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Darbai Daugumoje Bus
Pradėti Liepos Men.

DAUGYBE PROJEKTU UŽTVIRTINTA IR 
PINIGU SUMOS NUSKIRTA

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Bedarbių Eiles Šymet 
Nesumažėjo

Lapkričio mėnesį, 1933 
m. bedarbių buvo 9,645,000, 
ir Prez. Roosevelt žadėjo 
tą skaitlinę sumažinti ketu
riais milijonais. Tačiau ar 
daug kas atsiekta? Žino
vai tikrina kad šymet Ge
gužės mėnesį bedarbių ei
lės siekė 9,711,000.

Iki šiol federate valdžia 
išleido virš penkis bilijonus 
dolarių bedarbių šelpimui.

Štai dabar jau Liepos m. 
pradžia, ir nors žadėta di
deli darbai pradėti ir su
mažinti bedarbių eilės, dar 
vis nieko aiškaus nepadary
ta.

AngiiaKasių Streikas vėl 
Atidėta

Washington.— Preziden
tui Rooseveltui prašant, an
gliakasių unijos preziden
tas John L. Lewis vėl sulai
kė minkštos anglies kasėjų 
streiką, kurie turėjo prasi
dėti Liepos 1 d.

Streikavimas atidėta iki 
Liepos 31 d., ir bus bando
ma prieiti prie sutarties su 
kasyklų savininkais.

Streikas apima 4500,000 
angliakasių.

Priešingas trumpinimui 
valandų. Suv. Valstijų paš
to viršininkas Farley parei
škė jog priešingas sutrum
pinimui pašto tarnautojų 
darboCvalandų nuo 44 iki 
40, nes sako reiktų imti į 
darbus daugiau darbininkų. 
Tuo pačiu laiku valdžia no
ri įsiūlyti industrijoms su
trumpinimą darbo valandų. 
Skelbia ko patys neprakti
kuoja.

Detroit. — Kun. Cough
lin pasiėmė naujo darbo — 
kovoti už įvedimą automo
bilių darbininkams metinių 
algų nemažiau $2,150.

Tik kodėl kunigas pamė
go labiau automobilių dar
bininkus už visus kitus? Ir 
kiti darbininkai mažai už
dirba, dar mažiau negu au
tomobilių darbininkai.

Mercer, Pa. — Buvo su
streikavę 325 angliakasiai, 
bet po dviejų dienų gryžo 
dirbti.

Plieno darbai Suv. Val
stijose per pirmą šių metei 
pusmetį buvo šiek-tiek že
miau 1934 metų produkci
jos. Šymet dirbta bendrai 
46 nuoš. normali©.

52 darbininkai užmušta. 
Bihar provincijoj, Indijoj, 
angliakasykloje ištikus ek
splozijai užmušta 52 darbi
ninkai. I

Washington. — Kadangi 
iki šiol viešų darbų pradė
jimas ėjo vėžio žingsniu ir 
paskirti keturi bilijonai do
larių guli kelintas mėnuo, o 
žmonės sėdi be darbo, su 
pradžia Liepos valdžia pa- 
sižymo pradėti smarkų va
rymą pirmyn viešų darbų 
programo, kad bedarbiams 
nereikėtų ilgiau sėdėti ran
kas sudėjus.

Jau daug viešiems dar
bams vesti sulyg paskirų 
valstijų ir miestų reikalavi
mų pinigai nuskirta, ir tik
rinama kad bėgyje šio mė
nesio bus paimti į darbus 
šimtas tūkstančių kuriems 
jau duota žinia būti gata
vais stoti dirbti.

I Lauksime prasidedant tų 
j darbų kūne taip reikalingi 
I ir kuriems pinigai paskir
ta jau keli mėnesiai atgal.

ANGLIJA NORI TAIKOS 
AFRIKOJE

Londonas. — Anglija no
rėdama sutaikyti Italiją su 
Etiopija Afrikoje, kad ne
kiltų karas, norėjo užleisti 
Etiopijai dalį savo terito
rijos Afrikoje, tačiau kaip 
paaiškėjo Italijos premje
ras Mussolini su tuo nesu
tiko. Mussolini nenori kad 
Anglija kištųsi į Italijos ir 
Etiopijos ginčą.

NUŽUDĖ 9 METŲ MER
GAITĘ

Greenville, N. Y. — Su
imtas 19 metų vaikinas, ku
ris prisipažino išgėdinęs ir 
nužudęs 9 metų mergaitę, 
savo bažnyčios pastoriaus 
dukterį. Jis prisipažino iš
gėdinęs mergaitę ir kad ji 
nepasakytų, persmeigė ją 
dideliu peiliu ir išvežęs į 
užmiestį įmetė į upelį, kur 
už kelių dienų lavonas bu
vo užtiktas.

Toledo. O. — Toledo Edi
son elektros gaminimo sto
ties darbininkams pakelta 
mokestis 5 nuoš. Prieš ke
letą savaičių jie buvo išėję 
streikan, ir po poros dienų 
sutiko gryžti dirbti, algų 
klausimą pavesdami unijos 
atstovams nustatyti.

Clevelande, streikuojant 
duonkepyklų duonos išve- 
žiotojams, tūlose didelėse 
kepyklose dar sustreikavo 
650 duonkepių.

Clevelande, pasibaigė 33 
dienų ilgumo streikas Na
tional Carbon Co. darbinin
kų; 1,500 sugryžo dirbti.

Derybos už algų padidi
nimą bus tęsiamos.

Žiūrėsim ar Ilgai Priža
dai bus tik Prižadais

PERLEIDO 3 SVAR
BIUS BILIUS

Washington. — Kongre
sas praeitą savaitę praleido 
tris svarbius bilius, kurie 
yra:

1. Wagner’© darbininkų 
ir darbdavių santikių riši
mo bilius, kuris tarp kitko 
panaikinta kompanijų uni
jas;

2. Smulkių nereikalingų 
pragyvenimui dalykų ap- 
taksavimas (perfiumų, pu
drų ir tt.);

3. Bankų depozitų garan
tavimo pratęsimą dar 60 
dienų.

UŽKAS AUKSĄ KEN
TUCKY KALNE

Washington. — Milijonų 
dolarių vertės valdžios au
kso bus išvežta ir patalpin
ti giliame rūsyje viduryje 
didelio Knox Forto, Ken
tucky valstijoje. Ten yra 
saugiau negu laikyti Wa
shingtone. Tą fortą sau
gos 1,300 kareivių.

MEKSIKOJE DALYKAI 
ŠVELNĖJA

Meksikoje, naujam pre
zidentui, Cardenas, sutvar
kius savo valdžią, prasidė
jo dalykai keistis. Pavely
ta sugryžti pirmesniems iš 
šalies išbėgusiems politiš
kiems prasikaltėliams, prie 
to nutarta pakeisti konsti
tucijos punktą reikalaujan
tį prievarta mokyti socia
lizmo. Spėjama kad bus 
sušvelninta bažnyčią var
žanti įstatymai.

NESUSITAIKO PINIGŲ 
SKYRIMO KLAUSIME 
Washington. — Tarp fe

derates valdžios šelpimo 
administratoriaus Harry L. 
Hopkins’© ir Vidaus Reika
lų Sekretoriaus Haroldo L. 
Ickes, kuris irgi priklauso 
prie viešų darbų tvarkymo, 
kilo nesusipratimai kaip iš
skirstyti darbus ir pinigus 
iš tos Prez. Roosevelto ke
turių bilijonų dolarių viešų 
darbų vedimui sumos.

Vienas nori kad butų pa
rūpinta daugiau darbų pa
šalpas imantiems bedar
biams, kitas nori kad butų 
už tuos pinigus kas nors iš
statyta, išbudavota, pada
ryta šaliai reikalingo.

Hopkins tiki kad rūpi
nantis patiekimu darbų be
darbiams, butų galima pa
statyti dirbti visus 3,500,- 
000 kurie dabar ima pašal
pas.

Tikrina kad šį rudenį vi
si darbų projektai bus pil
nai pradėti ir bedarbiai bus 
pastatyti dirbti.

Nužudė žymų advokatą. 
Detroit, Mich. — Praeitą 
savaitę rasta prie kelio iš
mestas lavonas žymaus ad
vokato Dickinson iš New 
Yorko, kuris Detroito lan
kėsi savo profesijos reika
lais ir prie save turėjo di
deles sumas pinigų. Suim
ta vienas žinomas Detroito 
raketieris ir viešbučių sė
dynių zulintojas.

24 mirė nuo karščio. Ita
lijoje Birželio 30 d. nuo di
delių karščių mirė 24 žm.

AUSTRIJA NEIŠEINA 
IŠ BĖDŲ

Vienna. — Austrija-Ven
grija, kuri buvo priežasti
mi pasaulinio karo, dabar 
atsidalinus ir likus viena, 
Austrija, nustojo daug sa
vo žemių ir gyventojų, d ir 
tie patys likę dabar kelia 
visokias suirutes, šalis ne
gali ramiai atsikvėpti. Ša
lyje viešpatauja skurdas ir 
nedateklius.

Vokiečiai deda visas pa
stangas prisijungti Austri
ją, ir Austrijoj veikia na- 
zių partija, Hitleristų re
miama, tačiau Austrai juos 
persekioja ir stengiasi pa
laikyti savo šalį nepriklau
soma.

Žuvo 140 Japonų
Osaka, Japonija. — Ma

žas Japonų pasivažinėjimo 
laivas, užsipildęs pasažie- 
riais, susimušė su prekiniu 
laivu ir nuskendo. Žuvo 
apie 140 žmonių, visi Japo
nai.

BRUZDĖJIMAS PRIEŠ 
ROOSEVELTĄ

Washington. —Preziden
tui Rooseveltui pradėjus 
reikalauti pravedimo turtų 
aptaksavimo ir kitų tokių 
kapitalistams nepatinkamų 
dalykų, Kongrese pradėjo 
apsireikšti bruzdėjimas ir 
orieštaravimas prezidentui. 
Kongresas nori išsiskirsty
ti ir nepravesti “turtuolių 
aptaksavimo” programo šio 
posėdžio bėgyje.

REIKALAUJA LIOTERI- 
JOS VALDŽIOS INEI- 

GOMS KELTI
Washington. — Kongre

sui siūloma bilius įvesti fe
derates Loterijas, kaip turi 
kitos šalys, sukėlimui pini
gų valdžios iždui padidinti.

Sako Kun. Coughlin Su
laužo Bažnyčios Įstatus

New Yorko arkidiocezi- 
jos vyskupas Dargin parei
škia jog Kun. Coughlin sa
vo radio kalbomis ir poli
tiškais mitingavimais per
žengia Katalikų bažnyčios 
įstatymus.

Vysk. Dargin sako jog 
katalikų bažnyčios kanonai 
duoda teisę Deroito diece
zijos vyskupui uždrausti 
Kun. Coughlinui užsiiminė
ti tokia politika kokia jis 
užsiima. Prie to vyskupas 
nrideda jog Kun. Coughlin 
“gali ir turėt” būti nubau
stas” sulyp- šventų kanonų 
už savo politiškas kalbas ir 
organizavime savo politiš
kos Unijos.

Reikia pasakyti kad Kun. 
Coughlin, linkėdamas gero 
darbo žmonėms, daugiau
sia pasipelnė negu kurie ki
ti agitatoriai tokiu trumpu 
laiku.

Didelis plaukimas Euro
pon. Iš New Yorko Birže
lio 29 d. išplaukė 25 pasa- 
žieriniai laivai su apie 14,- 
000 pasažierių vykstančių į 
Europą. Tai didžiausias re
kordas vienos dienos iške
liavimų penkių metų bėgy
je.

IŠBUVO ORE 653 VA
LANDAS

Meridian, Miss. — Du la
kūnai broliai Key išskrai- 
dė ore savo lėktuvu 27 die
nas be jokio nusileidimo — 
viso 653 valandas. Jie bu
vo pasiryžę sumušti visus 
pirmiau padarytus ilgiau
sio ore išbuvimo rekordus, 
ir sumušė. Jiems maistą 
ir gasoliną pristatė kiti lėk
tuvai tam tikrais protar
piais.

MUŠTYNĖ SU DARBI
NINKAIS

Regina, Sask., Kanada.— 
Valdžios darbuose dirbanti 
bedarbiai sustreikavo ir su
ėję mitingavo. Juos užklu
po raita ir trokais atvažia
vus policija. Iškilo susirė
mimas, kame vienas polici- 
jantas užmuštas, daug su
žeista abiejose pusėse.

ROOSEVELT VĖL PRA
LAIMĖJO

Washington. — Kongre
sas atmetė Prez. Roosevel
to siūlytą bilių panaikinti 
viešų reikmenų valdymo 
kompanijas. Atmesta At
stovu Bute 216 balsais prieš 
146. ‘

Prezidentas sako, jei tą 
jo reikalavimą Kongresas 
dabar atmes, jis tuo reika
lu kreipsis į visą šalį atei
nančių metų rinkimais.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖJ ŽUVO 50 ŽM.

Suv. Valstijose praeitą 
sekmadienį paskirose auto
mobilių nelaimėse sutiko 
mirtį 50 žmonių.

Nužudė iš pavydo. Hun
tington, W. Va. — Tūlas F. 
Petry, 19 m. vaikinas, pa
matęs savo mylimą mergi
ną, 16 metų, einančią gatve 
su jo jaunesniu broliu, pri
šokęs nušovė ją ir paskui 
pats nusišovė.

Del karvės žuvo 13 žmo
nių. Morokkoj, šiaurinėj 
Afrikoj, autobusui važiuo
jant keliu su pasažieriais, 
ant kelio stovėjo karvė ir 
nesitraukė šalin. Vežikas 
bandė prasisukti pro kar
vę, nubėgo nuo kelio ir au
tobusas apvirtęs užsidegė. 
13 pasažierių sutiko mirtį.

Findlay, O. — Tarybų 
keliu sutarta baigti ginčai 
už algas tarp šiaurinės O- 
hio dalies cukrinių runke
lių ūkių darbininkų ir jų 
samdytojų. Darbininkai no
ri gauti po $19 už akrą ap
dirbimui ir išauginimui 
runkelių, vietoj $10, ir po 
80c už toną surenkamų 
runkelių.

Dirba išvien su komunis
tais. New Yorke, kailių 
siuvėjų unija, Am. Darbo 
Federacijos narė, nežiūrint 
A. D. F. prezidento Green 
protestų, nutarė laikytis 
“bendro fronto” su komu
nistais. Tokiu budu komu
nistai paėmė į savo kontro
lę kailių siuvėjų uniją su 
apie 15,000 narių. -

LIETUVOJE DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS PA
SAULIO LIETUVIU KONGRESU

Kaunas. — Sąryšyje su Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresu, 
šymet Lietuvoje laukiama di
delio skaičiaus Lietuvių iš vi
so pasaulio kraštų. Svečiams 
sutikti ir priimti Kaune, Klai
pėdoje, Kybartuose ir kituose 
centruose susiorganizavo tam 
tikri komitetai iš įvairių vietos 
organizacijų. Panašus komite
tai susiorganizavo ir tose vie
tose kurias lankys pasaulinio 
Lietuvių kongreso dalyviai.

Lietuvoje busimu kongresu

DIDELE IŠKILMĖ DZŪKIJOJ, MERKINĖJ
Pirmą kart Merkinė pamatė 

tiek daug žmonių ir tiek 
daug garbingų svečių. Tau
tos Vado atsilankymas Mer
kinėn. Jaunalietuvių šventė. 
Senovės diena.
šių metų Sekminės Merki

niečiams ir visai Dzūkijai bu
vo ypatingai svarbios, o per 
jas įgyti įspūdžiai visuose ilgai 
pasiliks mintyse ir kalbose. Nes 
prie to Dainavos kraštas (ka
žin kodėl Dzūkija vadinama 
simboliška Dainavos šalimi, kai 
čia niekur dainos neišgirsi, o 
tuo tarpu Aukštaitijoj šventa
dieniais tarp pulkuojančio kai
mo jaunimo tik ir skamba ža
vios tautos dainelės)' stropiai 
rengėsi. Buvo: Jaunalietuvių 
šventė, Senovės Diena, pirmoji 
liaudies meno ir etnografinių 
dalykų paroda, o svarbiausia, į 
tas iškilmes atsilankė pats glo
bėjas, Valstybės Prezidentas, 
Tautos Vadas, Antanas Smeto
na.

Tautos Vadą atlydėjo daug 
aukštų svečių pasigerėti Dzūkų 
senove. Parodon buvo išsta
tyta 2,300 eksponatai-daiktai. 
Daugiausia buvo senovės rašto 
audinių: sijonų, divonų, juos
tų, priekaiščių,, baltinių, ginta
ro karolių, čepčių, rankšluosčių, 
kaunieriukų (moterims ant su
knių), įvairus ūkio padargai, 
ir tt.

Parodą atidarė direktorius 
Galaunė. Sekminių pirmos die
nos ryte, 9:30 vai., Jaunalietu
viai kaipo savo sporto šventės 
dieną pagerbimui tėvynės gy
nėjų žuvusių Merkinėje, vals
čiaus savivaldybės mure, į ku
rį įmūryta gipso lenta su žuvu
sių pavardėmis, apjuosė gyvų 
žolynų vainiku su įrašyta plas- 
dančia stuga.

Po pamaldų Jaunalietuviai 
išsirikiavę nužygiavo į sporto 
aikštę, kur prieš publiką atli
ko įvairius žaidimus. žaidi
mais publika liko patenkinta.

Po sporto šventės užėjus pa
rodos salėn teko matyti žiūrint 
eksponatus Valstybės Teatro 
direktorių žadeiką, kariumenės 
Teismo pirmininką Pulk. Leo
ną, kuriam pirmininkaujant ta
po nuteisti Klaipėdos Vokieti
ninkai.

