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Didelis Gaisras
Chicagoje

* 1,100 ypatų sužeista, 80 
ekta plotas sunaikytas, 290 
policistų sargyboj, didžiau

sias gaisras Chicagoj
Chicago, Ill. geg. 20 (L, 

j 4 vai. po pietų sekmadienyj 
. Chicagos skerdyklas ištiko 
j didelis gaisras. Pažiurėjus 

i skerdyklas po to didelio 
1 gaisro atrodė, kad ten be
liko tik plikos sienos, gele
žis ir degėsiai. Kiek žmo
nių ir ugniagesių žuvo, kol 
kas, nežinia, bet daug pasi
gendama.

Kai-kurie namai dar dega. 
Drover’ National Banko 
namas gesinamas ir kai-ku
rie kiti. Gaisro plėtimasis 
sustabdytas. Oras nepa
prastai karštas, apie 93 laip
sniai (F). Pučia kaitrus 
piet vakarinis vėjas.

! Šimtai tūkstančių minios 
l iš Chicagos ir net iš kitų val
stijų atvažiavo pamatyti to 
nepaprasto spektaklio,—de- 

i gančios Chicagos. Mat ra- 
| dio pranešė, kad nuo sker
dyklų ugnies visa Chicago 
pavojuje.

Gaisro priežasties da ne
sužinota. Tam paskirta 
specialė komisija.

Iš vienuolikos šimtų suže
istųjų 400 ligoninėse. Gais
ro plotis apima nuo 39 tos 
iki 47 tai gatvei ir nuo 
Wentworth iki Ashland gat. 
Gaisro gesinimui suvartota 
apie 37,000,000 galioų va
ryti bizni, ims daug laiko.

Tiesa, dalis skerdyklų 
liko nepaliesta ugnies, bet 
didžiuma sunaikyta. Dau
geliui lietuvių reikės pa
būti be darbo.

Nesusipratimai su Rusija
Amerikoje perleidus Įsta

tymą neduoti kreditų toms 
šalims kurios skolingos ir 
nemoka karo skolų, ir gene
raliniam S. V. prokurorui 
išaiškinus kad po tuo Įsta
tymu paeina ir Rusija, del 
to Rusijoje pradėta agita
cija, nepirkti iš Amerikos 
nieko, išskyrus jeigu nega
lima gauti kitur kur.

Sovietai protestuoja aiš
kindami kad Kerenskio pa
darytos skolos komunistų 
valdžiai nepriklauso. Ame
rika gi jaučiasi kad tie mi
lijonai dolarių ką duota Ke- 
renskiui ir tie visi dalykai 
ką Kenrenskiui pristatyta, 
pateko į komunistų rankas 
kada jie Kerenskį išvijo.

HITLERIS KONFISKAVO 
LAIKRAŠT

Berlynas — Hitleris davė 
ypatišką Įsakymą sukonfis- 
kuoti Juliaus Stręicher’io 
savaitlaikrašti “Der Stuer- 
mer”. Tame laikraštyje bu
vo patalpinta žinia su pa
veikslais nuskriaustų žydų 
ir jų protestas ir kritika 
vokiečių nuo prieš žydinio 
elemęnto. Tas konfiskavi
mas nustebino Streicherį, 
kadangi jis buvo Įtekmingas 
Nazių asmuo ir artimas Hit
lerio draugas.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

LĖKTUVŲ NELAIMĖS 
Chicago, Ill—Suv. Valsti

jose bėgyje vienos savaitės 
sudužo penki lėktuvai, kur 
žuvo trylika žmonių. Jų 
tarpe prarado gyvybę duku- 
dykiai.

Charleston, W. Va.—Val
džia pradėjo statyti namus, 
kur bus galima priglausti 
150 šeimų. Jau 20 inžinie
rių pradėjo darbą mieravi- 
mp žemės del 150 namų. 
Kainuos $400,000.

