanių

Alum.

(33)
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