Antrą Sekminių dieną Mer
kinę plūste užplūdo žmonėmis, 
ekskursijomis (autobusais) ir 
aukštais svečiais. Prie tai mie
stuko gatvės buvo baigtos gry- 
sti, namai, tvoros atremontuo
ti, naujai numuliavoti, visas 
miestelis vėliavomis pasipuošęs 
laukė Tautos Vado. Sujojo ne 
dešimtimis bet šimtais kaimo 
jaunikaičių raitelių su jie'timis 
ir juostomis margomis pei’ pe
čius, kad išsirikiavę pirmieji 
galėtų sutikti aukštą svetį. 
Buvo ir senovės raitelis pilno
je žodžio prasmėje jos unifor

jau dabar labai domisi. Prie 
jo įspūdingo suorganizavimo 
darbu ir aukomis prisideda ne 
tik ' įvairios organizacijos bet 
ir pavieniai asmenys. Visų pa
žiūrų Lietuviai kongreso reika
lingumui pritaria.

Rengėjai susirūpinę kad kon
gresas praeitų kuo įspūdingiau
sia ir sklandžiausia. Kongre
so proga, iš visos Lietuvos į 
Kauną bus surengta gausių 
ekskursijų, kurių dalyviai ar
čiau susipažins su užsienio Lie
tuviais ir jų gyvenimu. Tsb.

moj. Tą dieną dalyvavo visos 
organizacijos tautinės pakrai
pos. žymesnėse vietose buvo 
išstatyti puikus bromai, pro 
kuriuos turėjo važiuoti Tautos 
Vadas.

Pusiau antros valandos pri
buvo Tautos Vadas lydimas 
ministerių, generolų ir kitų au
kštų svečių. Prezidentą prie 
užmiestės vartų sutiko visos 
organizacijos įr miesto šeimi- 
ninkas-viršaitis J. Jeskelevi- 
čius su duona ir druska. Po 
jo, su tokiomis pat vaišėmis su
tiko Rusų stačiatikių šventi- 
kas-popas ir žydų rabinas, tik 
katalikų kuniai su davatkomis 
nepasirodė iš špitolės, tuo pa’- 
sirodydami kokios tolerancijoj 
jie yra.

Prie parodos bromo sutiko 
Senovės Dienos Komiteto pir
mininkas mokytojas Pr. Žilin
skas, inteligentų būrelis ir to
liau publika be perstojos šauk
dama “Valio”, pasirodžius Tau
tos Vadui. Iš čia visi aukštie
ji svečiai užėjo į parodą, kur 
Tautos Vadas pats pasirinko 
vieną divoną. Visus kitus pre
zidentūrai eksponatus (nema
žai) parinko senienių specas 
Čiurlį onies Galerijos direkto
rius Galaunė. Iš parodos sve
čiai vyko į aukštę, kur laukė 
tūkstantinės minios ir įvairios 
organizacijos.

Po parodos maršruto pro tri
būną, buvo atlikta senoviškos 
vestuvės, atvaiduota pabaigtu
vės, pašokta Kepurėlė ir tt., 
kas patiko visiems žiūrovams. 
Po visų įvairianybių, Tautos 
Vadas pasakė gražią kalbą, iš
keldamas garbingą senovę su 
likusiais jos pėdsakais. Kaip 
atvyko, taip ir išvyko lydimas 
entuziastiškų nuoširdžių minios 
ovacijų. Juk Dzūkai net pas
kutinėmis dienomis nenorėjo 
tikėti kad atvyks pas juos Tau
tos Vadas, o kai faktas virto 
tikrenybe, kaip jie nesidžiaugs 
sulaukę tokio garbingo šypsan
čiu veidu aukšto svečio.

Vakare antros dienos Sek
minių paroda užsibaigė, ekspo
natų daug išpirko. Daugiausia 
nupirko Aukštosios Miškų mo
kyklos direktorius Rakuiža A- 
lytaus steigiamam muzejui, to
liau seka čiurlionies Galerijai, 
ir pavieni asmenys. Daugiau
sia išpirkta juostų, paskiau 
rankšluosčių, divonų, sijonų^ 
priekaiščių ir tt., atminčiai pir
mutinės Dzūkų parodos. Ūkio 
padargų tris didžiulius veži
mus išvežė Alytaus Muzejun.

iVienu žodžiu, Merkinė laike 
šių Sekminių pamatė tą ko re 
buvo mačius, o atvykę į ją taip 
pat, nes laike šių iškilmių Mer
kinę buvo užplūdę mokslinin
kai, dailininkai, laikraštininkai, 
rašytojai ir šiaip įvairaus plau
ko žiūrovai bei smalsuoliai.

. _______ J. J, S.J
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PITTSBURGHO PADANGE
P. PIVARNAS IŠRIN

KTAS DELEGATU
I KONGRESĄ

Atsišaukus SLA. 3-čiam Ap
skričiui j Pittsburgh© draugi
jas reikale siuntimo delegato j 
Pasaulio Lietuvių Kongresų, 
Birželio 25 d. susirinko tuo 
reikalu pasitarti 24 draugijų 
50 atstovų. Susirinkimą ati
darė SLA. Apskričio pirminin
kas p. Mileris. Mandatus su
tvarkyti pakviesti Ad. E. Shul- 
cas, P. Pivaronas, J. Baltrušai
tis. Kalbas apie reikalingumą 
siųsti delegatą pasakė P. Dau
gis, J. Virbickas. J. Miliauskas, 
Dr. J. Baltrušaitienė, J. Gra
jauskas, K. Šinkūnas. Vakaro 
vedėju išrinkta J. Virbickas, 
sekretorium p-lė Ivanauskaitė.

Gana plačiai apkalbėta dele
gato priedermės ir jo galimy
bės parvažiavus j Lietuvą. Ka
dangi susirinkime radosi daug 
kairiųjų tai tarpais ir gana 
karštai padiskusuota, bet visi 
užsilaikė gana rimtai, ir nutar
ta siųst vieną delegatą Į Pa
saulio Lietuvių Kongresą. Jo 
kelionei apmokėti nutarta su
kelti $300.

Delegatais apsiėmė P. Piva
ronas, Dr. J. Baltrušaitienė ir 
P. Norkus. Slaptu balsavimu 
renkant, Pivaronas gavo 29 
balsus, Dr. Baltrušaitienė 12, 
Norkus 9. Taigi musų veikė
jas,^ tautininkas-sandarietis P. 
Pivaronas liko Pittsburgh© de
legatu Į Kongresą. Jis jau ren
giasi kelionėn ir rodos apleis 
Pittsburghą Liepos 16 d.

Sukėlimui $300 kelionės kaš
tų išrinkta komisija: Adv. E. 
Sljulcas, J. Virbickas, J. Pus
kunigis, ■M^^kimas, E. Baltru
šaitis, K. Stavinskas, S. Odra. 
W. Beallas, B. Pivaronienė, K. 
Šinkūnas ir S. Bakanas.

Rezoliucijų komisija, iš Dan
gio, J. Baltrušaičio ir J. Gasiu- 

?no pagamino Kongresui rezo
liucijas: vieną patiekė diduma, 
Dargis ir Baltrušaitis, antrą J. 
Gasiunas. Pirmoji rezoliucija 
priimta 29 balsais, už antrą 
balsavo tik 14.

Finansų sukėlimo komisija 
turėjo savo posėdi Birželio 27 
d. L. P. salėje. Komisijos pir
mininku išrinkta J. Virbickas, 
sekretorium E. Baltrušaitis, iž
dininku K. Šinkūnas.

Pirmas parengimas arba iš
leistuvių piknikas nutarta ren
gti Liepos 7 d. Todėl Pitts
burgh© ir apielinkės Lietuviai 
pasistengkite dalyvauti ir atsi
sveikinti su savo atstovu. Pik
nikai! įžanga nemokamai vi
siems. Juozas Virbickas.

arti penkių bilijonų dolarių vie
šiems darbams vesti tenka 
$350,000,000.

Iki praeitos savaitės pabai
gos jau buvo sureigstruota 66 
tūkstančiai bedarbių kurie ima 
pašalpas, ir tie bus statomi Į 
darbus.

REPUBLIKONAI NETENKA 
DARBŲ

Pennsylvaniją iki šiol valdė 
Republikonai, taigi visus val
diškus darbus turėjo Republi- 
konų partijos nariai.

Praeitais rinkimais laimėjo 
Demokratai, kurie pradėjo iš
stumti iš vietų savo oponen
tus. Dabar jau viskas paruoš
ta taip kad iki šios vasaros pa
baigos turės netekti visi ar di
duma 18,000 valstijos įstaigų 
tarnautojų Republikonų bus iš
stumti iš vietų.

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, Birželio 23 d., 

šv. Jono Lietuvių bažnyčioje, 
290 E. Gerard avė., atsibuvo 
Lietuvių kalba iškilmingos mi
šios. Kun. Fredrikas Daugžu- 
vaitis, kuris nesenai pribuvo 
iš Texas valstijos, pasakė gra
žų pamokslą. šiose misijose da
lyvavo musų kiti du dvasiškiai, 
tai Arkiv. A. S. Geniotis ir 
Kun. Jonas W. Liūtas.

šv. Jono Lietuvių bažnyčia 
yra nepriklausoma, savistovi 
nuo Romiečių. Apeigos joje 
atliekama Lietuvių kalboje ir 
labai paprastoj, suprantamoj 
foru, o j.

Vakare, 8 valandą, davė pa
mok .'.s Arkiv. Geniotis ir Kun. 
Liūtas. šie musų patrijotai- 
misijonieriai kalbėjo gana ilgo
kai, jautriai. Kun. Liūto iškal
bumas ir aiški kalba darė klau
sytojuose didelio įspūdžio.

Dalyvavęs.

“DERVĄ” GAUSIT UŽ 
EONŲ KUPONUS 

IR TOLIAU

KAIP LIETUVOJE RŪPINAMASI VISUOME
NINE GLOBA

Motinų ir Kūdikių Globojimas; 
Privalomas Biednųjų Globo

jimas ir gydymas.
Kaunas. — Sunkus socialės 

globos klausimas Lietuvoje nė
ra vienas paskutiniųjų. Juo 
rūpinasi valdžios ir savivaldy
bių įstaigos bei visuomenės 
labdaringos organizacijos. Da
bar yra šios socialės globos įs
taigos : 8 kūdikių lopšeliai, ku
riuose išlaikoma 1,088 vaikai; 
40 vaikų prieglaudų, kurios 
globoja 3,083 vaikus; 150 se
nelių ir biednuomenės prieglau
dų, išlaikančių 4,430 asmenų; 
aklųjų institutas, globojantis 
50 asmenų, ir dvi nepilname
čių nusikaltėlių kolonijos. Mo
tinoms ir vaikams globoti or
ganizacijų sąjdngos visoje Lie
tuvoje išlaiko 15 sveikatos cen
trų, kuriuose duodama patari
mai motinoms ir teikiama me
dicinos pagalba naujagimiams 
bei kūdikiams iki 6 metų am
žiaus. 1934 m. visuose sveika
tos centruose x apsilankė 6,860 
molinų ir 18,342 vaikai. Gai
lestingosios seserys namuose 
motihas -ir vaikus aplankė 22,- 
207 kartus.

Netrukus Lietuvoje pradės 
veikti naujas socialės globos 
įstatymas. Jis įveda privalo
mą neturtingųjų žmonių globo
jimą. Pagal naują įstatymą 
valstybė socialę globą teiks: 
vaikams, psichiškai nesvei
kiems, susirgusiems raupsais, 
maru, cholera ir dėmėtąją šil
tine, pasiutusių gyvulių apkrė
stiems, nuken tėjusiems nuo 
gamtinių nelaimių, taip pat be
turčiams Lietuvos piliečiams 
svetimose valstybėse. Savival
dybės turės globoti: negalin
čius del senatvės dirbti ir inva
lidus, ligonis, gimdyves mote
ris ir sergančius džiova.

šymet Lietuvoje taip pat 
pradėta smarkesnė kova su ve
nerinėmis ligomis. Yra priim
tas net įstatymas kovai su to

mis ligomis, šioms ligoms gy
dyti valstybė ir savivaldybės 
statys ligonines ir ambulatori
jas. Venerikai Lietuvoje gydo
mi nemokamai. Kovai su džio
va veikia keletas sanatorijų. 
Džiovininkams gydyti veikia 
valstybinė plaučių ligoninė Jur
barke su 100 lovų, 4 džiovinin
kų sanatorijos, kurių vieną iš
laiko valstybė, vieną Raudona
sis Kryžius, vieną Kauno mie
sto ligonių kasa ir vieną drau
gija kovai su džiova. Kasmet 
Lietuvoje džiova miršta apie 
3000 žmonių, o sunkiau ar len
gviau džiova sergančių priskai- 
toma keliolika tūkstančių žmo
nių. Protiškai nesveikiems gy
dyti veikia viena ligoninė Su
valkų Kalvarijoje su apie 500 
lovų.

Kiek išleidžiama beturčių 
gydymui

Beturčiams gydyti valstybė 
kasmet išleidžia apie 300,000 
litų. Socialei globai valstybe 
kasmet išleidžia vis daugiau 
pinigų: (1926 m. buvo išleista 
905,000 litų; 1932 — 2,600,000 
L; 193/1 _ 3,145,000 lt.). Sa
vivaldybės 1926 m. šiems rei
kalams išleido 1,570,000 lt., o 
1932 m. — jau 3,39tl,000 litų. 
Visuomeninės organizacijos so
cialei globai 1926 metais išlei
do 700,000 litų, o 1932 metais 
1,350,000 litų.

Šiais metais valstybinėms 
prieglaudoms išlaikyti numaty
ta išleisti 575,000 litų, labda
ringų organizacijų laikomoms 
įstaigoms šelpti — 560,000 lt. 
Be to, valdžia kasmet apie 400,- 
000 litų dar išdalina įvairioms 
labdarybės organizacijoms. Ne
žiūrint kad Lietuvoje sociale 
globa jau nemažai rūpinamasi, 
vis dėlto vargšų žmonių atsi
randa pakankamai. Ateityje 
socialę globą manoma dar dau
giau išplėsti ir gyvinti kovą su 
žmonių ligomis, vargu bei skur
du. Tsb.

DAYTON_______
NELAIMĖS. Penkios savai

tės atgal automobilio nelaimėj 
tapo sunkiai sužeistas jaunas 
Lietuvis, Frank Sakalas, kuris 
vargšas ir po šiai dienai kan
kinasi ligoninėje.

Pranui Ambrozaičiui padary
ta operacija nuo apsireiškusios 
vėžio ligos; sveiksta gerai. Jis 
yra Lietuvių parapijos choro 
vadas, ir pats neblogas daini
ninkas. ,

BE SAIKO GIRTAVIMAS, 
čia yra keletas Lietuvišku mo
terėlių, kurios perdaug užsiima 
girtavimu ir iš to pasidaro vi
sokių betvarkių. Jos jau yra 
pusamžės ir turėtų surimtėti. 
Del jų tokio elgimosi turi neš
ti didelę nelaimę jų pačių šei
mos.

LAUKIA “DIRVOJE” AP
RAŠYMŲ. Anais metais, kai 
“Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius lankydamasis Lietuvo
je aprašinėjo savo įspūdžius 
“Dirvoje”, visi tada skaitė ir 
gėrėjosi aprašymais.

šymet ir vėl “Dirvos” redak
torius vyksta į Lietuvą ir to
dėl “Dirvos” skaitytojai laukia 
jo įdomių aprašymų visos ke
lionės ir įspūdžių Lietuvoje.

“D.” Rep.

GLASGOW, Škotija
MOTERYS VEIKIA. Gegu

žės 5 d. Glosgowo Lietuvių K. 
M. Dr-jos skyrius turėjo pami
nėjimą “Motinos Dienos”. Su
rengta gražus koncertas su 
vaidinimu “Motinos Širdis”.

Visas bendrai programas bu
vo įvairus ir turiningas. Sykiu 
buvo ir prakalbos, kalbas pasa
kė net keturi: P-lė O. Gečiony- 
tė, Kun. Gutauskas, V. Zyg- 
man'ias ir p. M. Lebedienė. Vi
si kalbėtojai gana vaizdžiai 
apibudino motinos reikšmę ne 
tik šeimoje bet ir visame kul
tūringame pasaulyje. Tik ap-

DEL LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONU PRATĘSIMO

gailėtina kad Šį kartą tokioje 
brangioje apeigoj mažai matė
si musų Lietuviško jaunimo at
ėjusio pagerbti savo motinų.

Jaunimui laikas butų dau
giau susiprasti ir pagerbt savo

BROOKLYN© - N. Y. IR
NEW JERSEY ŽINIOS

Adv. R. Skipičio Išleis
tuvių Banketas Pavyko

Newark, N. J. — DULR. pir
mininkui Adv. Skipičiui ir Am. 
Lietuvių atstovams į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą Kaune išlei
sti, Newarko Lietuvių Moterų 
Klubas Birželio 23 d. surengė 
išleistuvių banketą, kuris vi
sais atžvilgiais puikiai pavyko. 
Gaila kad tą dieną pasitaikė 
keletas kitų parengimų, betgi 
banketas buvo gana skaitlin
gas, ir dalyvavo jame visi žy
mesni žmonės ne tik iš Newar
ko bet ir iš toliau.

Programą atidarė A. S. Tre
čiokas, pasakydamas pritaiky
tą kalbą, ii- toliau programą 
vest perstatė moterų klubo pir
mininkę p. Pauliną Strupienę. 
Ji perstatė sekančius kalbėto
jus: Gen. Konsulas P. žadeikis, 
Newarko miesto atstovas Mr. 
Thomson, Kun. Milukas, ir pas
kutinis kalbėjo pats garbės 
svečias, Adv. R. Skipitis.