STABDO GINKLUS
Washington—Geg. 23 d. 

Kongresas pilnai pritarė 
prez. Roosevelto reikalavi
mą sustbdymui pardavinė
jimo kariškų ginklų ir amu
nicijos, kurie yra siunčiami 
Bolivijos—Paraguay karėn 
laukan.

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO DELEGACI
JA APLANKYS AMERIKOS LIETUVIUS

Gerbiamų svečių kelrodis po Amerikos Lietuvių ko
lonijas numatoma sekantis:

Gegužės 27 iki 29 — Detroit ir Grand Rapids;
Gegužės 29 iki Birželio 7 — Chicago ir apielinkės;
Birželio 8 ir 9 — Cleveland, Ohio;
Birželio 10 — Pittsburgh;
Birželio 11 iki 14 — Shenandoah, Wilkes Barre, Ma- 

hanoy City, Pittston.
Birželio 15 ir 16 — Philadelphia, Pa.
Birželio 17 — Baltimore, Md.
Birželio 18-19 — Washinton, D. C.
Birželio 19-20 — New York City.
Esant neišvengiamam reikalui susirašinėti su atvy

kusiais svečiais, galima, patogumo delei, naudotis Lietu
vos Generalinio Konsulo adresu:

11 Waverly Place East, New York City. .
Prie šios progos atvykstantiems iš Lietuvos svečiams 

malonių Įspūdžių Amerikoje ir pilno pasisekimo jų dar
buotei velija

Didžiojo New Yorko Lietuvių Vilniaus 
Geležinio Fondo Rėmėjų Komitetas..

STREIKAS — TOLEDO, O.
Toledo, Ohio—Geg. 23 d. 

penkiolika Ohio National 
Guard Kompanijų vidurnak
tyj skubinosi atvykti čionai 
apmalšinimui Electric Auto 
Lite Co. streiko simpatiza- 
toriu, skaičiuje 5,000, kurie 
buvo užpuolę 1,800 darbi
ninkų ir laikė juos kaip ka
lėjime. Susirėmime daug 
tapo sužeistų.

Prie padinimo to triukš
mo da prisidėjo ugnis, kuri 
užsikūrė prie pat dirbtuvės 
vartų vienuoliktą vai. nakvtĮ 
Tas padidino streikerių bū
rį iki 7,000.
JAPONAI UŽMUŠĖ 1,000 

KINIEČIŲ
Shanghai—Geg. 24. re- 

portuoja, kad japonų mili- 
tariai lėktuvai suaikino dvi
dešimt kaimų, pietų Man- 
chukuo, užmušdami 1,000 
kiniečių.

Manchurijos kieniečiai u- 
kįninkai atsisakė padėti gi
nklus ant japonų pareika- 
’avimo, už ką ir prasidėjo 
bombardavimas jų namų.

72 ŽEMIAU ZERO
Little America, Antarctica 

Adm. Richard E. Byrd per 
radio praneša, kad geg. 22 d. 
temperatūra rodo 72 laips
niu žemiau zero. Tai šal
čiausia vieta, kurioj kas- 
nors gyveno Jis sako, kad 
šis nepaprastas šaltis labai 
kenkia jo visokiems instru
mentams, kokie jam yrą re
ikalingi vieno kambario ba
kūžėj po sniegu.

KIEK GYVENTOJŲ
Tarptautinės statistikos 

parodo, kad 1930 m. buvo 
suvirš ’du bilionu žmonių 
ant svieto. Azijoj yra 950- 
000,000; Europoj—550,000 
000; dviejose Amerikose— 
230,000,000; Afrikoj—150- 
000,000; Australijoj—7,000- 
000.

Apie 150,000 ypatų kas
dien gema, o apie 100,000 
miršta. Tokiu budu kas-met 
suvirš 18,000,000 naujų gy
ventojų prisideda.