Dainų programa vesti p. P. 
Strupienė perstatė komp. J. Ži
levičių, kuris savo ilgoje kal
boje labai įdomiai apipasakojo 
apie Amerikos Lietuvių meno 
pradžią ir išvardinęs šiam ban
kete esančius menininkus, dai
nininkus ir muzikus, pirmutinę 
perstatė dainuoti p-lę A. Stoš- 
kiutę iš Worcester, Mass. Ji 
klausytojams taip patiko kad 
buvo iššaukta keletą sykių pa
kartoti.

Smuikininkas Vincas Grei
čius taip pat nustebino klausy
tojus ir buvo prašytas pakar
toti.

Gerai žinomas dainininkas 
p. Banis taipgi dainavo keletą 
sykių, publikos prašomas.

Gerai sudainavo porą dainų 
ir vietinė p. Bičkauskienė. Vi
siems dainininkams pianu pri
tarė p. Ratkevičiūtė iš Brook- 
lyno, jai prigelbėjo p. R. Kra- 
likauskaitė. Programas baigta 
Lietuvos ir Amerikos himnais, 
kuriuos sugiedoti padėjo mu
zikai pp. Dulkė ir Brunzai.

Aldona Briedytė, pianistė 
Chicagietė, dalyvauti negalėjo, 
ir p-lė Elena Sadauskaitė ne
galėjo pribūti.

Newarko Liet. Moterų Klti-i

ris išplaukė kartu su DULR 
pirmininku Adv. R. Skipičiu ir 
keletu kitų Lietuvių keleivių. 
Prie laivo susirinko didokas bu
ris veikėjų išleisti ir palinkėti 
laimingos kelionės į Tėvynę.

Adv. Skipičio nraleistas lai
kas su Amerikiečiais Lietuviais 
atnaujino ir pakėlė gerą ūpą 
Amerikiečių Lietuvių linkui 
Lietuvos. Daugiau pas mus 
tokių atstovų iš Lietuvos, ir 
mes pilnai supratime vieni ki
tus ir musų bendrus reikalus.

A. S. Trečiokas.

BUENOS AIRES, Arg.
NAUJAS LAIKRAŠTIS, čia 

pradėta leisti naujas laikraštis, 
Argentinos Lietuvių Tautinin
kų Sąjungos organas “Išeivis”. 
Pirmas laikraščio numeris iš
ėjo Birželio 1 d. Redaguoja 
Pranas Dambravas.

BĖDOS. Argentinos Lietu
viai turi bėdų su visokiais sa
vo demoralizatoriais ir trukš- 
madariais, kurių ateina ne tik 
iš komunistų pusės, bet ir iš 
kunigų. Argentinoje randasi 
jau žinomas buvęs šiaurinėje 
Amerikoje Kun. Bumša, ir yra 
kitas jam lygus trukšmadaris 
ir visko šmeižikas, Kun. J. Ja- 
nilionis. Jie visaip kovoja ir 
šokinėja prieš tautininkus, nie
kina Lietuvių Namų tarybą 
Buenos Aires mieste, Lietuviš
ką mokyklą, jos mokytojas ir 
Argentinos Lietuvių Tautinin
kų Sąjungos centro valdybą ir 
šiaip narius. Neužtenka kad 
šiaip sueigose tą daro, bet dar 
išleidžia ir purvinančius lape
lius, kuriuos platina tarp Lie
tuvių.

Kunigams talkininkais yra ir 
visokie atsižymėję “garsiais” 
darbeliais vyrai. Paveizdan, jų 
vienas, P. čiučelis, buvo areš
tuotas ir du kartu sėdėjo Ar
gentinos kalėjime už komuniz
mą. Lietuvoje, Šiauliuose, jis

bui priklauso garbe -už šį pasi
darbavimą ir parėmimą jaunų 
menininkų iš klubo kasos.

A. S. Trečiokas.

RAGINA LIETUVIUS DALY
VAUTI KONGRESE

325,000 PRADĖS DIRBTI
Iki šio rudens Spalių mėne

sio apie 325,000 Pennsylvanijos 
bedarbių bus paimta Į darbus 
visam metus, nes iki to laiko 
bus Įjudinti viešieji darbai, ku
rių iki šiol dar nesuskubėjo 
pradėti.

Visai Pennsylvanijai iš tų

Per eilę metų daugybė Ame
rikos Lietuvių apsimokėjo savo 
prenumeratą už “Dirvą“ gau
namais nuošimčiais už Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus.

Kaip dabar pranešama, Lie
tuva mokės palūkanas už bo
nus po $2.50 ir $5.00 ir toliau, 
dar per 10 metų. Taigi kurie 
laikys savo bonus, kuriems pi
nigų staiga nereikia, galės vėl 
savo bonų kuponais apsimo
kėti “Dirvos” prenumeratą sa
vo ir savo giminių Lietuvoje.

Ir už šiuos 1935 metus jau 
mck. ma procentas - palūkanos, 
taigi galėsit jomis apsimokėti 
savo prenumeratą.

Kurie turi bonų kuponus, 
1934 metų ar ankstesnius, pri- 

į siųskit juos prenumeratai už 
(“Dirvą”, jie priimami pilna jų 
ver te. “Dirvos” Admin.

“ D I R V A ”
6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Uz naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertes 
knygų dovanu. Kalbinki! sa
vo draugus užsiprenumeruoti 

“Dirvą”.

Washington, D. C., Birželio 
28 d. — Paskelbus spaudoje 
apie galimybę Lietuvos Lais
vės Paskolos bonus pratęsti 
?.uo i iki 10 metų, Pasiuntiny
bė jau iki šiol yra gavus iš bo
nų turėtojų daug laiškų, ku
riais reiškiama pageidavimo 
šiuo patvarkymu pasinaudoti.

Iš gautų laišk.ų matyti kad 
svarbiausi priežastis paskati
nus bonų turėtojus pratęsti bo
nų apmokėjimo terminą, esan
ti jų noras šiuo laiku neapsun- 
kint Lietuvos Iždą. Antra prie- 
ti Lietuvos Iždą. Antra prie
žastį: — tai mokėjimas kas
met už pratęstus bonus, paly
ginamai aukštos 5 nuoš. palu
kams, kurių kitur dabar yra 
sunku gauti.

iB.'t palūkanų klausimas, iš 
laiškų sprendžiant, yra antra
eilis dalykas. Esą Lietuviai 
Amerikiečiai gausiai pirko bo
nų.:, nemanydami turėti jokios 
piniginės naudos. Esą bonų 
plikimas buvo suprastas kaipo 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymui auka. Vienok, Lietu
va savo pažadą pilnai ištęsėjo 
ir per keturiolika metų ištiki
mai mokėjo pažadėtas palūka
nas. Net ir dabar, Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų išpirki
mo terminui suėjus, Lietuva 
nenorinti priverstinai bonus 
pratęsti, bet paveda bonų tu
rėtojams šiuo reikalu nusista
tyti pagal jų laisvą valią.

Įdomu ką bonų pratęsimo 
reikalu rašo kai kurie bonų tu
rėtojai.

J. P. iš Brooklyn, N- Y., sa
ko: “Kam pinigai dabar nerei
kalingi? Bet šiuo laiku pini
gai ypač reikalingi ir Lietuvai, 
kuriai pagelbėjom atgauti ne
priklausomybę. Kada pasipūtęs 
Lietuvos kaimynas nori musų 
Tėvynę ekonomiškai pasmaug
ti, aš neturėčiau širdies šiuo 
laiku reikalauti mano bonus

apmokėti, šiaip-taip aš dar ga
liu kol kas išsiversti. Tikėda
mas į Nepriklausomą Lietuvą, 
apmokėdami procentus už 1935 
metus, pridėtus bonus malonė
kite pratęsti dar 5 metams.”

Kitas bonų turėtojas, F. B. 
iš Chicago, Ill., rašo: “Lietu
vos bonai yra geras ‘invest- 
mentas’. Prailginkit pridėtą 
boną kiek tik galit, žinau kad 
kaip iki dabartinio laiko taip 
ir toliau gausiu procentus ir 
vėliau viso bono vertybę”.

Tiesa, Pasiuntinybė yra ga
vus ir kitokios rūšies laiškų. 
B. J., našlė, iš Boston, Mass., 
apgailestauja kad negali bono 
pratęsti: “Man labai nesmagu 
kad negaliu atidėti bono atmo- 
kėjimą tolimesniam laikui. Aš 
turiu išmaitinti save ir penkis 
šeimynos. Gyvenu iš pašalpos, 
nes darbo sunku gauti. Mano 
vargingas padėjimas.”

Aišku, esama patriotingų 
Lietuvių, kurie negali bonų 
pratęsti. Bet taip pat esama 
ir tokių kurie, savęs neskriaus
dami ir atmindami Lietuvos 
svarbius reikalus, mielai sutin
ka Lietuvos neapsunkin’ti. šių 
pastarųjų pavyzdžiu, be abejo
nės paseks ir kiti bonų turėto
jai, kurie, ištikrųjų, turi gali
mybės bonų apmokėjimą ati
dėti.

šia. proga tenka priminti:
1. Lietuvos Laisvės Pasko

los bonai ir palūkanos už 1935 
metus yra apmokėtinos bent 
kuriuo laiku nuo šių metų Lie
pos 1 d. iki 1945 metų Liepos 
1 d.

2. Turimus bonus galima 
pratęsti nuo 1 iki 10 metų. Va
dinasi, jie yra pratęsiami vie- 
neriems, dviems, trims ir taip 
toliau metams, bet ne ilgiau 
dešimčiai metų, šiuo atveju 
bus mokama 5% palūkanų kaip 
ir iki šiol.

3. Bonams pratęsti ar. iš-

tėvelius, ypač motinas, iki dar 
ne vėlu.

Geistina kad daugiau tokių 
smagių vakarėlių musų Lietu
vės surengtų, nes per juos ga
lėtų ir pats jaunimas šio-to iš 
senesniųjų pasimokyti ir suži
noti apie praeities tėvelių var
gus mus beauklėjant. G.

pirkti ir už 1935 metus palū
kanoms gauti kiekvienas bono 
turėtojas privalo užpildyti tam 
tikrą pareiškimo formą arba 
blanką, šie blankai, kaip jau 
anksčiau buvo pranešta, yra 
gaunami Pasiuntinybėje.

4. Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų reikalais prašoma 
kreiptis į Pasiuntinybę, kurios 
adresas yra:

LITHUANIAN LEGATION 
2622 — 16TH ST. N. W.
WASHINGTON, D. C.

Pasiuntinybė numato kad bo
nų pratęsimo ar išpirkimo ir 
už 1935 m. palūkanoms apmo
kėti reikalu pirmomis Liepos 
mėnesio savaitėmis bus nepa
prastai daug darbo. Todėl pa
geidaujama kad bonų turėto
jai nesiskubintų bonus siųsti 
Pasiuntinybei. Norimą tikslą 
taip pat bus galima atsiekti ir 
kiek vėliau. Iš antros pusės, 
Pasiuntinybė nori įspėti bonų 
veikalu suiiŲeresuotus asme
nis kad, jeigu del numatomos 
taip sakant darbymetės Pasiun
tinybė vienu ar kitu atveju su
sivėlins tai tas nereikš kad bo
nų savininkų reikalais nebus 
patenkinti. šiuo atveju Pa
siuntinybė prašo vien glaudes
nio bendradarbiavimo.

Lietuvos Pasiuntinybė.

Newarko miesto mayoras 
Meyer C. Ellenstein Birželio 24 
d., kuomet oficialiai priėmė 
miesto salėje DULR pirminin
ką Adv. R. Skipitį, kurio paly
dovais buvo A. S. Trečiokas ir 
Adv. C. F. Paulauskas, savo 
pasikalbėjime su p. Skipičiu 
pareiškė kad labai norėtų as
meniniai aplankyti Lietuvą ir 
jeigu turės progos būti Euro
poje tai tikrai tą padarys.

Patyręs kad Kaune įvyksta 
Pasaulio Lietuvių Kongresas, 
p. Ellenstein pareiškė norą kad 
Newarko Lietuviai butų šiame 
kongrese atstovaujami per pa
siųstus atstovus.

Mayoras Ellenstein pasisakė 
pažystus daugelį Newarko Lie
tuvių kaipo pavyzdingus šio 
miesto gyventojus ir dėlto ma
nąs kad jie yra geri ir ištiki
mi Lietuvos reikalams, ir kai
po toki rems Pasaulio Lietuvių 
Kongresą ir jame dalyvaus as
meniniai per savo atstovus.

Mayoras Ellenstein patyręs 
kad Adv. Skipitis apsibuvęs p. 
Trečiokų rezidencijoje Newar- 
ke, pasiūlė naudotis miesto au
tomobiliu ir kitais patarnavi
mais, apžiūrint miesto, apskri
ties ir valstijos įdomesnes vie
tas.

Baigdamas pasikalbėjimą su 
p. Skipičiu, Newarko mayoras 
įteikė jam laišką ir paprašė 
parvažiavus į Lietuvą pasvei
kinti Lietuvos Prezidentą ir 
žmones nuo Newarko miesto.

paliko dideliame skurde žmoną 
su vaikais, o Argentinoj dedasi 
kavalierium ir mėgina mergi
nas vilioti. Iš Lietuvos pabėgo 
be paso. Yra artimas draugas 
Plečkaičio, Vikonio, Janušio ir 
Kauneckio. Rygoje buvo vie
nas iš aktiviausių Plečkaitinin- 
kų. Kiti “veikėjai” pasižymė
ję svetimų pinigų nunešimu ir 
kitas “darbeliais”, o juos Kun. 
Janilionis laiko savo draugais 
ir pagelbininkais. Kr.

Joseph K. Mergier 
ADVOCATE 

(Advokatas) 
Room 705 

Tramways Building 
159 Craig St., West 

Telefonas: La. 0262 
MONTREAL

3 CENTAI ^3
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdėkite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

PIRMAS ATSTOVAS IŠLEIS
TAS

Birželio 29 d. laivu Majestic 
palydėtas į Lietuvą pirmutinis 
Amerikos Lietuvių meno atsto
vas į Pasaulio Lietuvių Kong
resą — tai smuikininkas Vin
cas Greičius, Clevelandietis, ku-

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit- 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

Pažink Savo Krašto
Groži-—Atsilankyk

£ %

Pasaulio Lietuvių Kongresas
KAUNE RUGPJŪČIO 11-17 <1. š.m. ] v
Atstovams į kongresą ir bendrai ke- į|
leiviams į Lietuvą rekomenduojama 
sekanti išplaukimai iš New Yorko: A

Drottningholm ..Liepos 17
*)Gripsholm ....Liepos 26

NEW YORK—KLAIPĖDA •
Per Gothenburgą, Švediją

Laivakorčių kainos Trečia klase B
Ten ......................... $97.50
Ten ir atgal ...........  167.00

Suv. Valstijų mokesčiai atskirai
*)Vykstą delegatai ir sportininkai 

į vir ’minėtą kongresą iš Kalmaro 
atplauks į Klaipėdą laivu KASTEL- 
HOLM.
Platesnes informacijas teikia ir lai
vakortes parduoda visi musų autori- |
zuoti agentai. Taipgi švedų Ameri
kos Linijos visi skyriai
SWEDISH AMERICAN LINE -4
21 State St. New York, N. Y- į J



^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiumum  

g VISOKIOS CHICAGOS ŽINIOS I

rjilllllllllll>llllllllllll!lllllllllilllllllllllillllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||h=

CHICAGOJE MIRĘ 
LIETUVIAI

Jonas žemeckas, 65 m. amž., 
iš Tauragės ap., Upytėlės par., 
mirė Birželio 12 d.; palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Jonas šemeta, 42 m. amž., 
iš Raseinių ap., Pajurės par.; 
žuvo automobilių nelaimėje 14 
Birželio; palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

Valerijonas Kernagis, pusės 
amžiaus, iš Panevėžio ap., Nau
jamiesčio par.; mirė Birželio 
16; palaidotas tautiškose kap.

Mikas Kiela, 20 metų amž., 
gimęs Chicagoj, mirė 18 Bir
želio; palaidotas šv. Kaz. kap.

Andrius Bendaravičius, 46 
m. amž., gimęs Lietuvoj, mirė 
Birželio 19; palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Katrė Stelmokienė, 46 metų 
amž., iš Trakų ap., Žiežmarių 
p.; mirė Birželio 20; palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse.

Stanislova Jančauskienė, pu
sės amžiaus, iš Tauragės aps., 
Kvėdarnos par., mirė Birželio 
20; palaidota Šv. Kaz. kap.

Juozas Rimkus, pusės amž., 
iš Tauragės ap., Pajurės par.; 
mirė Birželio 19; palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Juozas šolis, 54 m. amž., iš 
Kretingos ap., Kartėnų parap.; 
mirė Birželio 15; palaidotas 
tautiškose kapinėse.

Leonas Mažeika, gimęs Chi
cagoj ; mirė Birželio 15; palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Juozas Nezelskis, 54 metų 
amžiaus; iš Telšių ap., Plungės 
par.;, žuvo automobilių nelai
mėj Birželio 19; palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Kazys Dambrauskas, 50 m. 
amž., iš Panevėžio ap., Pagie 
galos par.; mirė Birželio 19 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. LSB.

Iškilmė Marquette 
Parke

Chicago. -— Daug Lietuvių 
jau matė dabar statomą Mar
quette Parke Dariaus-Girėno 
paminklą, bet didesnė dalis kad 
ir Chicagos Lietuvių dar nėra 
jo mačius. O pamatyti jau yra 
kas. Tiesa, paminklas dar ne
užbaigtas, bet vidujinė statyba 
užbaigta. Viskas kas likę tai 
pašventinti pamatys ir baigti 
išlaukinį darbą.

Todėl šį sekmadienį, Liepos 
7, 1-mą vai. po pietų, įvyksta 
pamatų pašventinimo apeigos, 
į kurias iškilmes susirinks Lie
tuvių minios gal but net skait- 
lingesnės už tas minias kurios 
dalyvavo Gegužės 5 dieną, pa
matams žemės prakasimo iškil
mėse. Tai bus nepaprasta Chi
cagos Lietuvių šventė, kurioje 
bus proga pamatyti Dariaus- 
Girėno paminklo išvaizdą.

Paminklo pamatų pašventini
mo apeigoms pasibaigus, ten 
pat parke įvyks Lietuvių links
mas susirinkimas pavidale ge
gužinės arba pikniko, su žais
lais ir kitokiais pamargini- 
mais. Bus kumštynių, imtynių 
ir dar šis-tas, bus ko pažiūrėti, 
o ypatingai įdomus bus pama
tyti “Drapiežną Dzūką” iman
tis su žemaičiais, Aukštaičiais, 
Kapsais ir kitais mielais Lie
tuviais, kurių bus net trys po
ros. Tai bus diena kokios Lie
tuviškas Marquette Parkas dar 
nematė.

Užtai verta kad čia susirin
ktų visi Chicagos ir artimų ko
lonijų Lietuviai, o susirinkę ti
krai nesigraudys. Taigi visus 
susirinkti ir prašome. Atsilan
kę toj dienoj jus dalyvausite 
Dariaus-Girėno paminklo pama
tų pašventinimo iškilmėj ir pa- 
rodysit svetimtaučiams kaip 
daug Lietuvių moka pagerbti 
savo tautiškus įvykius, nes kuo 
daugiau Lietuvių vienan burin 
susirenka tuo musų tautai di
desnė garbė, šitos dienos ren
gimo komisija ir deda visas pa
stangas kad tautai garbės su
teikus.

Abelnai kalbant, dabar turi
me mielą vasarėlę. Oras šiltas 
ir malonus. Gamta pasipuošus 
išdidžiu savo gražumu. Tie 
gražumai netruks ilgai, ir tuo
jau vėl jų nematysim. . Užtai 
žmonės skubinasi jais pasigro
žėti, tyru oru pakvėpuoti. Kož- 
nas stengiasi keltis atviran o- 
ran, namie nebūna. Ir jus tą 
dieną namie nebusite, kur nors 
iškeliausite. Kur? Geriausia 
atsilankyti į Marquette Parką, 
nes čia tas pats gražumas, tas 
pats oro tyrumas kaip ir visur 
kitur. Čia nebus jums nuobo
du, nes atbuvę paminklo pama
tų pašventinimo apeigas, galė
site praleisti laiką tarp savųjų 
ir su savaisiais. Pasikalbėsite, 
vieni su kitais pasimatysite ir 
susipažinsite su tais kurių dar 
nepažystate. Išsigersite, užsi- 
kąsite, pasiklausysite progra- 
mo, pasižiūrėsite žaislų, ir taip 
dienelę smagiai praleidę keliau
site namon nereikalaudami bi
jotis tolimos kelionės ir kad 
lietus neužkluptų, nes visą lai
ką busite arti savo namų.

Tat visi Chicagos kolonijų 
Lietuviai, šį sekmadienį, Liepos 
7 d., dalyvaukite Dariaus-Girė
no paminklo pamatų pašventi
nimo apeigose ir tos dienos ge
gužinėje. Jei turėsit svečių iš 
kitų kolonijų atsiveskit ir juos. 
Tegul ir jie prisidės tos dienos 
atžymėjimui. Koresp.

UŽGINČIJA GANDUS
Chicago. — Imigracijos ii 

natūralizacijos komisijonieriui 
D. W. McCormack užginčija vi 
sur dabar skleidžiamus gandus 
buk Suv. Valstijos perpildytos 
ateiviais ne-piliečiais, kurių esi; 
visoje šalyje apie 20 milijonų

Komisijonierius McCormack 
statistikomis prirodo kad viso 
je šalyje ne-piliečių dabar yri 
tik apie 4,922,000, iš kurių pus
antro milijono jau turi pirmą
sias pilietybės popieras. Nele 
gališkų ateivių kurie yra depor 
tuotini visoj šalyj dabar yra 
apie 100,000, sako McCormack

LSB

NEPERTEKLIUS DAR 
DIDESNIS

Chicago. — Buvęs Cook ap
skrities iždininku per 24 me
tus R. B. Sweitzer, išaikvojęs 
$414,129 apskrities iždo pini
gų, laukdamas už tai atsako
mybės teisme, dabar turės at 
sakyti už didesnę pinigų sumą, 
nes prie tos kurios ižde trūks
ta, dabar jam priskaityta ii 
nuošimčiai, kurie sudaro kitą 
sumą apie $150,000. Dabar jo 
suaikvota suma susidaro net 
$570,000. LSB.

BAIGIAMA BYLA
Chicago. — šią savaitę pas 

teisėją Miller baigiama byla 
Lietuvio advokato Juliaus Vai- 
čio, kuris su- kitais keliais Lie
tuviais buvo įpainiotas j su- 
klastavimą testamento po mi
rusiam “Madison gatvės varg
šui” Kelly, kuris paliko $143,- 
000 vertės turto . Vaičio byla 
turės baigtis tarp Liepos 5 ir 
8. šita skandalinga Lietuvių 
byla tęsiasi nuo Vasario mėn.

LSB.

Kalbinkit savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di 
delio pasitenkinimo iš jos.

DARIAUS-GIRĖNO
PAMINKLO ŠVENTI

NIMAS LIEPOS 7

APSIVEDĖ
Birželio 17 d. Chicagoje ap

sivedė musų žinomas kompozi
torius Antanas Vanagaitis su 
p-le Lilija žilvičiute. Jie drau
gavo ilgą laiką. Ant “honey
moon” išvažiavo į vakarines 
valstijas.

Linkėtina jaunavedžiams vi
sokiausių laimių. Rep.

GEGUŽINĖ ATIDĖTA
Chicago. — Birželio 28 va

kare buvo rengta olympiados 
vakarinė gegužinė kad pelnius 
kiek pinigų finansavimui Lie
tuvių sportininkų ekskursijos 
Lietuvon. Bet del tą dieną bu
vusio lietaus gegužinė įvykti 
negalėjo ir todėl ji atidėta Lie
pos 3 vakarui.

Nesusidarant užtektinai pi
nigų sumai, ekskursijon jau 
rengiama 10 sportininkų vietoj 
nuosyk skirtų 15. TSB.

SENELIAMS PENSIJA
Springfield, Ill. — Illinois 

Valstijos legislatura priėmė įs
tatymą sulyg kurio bus moka
ma valstijos seneliams pensija. 
Įstatymas dar gubernatoriaus 
nepasirašytas, bet spėjama kad 
gubernatorius jį patvirtins.

Sulyg priimto įstatymo, nuo 
65 metų amžiaus seneliams, iš
gyvenusiems valstijoj netrum- 
piau 12 metų, bus mokama iš 
valstijos iždo po $1 į dieną pen
sijos, jei jų turtas nebus ver
tas daugiau $5,000. Tokio am
žiaus senelių dabar Illinois val
stijoj yra 481,126, todėl pensi
jos įstatymui inėjus galėn, val
stijai parsieis išmokėt apie 
pusseptinto milijono dolarių, 
neįskaitant pridėtines išlaidas, 
kokių reikalaus pensijos admi
nistracijos užlaikymas. LSB.

Vokiečiai Reikalauja 
Klaipėdai Tarptauti

nės Komisijos
Kaunas. — Vokiečių telegra

mų agentūra praneša kad gar
susis Meyeris šiomis dienomis 
ir vėl “Klaipėdos krašto gyven
tojų vardu” įteikė naują skun- 
ną signatorių valstybių atsto
vams Genevoje.

Pasirodo kad Vokiečių aki
plėšiškumui nėra galo. Tas Vo
kietis savo skunde rašo kad per 
šiuos seimelio rinkimus Lietu
viai vartosią labai smarkų te
rorą prieš Vokiečius ir todėl 
reikalauja kad rinkimams bu
tų sudaryta tarptautinė kont
rolė.

Be to, Meyeris dar reikalau
ja ir kitų “statuto numatytų” 
dalykų, būtent, suteikti visiš
ką laisvę organizacijų streigi- 
mo, susirinkimų ir spaudos, pa
naikinti neva neteisėtai kai ku
riems asmenims suteiktą Klai
pėdos krašto pilietybę, ir visų 
pirmiausia panaikinti Lietuviš
ką tautai ir valstybei saugoti 
įstatymą, nes sulyg to įstaty
mo gali bui baudžiami Vokie
čiai už autonominių teisių “gy
nimą”. Tsb.

VOKIEČIAI NUKANKINO 
LIETUVĮ

Kaunas. — Pernai metų pa
baigoje į Tilžę savo reikalais 
buvo nuvykęs Klaipėdos krašto 
gyventojas Z. žygaudas. Vo
kiečiai žinodami kad jis prie
šingas naziams, žygaudą su
ėmė ir pasodino į Karaliau
čiaus kalėjimą. Kalėjime jis bu
vo smarkiai kankinamas ir lai
komas kaip didžiausias nusi
kaltėlis. Neišlaikęs žiaurių kan
kynių, žygaudas šių metų Ko
vo 17 mirė Karaliaučiaus ka
lėjime. Tačiau ir jo mirtį Vo
kiečiai visą laiką slėpė. Tik 
dabar Lietuvoje gauta žinių 
kad jis nuo kankinimų mirė.

Tsb.

ATVIRAI KALBANT
PAVYDUOLIŲ pas mus ne

reikia nei sėti, nei sodinti. Pa
tys dygsta ir patys auga, be 
jokio reikalo. Seniau musų 
žmonės didesniuose miestuose 
vedė nuolatines peštynes kon
kurencijos pavidale. Atsidarė 
Lietuvis kokią pramonės įstai
gėlę, tuojau atsirado pavyduo
lis, ir tas tuojau arti ano įsi
steigė tokią pat kaip ir anas 
pramonėlę. Vienas ir antras 
pirkėjus kvietė pas save, drau
dė pas aną pirkti, peikė aną vi
saip ir peizojo. Iš to atsirado 
piktumai ir kerštai vieno ki
tam. žodžiai virto net darbais 
ir Amerikos teismai turėjo pro
gą pamatyti kaip “forneriai” 
tamsus ir neišmintingi.

Laikams bėgant daug kas 
pasikeitė, biskelį ii’ pavydas 
tarp mūsiškių sumažo, bet ga
lutinai dar neišnyko. Tik da
bar tas pavydas dažniau apsi
reiškia ne taip jau pas labai 
tamsius žmonelius. Tam pa
vyzdžių daug nejieškosime, pa- 
siganėdinsim tik vieno Brook- 
lyno Lietuvių kolonija. Nese
nai ten sudėtinėmis pastango
mis įsisteigė mėnesinis laikraš
tis, “Jaunoji Lietuva”. Leidi
nys gražus ir, kiek išgalės lei
džia, taikomas musų liaudžiai. 
Tokiam leidiniui pritinka lin
kėti kuogeriausių pasekmių. O 
vienok ten pat atsirado žmo
nės kurie vieton to, tam laik
raštėliui kasė duobę, visokiais 
įrankiais kokį kas sugriebda
mas, Ir tai šitą pavydo darbą 
dirbo ne koki tamsunai bet tu
rinti pretenzijas prie veikėjų 
klasės. Toki veikėjai visgi mu
sų gyvenime nepageidaujami. 

Iš LIETUVOS atvažiavo R. 
Skipitis. Jam New Yorke ren
gta sutiktuvės ir priimtuvės. 
Apie p. Skipiičo kelionės tiks
lą čia kalbėt nebus reikalo. Ta
čiau verta pastebėti kad New 
Yorkas paveržė Chicagai se
niau turėtą garbę.

Seniau iš 'Lietuvos atvykę 
inteligentai, kaip tik iš laivo 
išlipdavo, skubinosi pirmiausia 
į Chicagą. Ten jų laukė, ten 
juos priėmė ir jiems nurodė to
limesnę kelionę. Tik Chicagos 
Lietuvių kolonija turėjo reikš
mę.

Tiesa, Chicaga tada buvo va
dinama išeivijos Lietuvių Mek- 
ka. Ją iškėlė ir reikšmės vai
niku apvainikavo kompozito
rius Mikas Petrauskas, ir pas
kui prie jo susikūręs veikėjų 
centras. B. K. Balutis, M. J. 
Damijonaitis, Adv. F. P. Bra- 
čiulis ir daugybė kitų veikėjų 
suko Lietuvių gyvenimo ratą, 
kurio užimąs buvo girdimas vi
suose išeivijos kampuose. Tat 
ir nedyvai kad Lietuvos sve
čiai pirmiausia ir skubinosi į 
Chicagą.

šiandien jie sustoja pirmiau
sia New Yorke, nes į Chicagą 
skubėtis nėra ko. Lietuvių ko
lonija Chicagoje šiandien skai
tosi tik griuvėsiais tos koloni
jos kokia buvo prieš 20 metų. 
Lietuvybės klestėjimo darbi
ninkų pačių žymiųjų jau nėra,

Enjoy ahappy vacation at "The Playground of the Great Lakes"—Junel5toSept.2 

EVERY ENJOYMENT AWAITS YOU. HAPPINESS AND HEALTH HERE REIGN SUPREME! 

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at mod
erate rates. Finest Bathing Beach in the world, so gradual in slope, a 
child can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis, Dancing ... 
endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 

AUTO TOURISTS .. plan your journey with a delightful stay at Cedar Point. Ideal for a day, 
a week-end oryour entire vacation. Free parking space for 6000cars. Ample garage space. 

Reached by rail, interurban or busses to Sandusky; or by auto, Ohio. Route 2, 
U. S. Route 6, or by steamer. "Gocxkime'’

MAH THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

„Name,
Address

The G. A. Boeckling Co., Cedar Point, Sandusky, Ohio.
Please send me, without obligation, your new folder on Cedar Point.

edar Turint 
onJakefrie

Ekskursija Lietuvon
VAŽIUOKIT KARTU SU “DIRVOS” REDAKTORIUM

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
Motorlaiviu Išplaukia

GRIPSHOLM LIEPOS-JULY 26
Platesnių informacijų klauskite laišku arba asmeniškai, ir rašant paminėkit ar esat 
Amerikos ar Lietuvos pilietis, nes tą žinant galima bus išsyk suteikti visus nurody

mus kaip ruoštis prie kelionės.

“DIRVOS” AGENTŪRA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

o netaip jau žymus, neturėda
mi vadų, atšalo nuo visko. Vis
ką kas buvo kitų nuveikta, už
puolė internacionalizmo ama
ras ir sunaikino viską kas se
niau buvo išaugę. O kurie tam 
amarui nepasidavė, tie trusia- 
si tik savo gyvenimo kampuo
se. Taigi Lietuvos svečiams į 
Chicagą skubintis nėra ko.

▼ ▼ ▼

VISOKIO plauko pranašai 
diena įš dienos šūkauja pasau
liui karą pranašaudami, žmo
nės klausosi tų pranašavimų ir 
baiminasi businčios didžios pa
nikos. . Nors karas čia ir šian
dien poška, tačiau žmonės į tai 
atidos nekreipdami žiuri tik į 
busintį kada tai Europos karą. 
Kodėl? Todėl kad tų žmonių 
diduma kvėpuoja dar Europos 
oru. Todėl kad diduma net ir 
pačių Lietuvių, nors tai butų 
jau ‘siiamerikonėję” .. visgi pri
gimties traukiami mėgina at
jaus1! savo tėvų ir bočių žemei, 
kurioje gyvena jų giminės to
limesni ir artimesni. Ir Lietu
voj gyvenanti musų broliai 
klausydami pranašų balsų, nu
gąstauja pranašaujamo karo, 
ypač kuomet Vokiečiai gink
lais barškina.

Yra ko nugąstauti turint 
taip neramų kaimyną. Tik iš 
tos pusės dar nereiktų pavo
jaus laukti taip greitai. Vo
kietijos dar, taip sakant, uode
ga aketėj įšalus, ir ji pati su
pranta kad jai pradėti karą 
šiais laikais nėra taip lengva; 
Vokietija dar nėra pasiliuosa- 
vus iš politikos retežio. Nėra 
dar užtektinai ir apsiginklavus. 
Didesnis pavojus yra kitoje pu
sėje. Rusija dienomis ir nak

timis ginkluojasi ir progai 
esant jau giriasi noru kariau
ti. Nesenai ji nutilo grūmo
jus Japonijai, dabar jau mėgi
na prasitarti apie Vokietiją. 
Aišku, Rusija šiandien yra sti
presnė ir geriau apsiginklavus 
negu Vokietija, todėl reikalui 
pasitaikius ji gali drąsiai ka
bintis į Vokietiją už savo nepa
sisekimus aname kare. Jeigu 
taip butų tada Rusijai Lietuva 
butų po pačių kojų. Ikišiolei 
Rusija su savo kaimynais sten
gėsi gyventi taikoje, nes namie 
ji buvo užsiėmus ginklavimu- 
si, o kada ginklavimąsi užbaigs 
kaip reikia, tada ji tų kaimy
nų nepaisys, ir iš jos malonės 
jų likimas paeis. Taigi Lietu
vai pavojus iš Vokietijos gali
mas, bet iš Rusijos pusės neiš- 
vengtinas.

▼ ▼ ▼

IŠEIVIJOJ gimusių Lietuvių 
išlaikymui prie Lietuvybės vei
kiama visokiais budais, kokius 
kas išmano. Mokina Lietuviš
kai rašyti, skaityti, dainuoti; 
Lietuviškuose laikraščiuose ve
dami Angliški skyriai; kuria
ma jiems atskiros draugijos 
su Angliška kalba; rengiama 
jiems vietinius sporto žaislus, 
ir tt. Tuomi pasiganėdinanti 
kartais ne1! laikraščiuose vadi
na net bepročiais tuos kurie 
mano kad tie Lietuvių vaikai 
žus Lietuvystei, kad jie Lietu
viais nebus. Į sveikatą! Ang
liška kalba ir sporto žaislai su 
visais kitais vietiniais papro
čiais, Lietuvių vaikams Lietu
vystę tiek įkvėps kiek nieko. 
O Lietuviškai padainuoja ir 
Lietuvių kalbos nemokėdami 
svetimtaučiai.

Kad išeivijoj net šiais laikais 
gimę Lietuvių vaikai Lietuviais 
butų, jie privalo būti auklėja

mi Lietuviškoje dvasioje. Tik 
auklėjimas iš vaiko padaro 
žmogų. Auklėjimu užsiimt ga
li tik tas kas turi auklėjimo 
talentą, tam prigimtą gabumą. 
Vienatine vaiko auklėtoja tai 
motina. Ar daug turime tokių 
motinų kurios moka auklėti? 
Jei yra 'tai kiek, ir kur jos? 
Kiekviena motina savo vaikus 
auklėja? Ne. Jos tik augina. 
Auginimas su auklėjimu netu
ri nieko bendro. Seniau, kol 
Lietuvos motinos pačios buvo 
žaliukės, kol jos tėvynės dva
sia kvėpavo tai jos ir savo vai
kus auklėjo Lietuviškai. Ir tai 
ne visos jos buvo auklėtojos; 
žymi diduma jų buvo tik au
gintojos. Dabartiniais laikais 
motinos jau visai kitokios ne
gu buvo seniau. Dabar vaikus 
auklėja gatvė. O jei yra kur 
jie auklėjami namie tai ten au
klėtojai nuo Lietuvystės ir pa
tys nutolę. Tėvai jei ir varto
ja savo tėvų kalbą tai vienok 
vaikai tos kalbos nepaiso. Ne
paiso to tėvai, nes svetimoje 
šalyje Lietuvybė jiems užvėjos 
neduoda.

Butų gerai kad pildytųsi en
tuziastų tikrinimas jog Lietu
vybė nepražus, bet tikrenybė 
rodo ką kitą. D. J.

“MARGUTI S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, III

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

RAUDONUKAI SAVO BILIŲ UŽMIRŠO
-t------------------------------------------- -- ------------------ -

Kaip atmenate, pereitą 
žiemą musų komunistėliai 
lakstė, ūžė, agitavo visas 
Lietuviškas draugijas rem
ti Washingtone, Atstovų 
Bute siūloma “socialės ap- 
draudos” bilių, ‘H.R. 2827’.

Kada Atstovų Bute atėjo 
balsavimas už tą bilių, jis 
buvo atmestas. Bet musų 
raudonukai po to tuoj nu
tilo apie tai. Kodėl?

Jiems ne tas bilius rūpė
jo, ne darbo žmonėms pa
galba (nes komunistai no
ri kad žmonėms butų blo
giau, tada komunizmui pla
tinti buna geresnė dirva).

Štai ko musų raudonukai 
norėjo: jie to biliaus prie
kabe panaudojo visas pro
gas prilysti prie Lietuviš
kų visokios rūšies draugijų 
ir prikalbinti jas dalyvauti 
pirmos Gegužės demonstra
cijoje. Antra, privilioti jas 
siųsti atstovus j jų šaukia
mą neva “Amerikos Lietu
vių seimą”, kuris įvyko šio
se dienose Clevelande.

Tai visas šposas su tuo 
garsiai rėkautu ‘H.R. 2827’ 
bilium.

O koks to “seimo” tiks
las? Nagi “kova” su “fa
šizmu”, “kova su gręsian
čiu nauju karu”, išnešimas 
“protestų” Lietuvos “kru
vinai valdžiai”; “pareikala
vimas” kad Lietuvos val
džia paleistų iš kalėjimų vi
sus “darbininkus” (Žydus. 
Žydelkas ir kitokius niek
šiškus gaivalus kurie Lie
tuvoje rengė visokius tero
rus).

Nekurias draugijas ir 
kuopas komunistai Į savo 
“seimą” atviliojo, bet tik 
tokias kurios neturėjo su
sipratusių vadų, ir dabar 
naudosis rinkdami tarp jų 
dolarius.

“Sekmadienis” jį apibu
dina sekančiai: Jis Lietu 
voje ir kunigavo ir dakta
ravo, už ką buvo baustas 
sėdėjęs kalėjime daugelyje 
Lietuvos miestų.

Iš Lietuvos jis pabėgo į 
Ameriką. Čia atvykęs pri
kalbėjo Vienybiečiams ii 
pasigyrė jog baigęs Kauno 
universiteto teisių fakulte
tą, nors, kaip “Sekm.” ra
šo, “jo mokslinis išsilavini
mas neviršija 3 gimnazijos 
klasių. Tačiau iš viso kc 
matyt kad jis labai išpru 
sęs ‘apgavystėms”.

“Sekmadienis” prie savo 
aprašymo įtalpina ir to A 
Vainausko fotografiją vai
zduojančią jį kunigo suta- 
ne, su kamža, stula ir ke 
pure.

Lietuva Ruošiasi 
Seimo Rinkimams

Tsb. iš Kauno praneša'.
Šiuo metu Lietuvos vals

tybės taryba ruošia visą ei
lę reikšmingų įstatymų, ku
rie turės didelės reikšmės 
Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikai. Tarp kitų, ruo
šiamas ir seimo rinkimų įs
tatymas. Manoma kad sei
mo rinkimų įstatymas bus 
parengtas ir paskelbtas dar 
šiais metais ir šių metų pa
baigoje įvyks seimo rinki
mai.

Lietuviai Specialiai 
Įvardinami

Šią vasarą Amerikos žy
miausiame sporte, beisbole, 
pakilo vardai dviejų Lietu
vių — Tamulio ir Broko.

Jiedu lošia su New Yor- 
ko Yankees jauktu (tymu).

Visą pavasarį ir dabai’, 
kaip tik baseball prasidėjo, 
Tamulis ir Brokas gerai 
pasižymi, ypač Tamulis, ir 
apie jį, kaip ir apie Broką, 
Amerikos sporto rašytojai 
minėdami, nesigaili gausiai 
kelti aikštėn jų tautybę — 
nuolat prie jų vardų pride
da “Lithuanian”.

Beisbolo lošėjų tautybės 
įvardinimas yra labai nepa
prastas atsitikimas: nors 
visokiuose jauktuose lošia 
maišytų tautų vyrų, bet jie 
vadinami tik jų pavardė
mis ir viskas.

Mums Lietuviams nuola
tinis Tamulio ir Broko Lie
tuviais vadinimas kaip tik 
labai malonus.

Pelai ir Grudai iš 
Lietuvos

Tai-]) tikrai rimtų ir nau
dingų asmenų kurie atvyk
sta pas mus į Ameriką iš 
Lietuvos, laikas nuo laiko 
atvyksta ir šiaip sau gud
ragalvių.

Štai Kauno “Sekmadie
nis” nr. 24-me rašo apie 
nesenai iš Lietuvos atvyku
sį Antaną Vainauską, kuris 
pristojo “Vienybės” direk- 
torijatan ir buvo mielai 
priimtas ir net išgarsintas 
kaipo “teisininkas” (teisių 
žinovas).

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

PO PILSUDSKIO KAS?
Kiekviena tauta ir valstybė 

stengiasi būti viena nuo kitos 
skirtinga, bėt šio pasaulio su
rėdymas, matyti, turi kokią tai 
bendrą pajiegą kuri kiekvieno 
užkampio žmones verčia šokti 
maždaug panašų šokį. Del to, 
turbut, po karo ir pridygo vi
sur diktatūrų, žmonių minios, 
ir politiniai nuvargę, ar kokiu 
tai įgimtu pojūčiu, tartum, su
prato kad vaiką dviem ar trim 
inklėm partijom pavedus, jis 
paliks be nosies.

Todėl Lenkijos diktatoriaus 
Pilsudskio mirtis kelia susido
mėjimo. Jis yra pirmutinis tos 
pokarinės naujoviškų (ne ko
munistiškų) diktatorių dagos 
turį mirtis amžinastin pasi
kvietė, jo tautą ir jo vestą val
stybę palikdama akis akin su 
klausimu: Kas toliau? Toki 
pat klausimą, Stalinui mirus, 
statysis Rusai. Po Mussolinio 
mirties to klaus Italai; Hitle
riui pranykus, to klaus Vokie
čiai. Todėl artimų dienų Įvy
kiai Lenkijoje ir bus įdomus, 
nes jais bus galima šiek-tiek 
spręsti ką ir kitos tautos da
rys savo diktatorių netekusios.

Ar tautinė diktatūra gali be 
diktatoriaus gyventi ?

Jei istorija ko moko, tai, ro
dos, tikrai moko štai ko: per 
amžių bėgį vyriausioji galia 
valstybėj būdavo iš vieno žmo
gaus (karaliaus, ar vyriausio 
kunigo) atimama ir atiduoda-

PLINTA KALBOS
Plinta kalbos, eina gandai 
Kas Vokiečiuos’ daros, 
Ir iš lupų veržias žodis: 
Karas! karas! karas!

Ir kiekvieną: jauną, seną 
Juodas šiurpas krečia, 
Kad gražiai svajotą laiką 
Matom tik kaip svečią....

Gal netoli jau vėl diena 
Baisiųjų skerdynių, 
Nes ginklavimesi tautos 
Eina net lenktynių.

Sudrebės vėl žemė, oras, 
Skęs viskas liepsnose, 
Ir žmonių vėl milijonus 
Palaidos laukuose.

Ir vėl kelsis naujos tautos, 
Kurs savo valstybes, 
Ir bandys visi užmiršti 
Buvusias baisybes.

Jonas Morkūnas.

LIAUDIES DAINA
Per lygius laukelius 
Tankus rugeliai, 
Parugėms beržynėliai. 
Per tuos beržynėlius, 
Per tuos beržynėlius, 
Per tuos žaliuosius 
Teka sraunus upelis. 
Ant to upelio, 
Ant to sraunojo 
Plaukia juodas laivelis. 
Tame laivelyj, 
Tame juodame 
Šoka šimtas mergelių. 
Su visom šokau, 
Su visoms gėriau,; 
Tiktai vienos norėjau, 
Vieną širdyj turėjau. 
Tai aš negavau 
Tos norinčiosios
Ir nesulaukiau priaugančiosios....

ma platesniems valstybės gy- 
Įventojų sluogsniams. Pavienis 
žmogus laisvėj o, tapdamas pil
nateisiu valstybės piliečiu, ar
ba, taip sakant, karalium tarp 
karalių, lygiu tarp lygių. To
buliausioje sistemoje, jo paties 
pritarimu išleistiems Įstaty
mams nenusižengdamas, jis ga
lėjo daryti ką nori, galvoti ką 
nori, sakyti ką nori ir organi
zuotis kaip nori, šitas teises 
atimdama, ar susiaurindama, 
diktatūra rodosi nužengia žin
gsniu atgal.

Nėra abejojimo, gyvenime 
pasitaiko reikalas žengti atgal, 
tikslu, kaip Prancūzai sako, dar 
toliau pirmyn pašokėti. Po ka
ro Lenkija liko skurdi. Ji bu
vo sulipdyta iš trijų dalių, ku
rių vieną pirm karo valdė Vo
kietija, antrą Austrija, trečią 
Rusija. Kiekviena tų dalių tu
rėjo savotiškus papročius ir 
palinkimus, šalia to, valstybės 
viduje buvo ‘ponai ir mužikai’, 
kurie vienas kito nuo senos ga
dynės nekentė. Visur plito ko
munistinė propaganda. Užsie
nio politikoje buvo kivirčiai su 
Vokietija del Danzigo korido
riaus ir Silezijos; su Lietuva 
del Vilniaus; su Ukrainiečiais 
del žadėtos autonomijos, šitam 
kunkuliuojančiam mišiniui kai 
visiems kitiems Lenkų politi
kieriams nepavyko, Pilsudskio 
nukabę ūsai, šviesi akis ir aš
trus liežuvis, prie kariška gar
be apšviesto vardo pridėti, da
vė tą stiprią ranką ir prie vie
nybės stumiančią jiegą, kuri 
Lenkijoj sukurė savotišką dik
tatūrą ir valstybę sustiprino.

Lenkija Lietuvos kaimynė 
pietuose. Tą kaimynę, Pilsud
skiui mirus, valdys kurį laiką 
Pilsudskio draugai, praminti 
“Pulkininkais”, kuriems ne tik 
maršalo vienijimo politiką teks 
vesti, bet ir jo nenuveiktus 
darbus pabaigti — baigti gin
čą su Lietuva del Vilniaus ir 
su Ukrainiečiais susitarti. Len
kų istorijoje maža pavyzdžių 
kurie rodytų Lenkų mokėjimą 
valstybiškai galvoti ir vienybė
je gyventiį ;Jie galingi tik kai 
kito kraujo žmogus juos valdo, 
kaip Jogaila, ar Pilsudskis. Ta
čiau, Lenkai dideli patriotai. 
Jiems į akis žiuri aiškus Vo
kiečių pavojus. Nežiūrint vi
sų sutarčių ir gražių žodžių, 
Vokiečiai Lenkus skaito savo 
priešais, su kuriais anksčiau ar 
vėliau teks sąskaitos vesti. Tą 
ir Lenkų liaudis puikiai supran
ta. ką parodė šį pavasarį nesu
valdomai savaimi kilusios Len
kų minių demonstracijos prieš 
Vokiečius. Tą rodo ir šiomis 
dienomis finansinė kova, kurią 
Lenkai ir Vokiečiai veda klau
simu koks pinigas valdys Dan- 
zigą, zlotas ar markė?

šito pavojaus akivaizdoje, 
Lenkų politikieriai ar pamirš 
savo įgimtą ašakotumą? Ar 
mokės tokią politiką vesti kad 
Lietuvą iš amžino priešo drau- 
gu-talkiu padaryti, o Ukrainie
čius savo rėmėjais paversti?

Vokietija toks pat piktas 
priešas Lietuvai kaip Lenkams, 
todėl naudos iš Lenkijos vals
tybės silpnumo Lietuvai jokios 
nebūtų. Todėl tai Lietuviai lai
kas nuo laiko susidomėję dirs
telės ir į tai kas netolimoje at
eityje tarp Pilsudskio pulkinin
kų Varšavoje dėsis.

Sakoma, Lenkai ruošiasi su
pilti Krokuvoje Pilsudskio at
minčiai “kopiec”-kalną iš viso
kių žemės rieškučių. Tesupi- 
la tokį aukštą kad viršun už
lipę galėtų savo istorijos pra
eityje pamatyti faktą jog Len
kija tik tada stipri buvo kada 
draugiškai sugyveno su laisva 
ir nepriklausoma Lietuva, ir 
kad Lenkiją pražudė vienybės 
ir valstybingumo stoka tarp 
jos piliečių.

LIETUVOS EONU
. KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos bo- 
nų kuponus visų metų pilna 
jų verte už prenumerata ir 
knygas arba spaudos darbus.

“Dirva”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio

ŽALGIRIS
{Tęsinys iš pereito num.)

Kitą dieną svečių pramogai buvo su
ruošta medžioklė. Keli šimtai varovų su 
šunimis apsupo didį plotą girios. Patys 
varovai turėjo ilgas jietis. Jie galėjo jo
mis atsiginti, žvėriui užklupus, bet nudėti 
žvėries negalėjo. Todėl visi varovai, kel
dami ir vydami žvėris, slinko į vieną vie
tą, kur buvo sustoję prityrę medėjai: Biel
skus, Sedledkas ir Tuganas Mirza. Buvo 
laukiama pasirodant tauro. Bielskus sto
vėjo viduryje, pačioje pavojingiausioje vie
toje. Jis nieku budu nenorėjo leisti kac 
už jo stovėtų atsargoje du šauliai, kuriuos 
Tuganas buvo pastatęs.

Urnai nuskardėjo giria rago balsas 
ir šunų lojimas. Ragas ilgu, trūkstamų 
balsu skelbė pavojų. Tuganas sunerimo 
ir priėjo prie Bielskaus:

— Brangus svety, girdėti pavojaus 
balsas.... Varo ne taurą bet lokį. Va
sarą lokiai pavojingi. Gal butų geriau 
kad pasitrauktum iš tako. v

— Traukis pats kad nori! — murmte
lėjo įžeistas išdidus Bielskus.

— Leisk nors tarnus šalia tavęs pa
statyti ....

— Kam čia tų tarnų.... Gėda butų 
neįveikti vieno lokio, ar ne? — tarė jis 
kairėje nerymaujamai stovinčiam Sedlec- 
kui.

— Ar nebus dar mudviejų perdaug 
vienam lokiui nukauti? — atsakė pakal
bintasis.

Veltui Tuganas stengėsi įkalbėti Biel
skų kad butų atsargus. Bielskus nesida
vė įkalbamas. Jis išdidžiai stovėjo savo 
vietoje. Netrukus sutraškėjo šakos. Pro 
medžius išlindo į aikštę didžiulis lokis. 
Lokis pamatęs priešą kaip pasiutęs šoko į 
Bielskų. Senis tik surojo paleisti strėlę, 
kuri įsmigo į kairįjį lokio petį. Siaubin
gai suriko žvėris ir vienu akimirksniu su
rietė po savim Bielskų, užguldamas jį vi
su sunkumu. Visa butų pasibaigę visai 
blogai. Bet jaunasis Totoriukas, pamatęs 
pavojų, tuojau paleido strėlę, kuri giliai 
įsmigo lokiui į akį.

Tada lokis paliko pargriautą senį ir 
puolė prie Totorio. Bet šis susirietė ka
muoliu, šoko į lokį ir įsmeigė į jo kruti
nę trumpą platų peilį.

Atsipeikėjo galiausia ir Sedleckas. Jis 
ištempė lanką ir paleido strėlą į gulintį 
jau be dvasios lokį.

Atgavęs žadą Bielskus, patyręs kas jį 
išgelbėjo iš baisaus pavojaus, šoko dėkoti 
jaunam Tuganui.

— Dovanok man, narsus jaunuoli, — 
kalbėjo jis, — kad aš tavim nepasitikėjau. 
Dėkui kad išgelbėjai mane iš tikro mirties 
pavojaus. Nuo šios dienos mano namai 
tau atviri. Visada busi mieliausias mano 
svečias.

Jis apkabino Totoriuką ir karštai jį 
nubučiavo. Tuganas ir gėdijosi ir džiū
gavo. Jo akys švietė laime.

II. Paslėptas sumanymas
Didžiulio ežero viduryje, melsvų jo 

bangų liūliuojama, stovi milžiniška pilis. 
Ji apstatyta stipriomis sienomis. Aukštas 
jos bokštas tarsi dangų remia. Niūriai 
dairosi pilis aplinkui, žvalgosi po platų 
ežerą ir budriai seka kas plaukioja jo van
denų paviršium.

Saulė jau buvo benusileidžianti kai 
prie pilies ežero kranto atjojo nedidelis 
būrelis raitelių. Žvejai ir keltininkai tuo
jau pažino jų tarpe Vaivadą Bielskų ir že
mai jam nusilenkė.

— Ar valdovas Trakuose? — paklau
sė Bielskus vieną keltininkų, — nukelk 
mane į pilį.

— Šviesusis kunigaikštis namie. Pir
mą keletą dienų sirgo, bet dabar, ačiū die
vams, sveikas. Vis dėlto, bajore, aš ne
galiu tamstos kelti. Pilininkas uždraudė 
kelti kad ir žymiausį asmenį. Sako, kry
žeiviai vėl kažkokią klastą sugalvoję prieš 
musų kunigaikštį.

— Bet aš juk ne kryžeivis, — nusi
juokė Bielskus: — aš esu musų valdovo 
karo vadas....

Tuo tarpu budėtojai iš pilies bokšto 
pastebėjo krante būrelį raitelių. Pilinin
kas bematant atsiuntė iš salos laivelį, ku
riuo Bielskus tuojau nuplaukė į pilį.

Raudonų degintų plytų pilis atrodė 
visai pasiruošus kovai. Visur budėjo sar

ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

gai. Pilies kieme knibždėte knibždėjo ka- 
’reivių. Bielskus tuojau netikėtai sutiko 
ir savo sūnų Joną, Pskovo lankininkų bū
rio vadą.

— O Steponas taip pat čia? — pa
klausė Bielskus.

— Ne, tėve. Jis Vilniuje ruošia pul
kus.

— Argi ruošiamasi karui?
— Sklinda gandai....
— Su kuo?
— Sako, su Maskva. ... del Smolens

ko....
— O kur šviesiausiasis kunigaikštis? 

— klausė Bielskus, nepatenkintas išgirs
ta žinia.

— Savo kambariuose. Ruošiasi iškil
mingai priimti didžiojo magistro pasiun
tinius, kurie rytoj atvyksią: Marienbur
go komtūrą su dviem palydovais.

Šitai išgirdęs Bielskus, kiek įkabinda
mas nusiskubino į pilį. Vytautą jis rado 
aukštoje, labai puošniai išgražintoje salė
je. Vytautas nurodinėjo pilininkui ir tar
nams visas rytdienos pasiuntinių priėmi
mo smulkmenas.

Niekas nebūtų galėję pamanyti kad 
tas neaukšto ūgio, be ūsų, švelnaus veido 
vyras yra galingiausias Europoje valdo
vas. Beveik pasakiškais žygdarbiais pa
garsėjęs karžygis, kurio valios klauso vi
sos tautos gyvenančios tarp Juodųjų ir' 
Baltijos marių. Tiktai žvalios jo akys ir 
nepaprastai skambąs balsas žymėjo jo di
dybę ir galią. Jo pilki drabužiai ir apskri
ta milinė kepurė atrodė labai paprasti ša
lia auksu ir sidabru žvilgančių rūminin
kų ir tarnų.

Bielskų Vytautas nuoširdžiai pasvei
kino. Apkabino jį ir neleido sulyg papro
čiu atsiklaupti.

— Gerai kad atvykai. Svarbių reika
lų turiu. Ketinau net šauklį į tave siųsti.

— Visomis savo pajiegomis noriu tau 
tarnauti, viešpatie. Ir šiandien ne savo 
bet tėvynės reikalu atvykau.

— Tėvynės reikalu? Na, tai eime į 
mano kambarį. Ten bus ramiau nasikal-v 
jėti.

Vytautas dar keliais žodžiais priminė 
pilininkui kaip sutikti ir nesenai išrastų 
armotų šūviais pasveikinti pasiuntinius, 
eaip juos vaišinti. Įspėjo dar kad visi bu
tų kryžeiviams mandagus. Po'to nusive
dė Bielskų į erdvų, bet žemą kambarį, be 
jokių ypatingų papuošimų. Pasienyje sto
vėjo ąžuolinė lova. Siena ties lova buvo 
užkabinta brangiu Turkišku užtiesalu, ap
kabinėtu įvairiausios rūšies ginklais. Vi
duryje kambario stovėjo stalas, apkrau
tas pergamentais, ant kurių buvo surašy
ta valstybiniai ir kitoki svarbus reikalai. 
Aplink stalą stovėjo keturi ąžuoliniai krės- 
ai. Prabangos Lietuvos valdovo darbo ir 

poilsio gūžtoje nebuvo.
— Sėskis, bičiuli, ir pasakok, — tarė 

Vytautas, parodydamas Bielskui krėslą.
— Viešpatie, nederlius krašte. Trakų 

apskričiai tuoj duonos pristigs, sėklų ne
bėra.... — bylojo neaiškiai Bielskus.

— Šitai aš jau žinau. Pavojaus nėra, 
nes aš Vokiečiuose nupirkau kviečių. Jie 
jau plukdomi karaliaus duotomis valtimis 
iš Klaipėdos Nemunu.

— Kaip tik apie šitai ir norėjau kal
bėti jūsų didybei. Kryžeiviai suuodė ja
vus ir liepė juos sulaikyti, kai tik bus jau 
plukdomi per jų valdomą kraštą.

— Tegul išdrysta! — šuktelėjo Vy
tautas: — Teišdrysta jie mane įžeisti to
xin pasielgimu!

— Jie jau nekartą buvo išdrysę....— 
tarė Bielskus.

(Bus daugiau)

ŽMONIJOS ISTORIJA

ŽMONIJOS ISTORIJĄ — labai reikalinga kiekvie
nam darbo žmogui knyga, kurioje lengvai i_r įdo
miai aprašoma žmogaus gyvenimas ant žemes nuo 
pat priešistorinių laikų iki dabar. Knyga didele, 
610 pusi., su daugeliu iliustracijų.^ . VerK So Oo 
Vairas (Parašė Van Loon). Tvirtais viršeliais $—

6820 Superior Ave. Clcvelana, Ohio
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LIETUVOJE DARBININKŲ KULTŪROS
NAMAI

Kokius Lavonus Naudos 
Lietuvos Medicinos 

Mokslas
Kaunas. — Lietuvos univer

siteto anatomijos institutas vi
sada turėdavo vargo kol medi
cinos mokslui gaudavo negyvų 
žmonių lavonų, žydai visai ne
norėdavo savo tautybės lavonų 
atiduoti, sakydami kad tai jų 
tikyba draudžia. Tuo tarpu 
medicinos mokslus eina nema
ža ir žydų, kurie naudojasi ki
tų tautybių žmonių lavonais.

Norėdamas palengvinti me
dicinos mokslui šį klausimą iš-

kurie patys būdami gyvi duo
da raštišką sutikimą kad jų la
vonai butų atiduodami anato
mijos institutui.

Sunkiomis ligomis sergančių 
žmonių lavonai anatomijos in
stitutui nebus atiduodami. Ir 
nebus atiduodamas joks lavo
nas politinio nusikaltėlio, nors 
jis mirtų ir kalėjime. Aukš
čiau išvardinti lavonai bus ati
duodami tik kriminalinių nusi
kaltėlių. Tsb.

LIETUVOS DARBININKAI
NUSIVYLĖ LATVIAIS

Kaunas. — Lietuvoje darbi-
ninku reikalais paskutiniu lai
ku daugiau rūpinamasi. Dau
gelyje įmonių jiems pakelta at
lyginimas, apsaugoti nuo įvai
rių pavojų prie mašinų, rūpi
namasi jų sveikatingumu, ir tt. 
Greta to rūpinamasi ir darbi
ninkų dvasiniu gyvenimu. Jau 
kai kur jiems steigami kultū
riniai klubai, vakariniai kursai, 
chorai, vaidinimai ir tt. Kau
ne, žalajam kalne, tuojau bus 
pradėti statyti darbininkų kul
tūros namai. Darbininkai šiuo 
reiškiniu labai džiaugiasi.

Tsb.

VIETINES ŽINIDSJ

spręsti ir nuolatinius ginčus 
galutinai pabaigti, Lietuvos mi- 
nisterių kabinetas priėmė įs
tatymą kuris nustato kokių 
žmonių lavonus gali naudoti 
anatomijos institutas. Pagal 
tą įstatymą, anatomijos insti
tutui bus atiduoti lavonai šių 
žmonių: nusikaltėlių, mirusių 
prieš įvykdymą mirties baus
mės; nusikaltėlių kurie miršta 
kalėjime, jeigu jiems bausmė 
buvo didesnė kaip šešių metų 
sunkiųjų darbų kalėjimas; nu
sikaltėlių kurie ir nedaug nu
bausti miršta kalėjime, bet km 
riais giminės nei pažystami ne
sirūpina ir atsisako rūpintis. 
Pagaliau medicinos mokslui bus 
atiduodami lavonai tų žmonių

Kaunas. — Kaip žinoma, šy- 
met iš Lietuvos į Latviją lau
kų darbams išvyko keli tūks
tančiai žmonių. Tačiau kaiku- 
rie sugryžę pasakoja kad Lat
vijoje nėra taip gerai kaip bu
vo agentų skelbiama. Daugu
ma Lietuvos darbininkų mielai 
gryžtų į savo kraštą, bet dabar 
negali, nes su Latvijos ūkinin
kais jie pasirašę tam tikras 
sutartis, šia proga pažymėti
na kad dabar ir Lietuvoj, ypač 
Latvijos pasienyje, laukų dar
bininkų trūksta. Ūkininkai nu
siskundžia kad anksčiau jie ne
pasirūpino laukų darbininkais, 
o dabar nėra iš kur jų gauti, 
nes daug jų išvažiavo į Latvi
ją. Tsb.

| DELLA C. JAKUBS Į
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home H
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų s

E kambarius leidžiame dykai. E
E T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E 
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E

sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E

NERAMUS PERKŪNAS
Merkinė. — Birželio 12 d. po 

pietų siautė didelė audra su 
pilnu- pagiežos griausmu. Tą 
dieną Merkinės valsčiuje sude
gino kelis gyvenimus ir net tris 
jaunas gyvybes pasiėmė sau. 
žaibas taip staigiai trenkė kad 
kitur žmonės vos patys suspė
jo išbėgti iš namų, arba nu
trenktuosius išvilkti, nekalbant 
apie bent ko išgelbėjimą. Vie
name kaime įvyko taip: vieną 
kartą trenkiant uždegė tvartą, 
tą gesinant antrą kartą tren
kiant uždegė svirną, iš kurio 
nieko neišgelbėjo. J. J. S.

DAUG IŠŠALO RUGIŲ
Merkinė. — Neteko sužinoti 

kaip Aukštaitijoj ir Žemaitijoj, 
bet Dzūkai ir Suvalkiečiai visur 
nusiskundžia praėjusia žiema, 
kuri labai daug padarė ūkinin
kams nuostolių iššaldant plo
tais rugius, kuriuos pavasarį 
turėjo išart ir apsėt antru kar
tu vasariniais javais. Sako, 
jau taip sunkus metai tai ir 
Dzievas vis smarkiau persekio
ja bėdose skęstančius žmones, 

j vieton ištiesus paramos ir pa- 
I guodos ranką. J. J- S.

Parapijos Piknikas ir 
“Dainų Šventė”

Pereitą sekmadienį atsibuvo 
pirmas šių metų šv. Jurgio pa
rapijos piknikas Bastas darže, 
6323 Turney rd. Tai buvo vie
nas iš pasekmingiausių pikni
kų ką ši parapija turėjo per 17 
metų, o jos piknikai buna vi
suomet dideli ir pasekmingi.

Šiam piknikui daug gražios 
spalvos pridavė ‘Dainų šventė’, 
žmonės taip įsiinteresavo į dai
nas jog užmiršo apie lenktynes 
ir kitus tai dienai skirtus pa
silinksminimus.

Visi Lietuviai, tarsi vienos 
motinos šeima, linksminosi, šo
ko, gurkšnojo ir dainavo iki 
vėlumai. Kaip buvo skelbta, 
apie penktą valandą prasidėjo 
muzikalis programas. Šv. Jur
gio parapijos mokyklos mer
gaitės, Moterų choras ir šv. 
Jurgio parapijos bažn. choras 
šauniai pasirodė su dainomis. 
Pabąigoj programo visa publi
ka sutartinai užtraukė šešias 
liaudies dainas, nuo —.irių net 
medžių viršūnės linko. Grabo- 
rius N. Wilkelis pikniką nufil
mavo. Programą vedė Adv. V. 
V. Česnulis.

Piknike buvo visi trys kuni
gai : klebonas Kum Vilkutaitis, 
Kun. J. Andžiulaitis, Kun. J. 
Petreikis. Matėsi piknike ne
senai į Clevelandą atvykęs ad
vokatas Nadas Rastenis su Bal- 
trukonių šeima, Dr. Kamesis 
su žmona, Dr. A. J. Kazlaus
kas ir daugybė kitų stambiem}.

žmonių buvo tūkstančiai — 
buvo iš Akrono, Daytono, Det
roito, Youngstowno ir net iš 
Rochester, N. Y. šis piknikas 
ir “Dainų šventė” užsiliks il
gai žmonių atmintyje. Geras 
Jono Apanaičio orkestras ir 
graži šokių salė daug suteikė 
malonumo šokėjams.

Iš šio pikniko parapija pada
rė kelis šimtus dolarių pelno.

Piknikierius.

VINCAS GREIČIUS JAU 
ARTI LIETUVOS

Smuikininkas Vincas Greičius 
prisiuntė iš laivo “Majestic” 
savo motinai šitokį telegramą:

“Palydėjo mus į laivą iškil
mingai. Plaukiam su Skipičiu 
ir Byanskiene smagus ir svei
ki. Mano spėjimas pasitikri
no—ant jurų nesergu. Vincas”

Dabar jau Vincas Greičius 
bus arti Lietuvos, nes laivas 
išplaukė Birželio 29, o per van
denį plaukė penkias ir pusę die
nas, ir apie 36 valandas trunka 
pervažiuoti traukiniu per va
karinę Europą.

RUOŠIASI DARBAMS. Cle- 
velando žymi industrija, įvai
rių mašinoms reikmenų ir pa
dargų išdirbystė, šiuo tarpu la
bai gerai dirba ir ruošiasi san 
visokių reikmenų ir mašineri
jų kad galėtų atlikti reikalavi
mus kurių tuoj tikisi praside
dant.

Ta industrija žymiai pakilo 
ir kitose šalies dalyse, Naujoj 
Anglijoj, Cincinnati ir Rock
ford, Ilk, srityje.

REPUBLIKONAI organizuo
jasi. Liepos 8 ir 9 Clevelande 
bus didelė Republikonų konven
cija, dalyvaus apie 10,000 de
legatų iš Ohio, Kentucky, Mi
chigan, Pennsylvania, Tennes
see ir West Virginia.

Che ,
Cleveland

Crust Company
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 

Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

SUTRAUKA VISO-STOVkFbTržELIO 29, 1935-

LIETUVIŲ SALĖS DIREK
TORIŲ ir sales išgražinimo ko
misijos ekstra susirinkimas bus 
laikomas pirmadienio vakare, 
Liepos-July 8 d., nuo 8 vai. Vi
si direktoriai būtinai privalo 
dalyvauti, nes bus nustatyta 
visa salės perdirbimo tvarka.

Valdyba.

Richman Bros. Darbi
ninkų Atostogos

Antru kartu šį metą, Richman 
Brothers siuvyklos ir rūbų parduo
tuvių darbininkai gaus atostogas su 
užmokesčiu. šventė prasideda tre
čiadienį ir baigsis pirmadienį, Lie
pos 15 d. To laiko bėgyje, siuvyk
la bus uždaryta ir kiekvienas darbi
ninkas turės progą pasilsėti ir gau
ti užmokėti.

Krautuvių darbininkai pritaikys 
savo atostogas taip kad visi galėtų 
turėti atostogas krautuvėms esant 
atdaroms biuniui. Paskiausios ato
stogos su užmokesniu Richman dar
bininkams buvo duota praeitų Kalė- 
dų-Naujų Metų šventės proga.

The Richman Brothers Company 
buvo pirmutinė Suv. Valstijose duo
ti savo darbininkams atostogas su 
užmokesniu. Tą pavyzdį dabar pa
seka daug išdirbėjų ir įvairių kitų 
biznio įstaigų.

Alhambra Theatre
PUIKI NAUJA IMPORTUOTA 

FILMĄ, “PRINCESS 
CHARMING”

Šio įdomaus paveikslo istorija yra 
sekanti. Staigi kyla revoliucija jų 
šalyje ir suardo visas svajones ir 
romansą kokį turėjo Princesa Elai
ne, kuomet rengėsi apleisti savo ša
lį ištekėti už Karaliaus Charles. Jos 
gyvasčiai pagrąso pavojus. Drau
gai išgauna ją vogtinai iš rūmų.

Karalius pasiunčia jai karišką lai
vą išgabenti iš jos šalies, ir laivo 
kapitonas, sulyg kitų pasiūlymų, ap
siveja su Princesa, kad galėtų ją 
kaipo svetimos šalies piliete tapu
sią išvežti iš jos šalies. Karalius 
patiria kad jo mylimoji ištekėjo už 
laivo kapitono, labai įširsta ir pa
reikalauja kad kapitonas atsisakytų 
nuo vedybų. Kapitonas nesutinka, 
už ką karalius uždaro jį kalėjimai!. 
Kapitonui su Princesa pasiseka iš
trukti iš kalėjimo. Jie sugryžta į 
jos šalį ir pastoja valdovais.

Vaidinime dalyvauja nauji asme
nys, nes filmą yra Britiško išdirbi
nio ir labai gražiai pavykus.

VARIETY ir UPTOWN 
TEATRAI ’

Šiuose dviejuose teatuose Shirley 
Temple vaidino savo geriausiam pa
veiksle “Our Little Girl”. “Calien
te” buvo kitas labai puikus paveik
slas, ir “Oil for te Lamps of Ciną” 
trečias. Dabar bus rodomas kitas 
puikus paveikslas, kuriam dalyvau
ja Paul Muni angliakasio rolėje, tai 
“Black Fury”, šiuose teatuose kai
na nebrangi, tik po 25c., ir viduje 
oras vėdinamas, taip kad turėsit 
patogumo karštu vasaros oru.

Hippodrome teatre rodoma Kay 
Francis ir Geo Brent puikioje fil- 
moje, “Stranded”. Prie to puikus 
muzikalis dalykas, “Dave Apollon” 
“Becky Sharp” prasideda šeštadie
nį savaitei laiko. Tai naujas tech
nicolor paveikslas. Jei publikai pa
tiks technicolor paveikslai jų bus 
pagaminta daugiau.

Warner Bros.’ ruošiama nauja fil
mą “A Midsummer Night’s Dream” 
kaštuos virš $1,000.000. “Geen Pas
tures”, įskaitant užmokestį už tei
sę daryti filmon, taipgi atsieis arti 
milijono dolarių.

SVEČIUOJASI Iš KANA
DOS. Antanas Leimonas at
važiavo pas savo brolius ir se
serį Clevelande paviešėti kokį 
mėnesį laiko. Jis jau 7 metai 
gyvena Montreale.

Taipgi iš Montrealo vieši Clc- 
velando apielinkėje Jonas Gri
cius ; Clevelande apsilankė pa< 
savo draugą Juozą Kubilių.

C. F. PETRAITIS su žmon£ 
ir dukrele išvažiuoja tūlam lai
kui Į Pittsburghą pas savo bro
lį. Gryš už poros savaičių aU 
gal už mėnesio laiko.

VĖL IšDINAMITAVO. Cle
veland Illuminating kompanijos 
elektros vielų bokštas praeitos 
savaitės pabaigoje vėl buvo iš
sprogdintas nežinomų niekadė- 
jų. Dalis vakarinio miesto šo
no ir apielinkių trumpam lai
kui buvo be šviesos.

Šis elektros bokštų sprogdi
nimas jau yra antras trijų mė
nesių bėgyje.

Klausykit Pennzip 
Radio Programų

Kaip jus gal jau žinot, PENN
ZIP, ETHYL PENNZIP, ir PENN
ZOIL garsinami per WGAR radio 
stotį kiekvieną dieną.

Puse po septynių rytais — tai 
FENNZIP laikas ant WGAR. Šis 
skelbimas išeina į orą viduryje mu
sų “Muzikalio Laikrodžio” progra
mo, kuris yra muzikalis programas 
suteikiantis tikrą laiką kas keturios 
ar penkios minutos pagelbėjimui 
žmonėms laiku išeiti į darbą. Tai 
labai malonus programas. Patar
tume jums paklausyti.

Prie šito “Muzikalio Laikrodžio” 
programo, Columbia Refining nau
doja “Ozark Mountain Boys” pro
gramą, 5:00—5:30 vai. kas vakaras, 
prieš pat Baseball pasekmių skelbi
mą. Šis programas susideda iš hill
billy muzikos ir labai populiariškas 
Clevelande. Patartume paklausyti 
ir šio programo.

VISOKIOS
. APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

S C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. IIEnd. 5690 |
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SULYG MUSU PLANO
MES DUODAME NET IKI

už jūsų
TAUPYMŲ IR PASKOLOS

PADĖLIU KNYGELES

Rašykit arba telefonuokit pilnų paaiš
kinimų. Tuomi nepasiimsit ant savęs 

jokios atsakomybes.

M M. E. HORN

TURTAS

Pinigai Rankose ir Bankuose...............
United States Government obligacijos 

tiesionos ir pilnai garantuotos.....
Valstijos, Miestų ir 

vestmentai, sykiu 
serve, neskaitant

Paskolos, Diskontai 
skaitant Rezervų

Bankiniai Namai .

Kiti Bondsai ir In- 
Stock Federal Re- 

Rezervų............
ir Palaukimai, ne

įeitas Nejudamas Turtas .....................
Nuošimčiai ir Pelnas ir. Kiti šaltiniai 

skaitant ir Depozito Insurance ....
Kostumerių Paskolos už Užstatus ir 

Kredito Laiškus Atliktus šio Banko
Viso

$ 69,331.628.34

50,896,458.30

16,875,722.82

167,539,291.09
6,310,746.86
8,800,609.67

5,070,170.79

235,439.25
$325,060,067.12

M 
M
M 
M

M 
>4

H

WHITEHAVEN MEMORIAL PARK 
1004 Hanna Bldg, 

PRcspect 7270
ATSAKOMYBĖ

arba kreipkitės Į musų atstovus 
Juozas Šilingas Jonas Shears

£ REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
? Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- S 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
b" sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- <
5 miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). S

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
į ir Apdraudos Agentūra

į P. P. MUEIOEIS f
į ..6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 %

Kapitalo Notos .......$ 15,000,000.00 
(Atsakom, už Depozitus ir Kitą Turtą)
Kapitalo Stock............... 13,800,000.00
Perviršis ir Nepadalinti
Pelnai .............................. 2,978,380.19

Rezervas Smulkmenoms .......................
Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc...
DEPOZITAI

Pareikalavimui .... $109,478,923.26
Uglaikiniai ................... 149,495,203.39

Pinigų Balansai Palikimų 
ir Corporate Trust Depart-
mentų (Preferred) 31,543,719.57

Kitokia Atsakomybė ............................
Patarnavimai ir Kredito Laiškai

> Atliekami del Kostumerių...............
Viso ..............................

$ 31,778,380.19 
250,000.00 

1,424,108.72

$290,517.846.79
854,292.17

235.439.25 
$325,060,067.12

j WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

1
 6522 Superior Avenue

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

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MEMBER CLEVELAND CLEARING HOUSE ASSN

BERTAININE ATSKAITA
iš stovio

Society for Savings in the City of Cleveland
Birželio 29, 1935

TURTAS
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose ...............
United States Valdžios Sėkuratai, tiesioginai ir 

pilnai garantuoti ............................................
Miestų, Valstijų ir kiti Bondsai ............................

Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų ...............
Paskolos ant Užstatų .............................................

Bankinis Namas ir žemė ........................................
Kitas Turimas Nejudamas Turtas .....................
Suėję Nuošimčiai ir kitas Turtas (Skaitanti!’

Depozitą Federal Deposit Insurance Ccrp’n) 
Viso .................................................

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos.....................  .$3,000,000.00

(Atsakomybei už depozitus ir 
kitokį Society turtą)

Perviršis .......................
Perviršio Fondas

Nepadalinti Pelnai . ..
Rezervas Taksam ir Nuoš. ant Kapitalo Notų 
Taupymų Depozitai .................................................
Kitokia Atsakomybė .................................................

Viso ..............................................................

$ 14,650,341.80

32,959,975.57
31,631,570.72
29,928,133.11
2,489,444.90
1,225,009.00
1,462,229.22

1,103,865.66
$115.450.560.98

4,000,000.00
...................  8

lncorpo7~ate<ž J8^9

7,000,000.00
675,787.26
425,31 1.29

107,269,686.76
79,772.67 

$115,150.560.98

imthe Citij ofj Cleveland) 
PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ
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Musų Redaktorius Išva
žiuoja Į Lietuvą

K. S. KARPIUS

Bonų Turėtojams
Norintieji pagelbėti Lie

tuvos bonų prailginime ar
ba iškeitime kreipkitės Į 
“Dirvos” Administraciją.

LIETUVOS LAISVĖS PA
SKOLOS bondsu reikalu, kaip 
gauti pinigus už bcndsus ar
ba kaip prailginti paskolą, at- 
sikreipkit pas P. P. Muliolj, 

6606 Superior Ave.

DALYVAUKIT IŠLEISTUVIŲ 
VAKARIENĖJE

Lietuvos veikėjai sumanė su
šaukti pirmutinį viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą Kaune. Tuo 
tikslu Amerikoje lankėsi Drau
gijos Užsienio Lietuviams Rem
ti pirmininkas Adv. R. Skipi
tis. Jis ragino kas išgali va
žiuoti į Kongresą. Ir štai mu
sų “Dirvos” Redaktorius K. S. 
Karpius pasiryžo važiuoti spe
cialiai Į Kongresą, kad Cleve
land© didelė Lietuvių kolonija 
nebūtų be atstovo.

Kartu su Pasaulio Lietuvių 
Kongresu įvyks ir Spaudos Pa
roda ir Spaudos Atstovų kon
ferencija, taigi tose visose su
eigose musų redaktorius yra 
reikalingas.

“Dirvos” redaktorius apleis 
Clevelandą už poros savaičių 
nuo dabar.

Jam rengiama didelis išleis
tuvių banketas Lietuvių salėje, 
ketvirtadienio vakare, Liepos- 
July 18 d., ir jau aritrytojaus 
p. Karpius apleis Clevelandą 
savo tolimai, ilgai kelionei Į 
musų gimtą kraštą. Išvažiuos 
mažiausia dešimčiai savaičių.

Išleistuvių banketo tvarka 
bus maždaug tokia. Publika 
gali pradėti rinktis nuo 7 va
landos. Salėje bus šokis iki 
bus paruošta stalai. Paskui bus 
vakarienė, trumpos kalbos, ii 
po vakarienės vėl šokis.

Vietas bankete reikalinga už
sisakyti iškalno. (Tikietai po 
$l.'C(i). Apie savo dalyvavimą 
praneškit žodžiu arba laišku 
Išleistuvių Rengimo komisijai 
“Dirvos” administracijoje. 
Telefonas: EN 4486. Kom

ADV. N. RASTENIO PR1 
IMTUVĖ,S. šio sekmadienio 
vakare, Liepos 7 d., p. Baltru- 
konių Įstaigoj Bacchus Cafe 
bus vakariene ir priimtuvės į 
Clevelandą musų naujo veikė
jo, Adv. Nado Rastenio iš Bal- 
timorės. Norintieji dalyvauti 
prašomi duoti apie tai rengė
jams žinią. Vakarienės pra
džia bus nuo 7 vai. Kom.

SWEENEY nieko nepasakė. 
Pereitą penktadieni Clevelando 
Kongresmanas Martin L. Swee
ney, kuris prieš porą metu su
ardė Demokratų poziciją Cleve
land©, turėjo su savo pasekėjais 
išvažiavimą laivu Į ežerą. Da
lyvavo apie 3,000 žmonių. Ti
kėtasi kad jis vėl pasiskelbs 
kandidatu į miesto mayorus, 
tačiaus Sweeney visai užtylėjo 
tą klausimą. Tik jis labai ata
kavo savo anuometinį oponen
tą Ray T. Miller, kuris dabar 
vėl kandidatuoja mayoru.

KOKS BUVO KOMU
NISTŲ KERMOŠIUS 
Lietuvių salėje, Birželio 30 

r Liepos 1 d. atsibuvo Lietu- 
ziškų raudonukų sušauktas ne
va “Amerikos Lietuvių Darbi- 
linkų Suvažiavimas kovai prieš 
Karą" ir Fašizmą”. Suvažiavi- 
nan sukviesta ir našalinim ne
komunistiškų organizacijų at
stovų, bet konferencijoj rau
donukai viską vedė savotiškai, 
r kitiems nedavė nei išsižioti. 
Net pačius komunistus skloki- 
.linkus, ujo: toki Pruseiką nu
maukė, nušvilpė, nedavė kalbe- 
:i. Tai tau ir organizavimas 
‘bendro fronto” “prieš karą ir 
fašizmą”. Pruseiką ir jo keli 
pasekėjai jautėsi kaip imti gin
klus į ranką ir stot Į karą prieš 
sokius netolerantiškus gaivalus, 
r taip pat karingi jautėsi tie 
letolerantiški gaivalai, kad no- 
ėjo griebti ginklo prieš Pru

seiką ir jo “sklokininkus”. .. .
Pašalinių, suklaidintų (Įrau- 

gijų atstovai šaipėsi, arba pa
sijuto atsiradę ne savo vietoj, 
sės kai ėmė komunistų lyderis 
skaityt savo raportus apie tuk- 
itančius Lietuvos “fašistų kru
vinos valdžios” sušaudytų dar
bininkų, apie desėtkus tukstan- 
:ių darbininkų uždarytų Lie
tuvos kalėjimuose, teisybę ži
bantiems pasidarė ir pikta ir 
durnai juokinga kaip raudonu
kai jieško už save durnesnių ir 
lems nesąmones skelbia.

Bet už save durnesnių rado 
irti 250 delegatų. Visiems da
vė po ilgą raudoną juostelę pri- 
si kabyti prie krutinės, tačiau 
,ie visi jas kabinosi, nes paži
no su kuo reikalą turi.

Kiti net geri komunistai at
važiavo į seimą gražiais auto
mobiliais. Tokių turim ir Cle- 
velande: jie turi nuosavus pui
kiai išpuoštus namus, bankuose 
binigų, ir brangius auiomobi- 
ius. ’ Komunistauja tik todėl 
kad daugiau nieko neišmano ar 
neturi kuo užsiimti.

Jeigu kiltų nors pusiau revo- 
’iucija ir jų biedni draugai dar
bininkai nubalsuotų su jais pa
sidalinti jų turtus, jie imtų 
ėkti: “Drauguti, aš tik taip 

sau. aš ne komunistas, aš ne
noriu dalintis!....”

Komunistai pasigyrė surin
kę $616 siuntimui 4 delegatų 
į kongresą. Delegatus išrinko 
nacius žiauriausius. Dar rinks 
daugiau aukų, ir parašus ant 
javo peticijų siuntimui Lietu
vos valdžiai.

Patartina aukų rinkėjams 
narodyti duris ir su jų petici
jomis visai nesiterlioti.

Clevelande, “Dirvai” spėjus 
persergėti, jokia pašalinė drau
gija delegato j jų konferenciją 
Tcišrinko, nors išsyk komunis
tai buvo nudžiugę kad va jau 
net patį kleboną Kun. Vilku- 
taitį j savo pusę patraukė (net 
pas bažnyčią buvo bedaliną sa
vo laikraščius....). Rep.

Skandalas Miesto Aukš
tų Vadininkų Tarpe 

Birželio 29 d. po pietų pusė
tinai pagirtavę, keli aukštiieji 
miesto valdininkai tą patį va
karą pasisamdę motorinį laivą 
išvažiavo ežeru pavažinėti. Ko
kių tai priežasčių delei, viena 
tos kompanijos dalyvė, miesto 
vandens departmento tarnau
toja, Miss Mildred Brockman, 
turėjo iškristi iš laivo ir prigė
rė. Ji taip krito ir nuskendo 
kad kiti dalyviai negalėjo ar 
nepajiegė (gal girti buvo) su
teikti jai jokią pagalbą.

Toje kompanijoje buvo pats 
miesto viešo saugumo direkto
rius Lavelle, jo sekretorius, ug
niagesių leitenantas Bringman, 
miesto auditorijos vedėjo padė
jėjas Fred Ryan, artimas ma- 

i yoro Davis draugas Don Smith, 
j vienas buvęs žymus raketieris 
i Martin O’Boyle, ir trys mergi- 
I nos, visos miesto įstaigų tar
nautojos. Jų tarpe ir ta pri- 
jėrusioji.

Prasidėjo visų dalyvių tar
dymas, ir reikalaujama kad 
saugumo direktorius Lavelle 
;uoj rezignuotų iš savo vietos.

Mayoras Davis užtaria visus 
juos ir aiškina kad tame nega
lėjo būti nieko blogo, tik taip 
sau nelaimė. Laive buvusios ki
los dvi merginos liudija apie 
ių visų tame laive girtavimą.

Dabar kaip tik artinasi mie
lo valdybos rinkimai, ir šis 
skandalas Republikonams daug 
nakenks.

PRALEISTA. Pereitam nu
meryje aprašyme “Dirvos” pik
niko, tarp visų sužymėtų var
ių asmenų pasidarbavusių ta
me piknike buvo praleista var
das Albinos Paulienės. Taigi 
šiuomi tariama dar kartą ačiū 
jai ir visiems kitiems už pasi
darbavimą tą dieną. Kom.

MIRĖ. Birželio 19 d. mirė 
Motiejus Vaitekūnas. Jis bu
vo pasaulinio karo veteranas.

Kaip Šviesa Pakeitė 
Mokslą ir Kultūrą

WILLIAM E. WICKENDEN

PIKNIKAS. Moterų Labda
rybės dr-ja rengia smagų pik
niką šį sekmadienį, Liepos 7, 
Naujos parapijos darže, prie 
Neff road. Bus kortavimas su 
dovanomis prie kiekvieno sta
lo. Muzikas bus Jono Apanai- 
čio. Prasidės 2 vai. po pietų. 
Įžanga 25c. Rengėjai

PIKNIKAS. Dr. Vinco Ku
dirkos Dr-ja rengia didelį pik
niką Lienos 21 d., Machutos 
darže, prie Green road. Pusė 
šio pikniko pelno skiriama Lie
tuviu salės apatinės dalies iš- 
gražinimo naudai. Tai pirma 
vietos didelė organizacija po 
“Dirvos” kuri prisideda prie to 
labai reikalingo darbo.

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 5-to pusi.

STONIS
RESTAURANT

KLEMENSAS U R B ŠAITIS 
parvažiavo iš karo veteranų 
gydymo punkto paviešėti per 
šventes pas savo žmoną ir bro
lius. Klemensas visai taisosi, 
gerai iršodo.

PIENAS ATPIGINTA. Cle
velande prasidėjo varžytinė pie-

Didžiausiai žmonijos daliai, die
nos valandos yra darbo valandos, o 
vakaro laikas yra pasilsiu valandos, 
kada galima mokytis ir atlikti vi
sokius kulturiškus darbus, sako Dr. 
William E. Wickenden, prezidentas, 
Case School of Applied Science.

iki žmonės neturėjo atsakančios 
dirbtinos šviesos, mokslas turėjo bū
ti lyg koks specialis užsiėmimas— 
kas tokio kunigams, vienuoliams ir 
raštininkams kurie galėjo tam pa
švęsti dienos valandas.

Spauda ir šviesa, du tekniški da
lykai, kurie yra moderniško am
žiaus išradimas, buvo dvi didžiau
sios galimybės pakeitusios mokslą 
ir kultūrą iš mažo varvėjimo į di
džiausią srovę.' Knyga ir lempa 
patapo symboliais lenktynių litera
tūros ir žmogaus protavimo.

Bet kadangi literatūros buvo už
tenkamai ir pigu, o namų apšvieti
mas buvo brangus, žmonės sunkiai 
užmokėjo už savo įgytą kultūrą sa
vo akimis, tankiai nesuprasdami to.

Gal senjau toks užmokestis už 
mokslą ir kultūrą buvo vertas, nes 
to reikėjo, bet dabar turint geras 
šviesas butų net prasižengimas mo
kėti už mokslą ir kultūrą, siekiamą 
tamsesnėse valandose, savo akimis, 
vietoj naudoti elektros srovę.

Mokyklos ir kolegijos, ypatingai, 
turėtų išmokti vadovauti tame. Ir 
tam tikslui yra suorganizuoja Ma
tymo Taupymo Taryba Clevelande, 
kuri yra pirmutinė tos rūšies įstai
ga rupinimuisi apsaugojimo žmonių 
akių su pagalba daugiau šviesos, 
kurią žmonės privalo naudoti savo 
namuose vakarais.

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

no pardavėjų tarpe ir pienas 
atpiginta vienu centu' kuortai.

A. GRIGIENĖ, darbšti vie
tos ilgalaikė veikėja, šios sa
vaitės pradžioje išvažiavo ke
letui savaičių į Philadelphia, 
Pa., pas savo dukterį Eleną ir 
žentą Dr. Klimus.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

STEPSTS — LUNDER MARRIAGE
Miss Milda Stepsis, Cleveland, was 

married to Mr. John Lunder, also 
of Cleveland at St. George’s Church, 
Saturday, June 15.

Reception for guests took place 
at the home of the bride after which 
the new couple honeymooned to New 
1 ork. They will make their home 
in Cleveland.

The former Miss Stepsis is a grad
uate of East High School while Mr. 
Lunder is associated with the Shop
ping News, a concern owned and 
operated by all the department stores 
of this city. They do all the print
ing and publicity work for these 
departmental stores.

ATTENDS V.F.W. CONVENTION
Long time active Clevelander, Mr. 

Charles Bills, department historian 
for the organization, is one of the 
four prominent officials attending 
the annual meet held at Lima, Ohio 
this year.

The Lima News carries an ap
propriate picture of this active Lith
uanian, who for the past eight suc
cessive years has held the post of 
chairman of the Registration and 
Credentials committee in addition to 
the other position. Mr. Bills was 
formerly a draftsman for the Brown 
Hoisting Machinery Company now 
removed from Cleveland. At pres
ent a member f several civic or
ganizations of this city and a for
mer secretary of the Lithuanian 
Hall.

PICNIC A SUCCESS
St. George’s Parish held a very 

successful picnic at Bastas Farm 
last Sunday. Novel feature in this 
picnic was that the choir of the 
church rendered several selections 
together with other added attrac
tions in all types of competition.

VACATION IN PHILADELPHIA
Mrs. Agnes Grigas, Cleveland, has 

left for an extended vacation at the 
home of Dr. and Mrs. Klimas of 
Philadelphia, her daughter and son- 
in-law.

CONVENTION HERE
Hundreds of people milling around 

the Lithuanian Hall, Cleveland, the 
last week-end were attending a con
vention against war and fascizm.

One of the many interesting char
acters, was Mr. John Orman, New 
York, editor of the English section 
of “Laisve”.

Over 250 delegates from all the 
states and Canada were in atten
dance.

HOLLISH-ORPSE MARRIAGE
Mr. Ignatius Hollish, Akron will 

be married to Miss Frances Orpse. 
Cleveland, Saturday, July 6, at St. 
George’s Church. Mr. Hollish is 
actively associated with the Akron 
Social Club. Miss Orpse is closely 
associated with activities in Cleve
land, particularly at St. George’s.

A home reception will entertain 
the many friends of the prospective 
couple.

After a brief honeymoon, they 
will make their home in Akron, O.

GRAŽUS KAMBARIS 
ramioj Lietuvių šeimoj, vy
rui ar moteriai, ant Supe
rior. Yra ir garadžius.

Klauskite “Dirvoje”.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
K. Andriušaitienė $5,00
M. Žukas 25.00
P. Balčiūnas 25.00
S. Besasparytė 40.00
Rapolas Kazakauskas . . $20.00 
Ant. Vaikšnorienė .... $10.00 
Marijona Tiškienė .... $15.00 
Magdė Danisevičienė . . $20.00

Kreipkitės vėl:
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

BIRUTE JUNIQR
Celebrating July 4th, with an 'Ali- 

! Nations Festival, a parade sponsor- 
; ed by Station WJAY. The Young 
i Birute, a group of thirty young 
I Lithuanian children will present a 
dance specialty on the 4th at the 
Stadium. Parade will take place 
the 3rd in the evening, beginning 
it 8:00 P. M. It will extend from 
the News building at 18th and Sup
erior, to Euclid Ave., and proceed 
to the Public Square.

Mrs. Ann Karpius together with 
the very capable assistance of Ade
laide Milauskas, popular singer and 
talented musician, have so perfect
ed this group performance that they 
rate highly in this city.

YOUNGSTOWN
Dear Editor:

The Youngstown Lithuanian So
cial Club lost their first game. Our 
team made a nice showing in los
ing to the strong Gibson Grove team 
11 to 10 in a free hitting contest.

Two errors in the tenth inning 
oaved the way for our downfall.

All players are asked to take 
notice. A game Friday the 5th at 
6 P.M. against the strong Highland 
Club at Wilson Field.

Akron manager is asked to write 
Manager Joseph Derin at 622 Tyn
dale Ave., so we can set a date for 
that big game to come.

Yours truly, 
Joe Derin — “King of Swat.”.

DAYTON
“V” NEWS

Not long ago, one of our mem
bers, Cecelia Melaszus was very sur
prised because the “V’s” had a grad
uation surprise weiner roast for her.

All of the members stuffed them
selves so full that songs going up 
the hill thinned out to only several 
people singing. How they did it 
’twas a miracle but I noticed that 
Cecelia was among those who were 
singing the loudest. Now can you 
account for that?

In the near future we are having 
a hike and lunch in the woods be
fore breakfast, but can you advise 
us how to get up without an alarm 
clock? That’s cne of the problems 
of the “Vts”

THANK YOU K. J. M.
For such a praise. But may I re

turn the praise?
The ‘Dirva’ picnic from our point 

of view was a thorough success. 
The Clevelanders being such pleas
ing and delightful personalities, of 
course put their best efforts forth 
to make this picnic successful.

May we urge all of you young 
people and older folks too, to attend 
one of our picnics this summer. We 
will try to show you as good a 
time as we had while we were there.

As to the time and place we shall 
let you know later.
Till later the “V’s” signin’ off.

Hypatia Mackevich

(Due to lack of space in this issue 
“Uncensored Side-Glances will ap
pear in next issue.)

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. PAKELTIS APTIEKA 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Apatiškai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

Didelis Lietuviu Demokratų Klubo

P T K X I K A S
Šeštadieni, LIEPOS-JULY 13 d.

J. MACHUTOS DABŽE
Prie Green Read—tarpe Euclid Ave. ir MayfieM Road

Piknikas bus labai smagus — prasidės nuo 3 vai. po pietų 
ir tęsis per visą naktį. Bus skanių gėrimų ir užkandžių, 
šokiams gros geras geras orkestras. Įžanga tik 15 centų.

Kviečia visus PIKNIKO KOMISIJA.

IGET EXTRA MILES)
FROM EVERY K 

GALLON OF

AKRON 
Knowsev Knoos
By SUPER SNOOPER

I SSS SAPPO SPEAKING—Here’s the 
latest report from our super steel
town spy.

EESTURN ONION 
TELLAGRAF SERVACE

Deer cheef stop
eye sea evvadenalee iyem riting 

ineye reeporuts 2 lenkthee stop sch 
i deesided two scend u aye tella- 
gramm wear i maik maye massage 
shoartur stwap tha guri hear sez 
four evry wurd i rite oavur 15 i hav 
two pai xtry stwap sew doant git 
soar ef meye reeporut seams breef 
stawp an bi the weigh cheef dont 
b confyoozed beecuz therz know 
punkchoo8shun —-comma-these tella- 
gramz doant. no howe too yoozem 
stawp sew wererer yu sea the werd 
“stawp” that meanz tha enda ov a 
lion stawp i must tel yew abowat 
tha whellescee dekkur8shun dai pit- 
nik owet at milkrik parėk stawp 
bouy did thaye hav funn xclamm8- 
shun mark an stawp 4 eets thai 
hadd mustard an pikkels an cawfee 
an sanwitches an cookeez eeteesea 
stawp eye tride to fawllow athem 
awn a bannir the leeder tripp throo 
tha woulds stawp butt eye fel entwo 
the krik triyin 2 reech a small eye- 
lant witch thai descoverd stawp sew 
i went pikkin flours ^tawp eye sore 
fownd sum swel grene viens wit ch 
tha kidds hear cawled pershun eye- 
very (er sumpin) sew i pikt aye 
nise buntch witch eyem sendin yew 
4 a prezent stawp roze loukis wuz 
tha kuk ov the cawfee an tha kidds 
burnt tha hawt dawgs two soot ther- 
selvz stawp aftur dinnur gym yer- 
chesin an been york did a fan danse 
width fanz wile tha reste ov tha 
buntch sang tha myoozivc stawp an 
then evry budy evin jo cowdis an 
an subonis hawrmoanized tew sum 

>ov thoz sweetc oald songz untill 
guss lewkus cuddent Stan it enee 
lawngur and hee spilt tha cawfee 
awn tha fier an put it owt sew 
evveree buddee went hoem in awterz 
stawp caughee kolenda hadd hiz big 
peerse airrowstawp wel cheef iyem 
afrade eyel hav to sayę goobi now 
til eye here frum yew eggen stawp 

Stawp S tawp Sappo stawp
PEE-ESS tha guri hear sez thisel 

kost nien dawlirz an nientee scents 
but eye aynt got chainge 4 a ten 
dawler bil sew eyeljest scend this 
inesseg COLLECT. .. .stawp.

CONDEMNATION—Mr. Darulis ami 
Mr. Belitsky are having heaps of 
wrath poured upon them by Akron 
mothers for the simple reason that 
they are courting out-of-town girls. 
The boys say what a life. The 
mothers won’t let the daughters go 
out and then they raise cain when 
we go out of town to get a girl 
friend.

And now dear friends, here are 
some helpful hints for the days to 
come. Never hold a firecracker in 
your right hand. Hold it in your 
left and if you get your fingers 
blown off, you can still write love 
letters with your right hand. If a 
snake bites yon, bite him right back. 
And if you’re ever broke, just re
member; so are ninety two million 
other people.

SPECIAL BULLETIN—Sept. 1 is 
the date?? Keep it open??

What ho! only hours to go and 
still no invitation to the Hollish 
Hookup. But, invitation or no in
vitation, the affair will be covered. 
In fact the entire staff of the SSS, 
including our Super Spy Sappo, have 
been massed together for one grand 
day of snooping. Already Sappo 
and I have done a bit of reconnoiter
ing for the most advantageous spots 
from which to dish out the dirt. 
And to prove that we mean business 
here is a bit of pre-wedding dope.

FIREWORKS — How times have 
changed. Cn July 4, 1776 America 
received her Independence. On the 
sixth of July, Hank will give away 
his Independence. However, he still 
claims he has no fears in this 
newly chosen adventure. He says 
that he served and survived the 
World War so that this can’t be 
more than just a sham battle. That’s 
what he thinks, hey Frances?
BAR-FLY NEWS—According to in
formation, that is authorative, there 
will be installed ip the Sharkus’ cel
lar a ten foot bar to accomodate all 
bar flies. However, may we inform 
“Slim” Mickunas to dope up some 
way to prevent breaking his neck. 
Here’s why. The head clearance in 
the cellar is very limited. In fact, 
to be exact, the distance from the 
floor to the ceiling is only five 
feet-eight and three quarter inches. 
It looks ‘.ike you had better stay 
home, Frank.

SEPT. 1 IS THE DATE????

PROMOTION—Peter Hollish has 
finally been elevated to the Chief 
Chauffeur of the new Hollish family. 
Hank says that after observing some 
of Pete’s driving for the past few 
years he has finally decided to give 
him his well deserving advance
ment. The reason this promotion 
did not? come sooner is that Pete 
had the popular habit of falling 
asleep at the wheel while driving 
at night. There will be very little 
driving from now on so that Pete 
will be able to handle the new job 
perfectly. “Home Pete”.
REUNION—Have you noticed Chick 
Praspol and Marcy Eve palsy-wal- 
sying around again. It’s time you 
wake up to the fact that she is a 
rehl lady, a good sport, and your 
best girl. Chick.

SEPT. 1 IS THE DATE????
CRUEL WORLD—Snapshots of the 
lives of Akron’s Million Dollar Play
boys, Bill Darulis and Whitey Ter- 
manas. Wake up. . . .eat. .. .loaf.... 
eat.... more loaf. .eat. .loaf some- 
more. . . - go to bed. That is Monday. 
Tuesday and the rest of the week, 
ditto. On Sunday the schedule is 
changed a bit. there are four ‘eats’ 
in the bill of activity.
THINK TWICE—Can you imagine? 
Last week K. J. M. stated in his 
minute mentions that he thought Al 
Jocis was the brains behind the SSS. 
I’ll admit that Al has brains, for he 
is a senior at the University of 
Akron, but as far as the rest of the 
statement goes you had better take 
a good look instead of just a side 
glance, Mr. K. J. M.
TIIIS’N THAT—Was I surprised to 
learn that M. K. has a heart t'hT’io. 
Yes sir a certain young chap who 
spends a great deal of his time at 
the Winter Green Ledges seems to 
have her a bit ga-ga. . . ’Tis rumor
ed that before the echoes of the 
Hollish wedding have been stilled 
another set of bells will begin to 
ring in Akron.... Al Jocis is also 
answering the beat of his heart. He 
is planning to go to Chicago over 
the week-end for no good reason 
at all.... but her. Just between 
K. J. M., Innocent Bystander, Pinch
hitter, and me and Sappo. Tis 
rumored that a group of Akron 
c-als are forming a Secret Syndicate 
that will soon appear in the Forum 
and throue-h which all of the weak
er sex will be able to dish out a 
piece of their mind. I always said 
that the Youth’s Forum needed a 
bit of sex appeal.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in. not later 
than Tuesday evening.

P. J. KERSIS
1111 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namu KEnmore 4740-W.
PERKU BANKŲ KNYGUTES, moku aukščiausią kainą už jas. 
Skolinu pinigus ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKINAMS
QS Tinkamos Vasarai
OLHUlW ftomuo Skalbiamos-Vėsios

Specialiai po $1.50 ir $1.95—Gražios ir Patogios
Maudymuisi Kelnaites . . $1.00 SVETERIAI ................... $1.00

Juodos ir Melsvos su diržais - Gražus be rankovių sveteriai

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
$1.45

Kietos ir minkštos

BROADCLOTH Marškiniai 
arba Atletiški Apatiniai 

Specialiai 3 už $1.00

_ THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

©A SO L B M E
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THE COLUMBIA REFINING COMPANY CLEVELAND, OHIO