čia parodoma kaip sudedami pasažieriniai lėktuvai jų dirbtuvėse. Patyrę vyrai ap
dirba keliolika lėktuvų, pritaikydami motorus. United Air Lines užsakė 72 naujus 
lėktuvus padaugėjus keliavimams oru. Tie nauji lėktuvai skrenda po tris mylias į 
minutą. Turi tris motorus ir labai gerus inžmus. ■

DU PRIEŠU VIENOJ 
MAŠINOJ

Washington-j-Po aštrios 
NRA kritikos Clarence Dar
row Nuėjo Į savo oponento 
Hugh S. Johnsono ofisą ir 
už va’andelės abudu išėjo 
pasivažinėti automobiliu.

Tame draugiškame dviejų
priešingų nuomonių galvų 
nebuvo jokių komentarų vie
nas kitam laikė jų pasikal
bėjimo. Jiedu, matyt, at
skiria politnką nuo draugiš
kumo.

SLA. PIRMOSIOS TARY
BOS DAVINIAI

Iš suskaitytų SLA. Pil
domosios Tarybos rinkimo 
balsų pasirodo, kad kandi
datai į SLA. urėdus gavo 
sekančias skaitlines balsų:

Ant SLA. prezidento: F.
J. Bagočiaus 2,625; X. St
rumskis 1,919; J. Gatavec- 
kas 862.

Ant vice-prezidento: A. 
Mikalauskas 2,627; J. Ma- 
žiukna 1,545; A. S. Trečio
kas 1,226.

Ant sekretoriaus: M. J. 
Vinikas 3,845; J. Miliauskas 
806; M. A. Raginskas 79.

Ant iždininko: K. P. Gu- 
gis 2,499; J. S. Lopatto 2- 
103; P. Mažeika 625.

Ant iždo globėjų: S. Moc
kus 3,215; J. Januškevičius 
1,887; J. Šlikas 1,662; E. Mi- 
kužiutė 1,447; J. Bučinskas
I, 336; B. Žolynas 853.

Ant daktaro kvotėjo; Dr.
J. S. Staneslow 2,816; Dr. L 
B. Bronušas 1,105; Dr. A. 
L. Graičiunas 930.

TROKERIŲ STREIKAS
Minneapolis, Minn.—Čia 

da vis tebesitęsia trokerių 
streikas. Policija baisiai ko
vėsi su streikeriais. Daug 
sužeistų, iš abiejų pusių, nu
vežta ligoninesna. Mieste 
kaipir karas.

Buvo nustatyta tuomlai- 
kinė taika st. Paul konfe
rencijoj, kur streikeriai rei
kalavo atstatymo saugos ka- 
riumenės. Kiek vėliau sar
gai užpynė su dygliuotomis 
vielomis (barb wire) neku- 
rias miesto gatves. Didelis 
masinis unijistų susirinki
mas parado plote nutarė at
mesti susitaikymo pasiūly
mus Kaip tas viskas užsi- 
baig;—pamatysime vėliau.

PREZ. ROOSEVELTO 
KABINETO NARIŲ 

VARDAI
Cordell Hull — Valstybės 

Sekretorius; Henry Morgen- 
thau, Jr.—Iždo Sekretorius; 
George H. Dorn Karo Ko- 
nrektorius; Homer S. Cum
mings—Attorney General; 
James A. Farley — Pačto 
Viršininkas; Čiaudo A. 
Swanson—Laivyno Sekre
torius; Herold L. Ickes— 
Vidaus Sekretorius; Henry 
A. Wallace—Žemdirbystės 
Sekr.; Daniel C. Roper— 
Komercijos Sekr; Frances 
Perkins,—Darbo Sekretorė.

Washington, D. C.—Šio 
mėn. 17 d. Lietuvos Res
publikos Charge d’Affaires 
a. i. (laikinas reikalų vedė
jas) Mikas Bagdonas ir A- 
merikos Jungtinių Valsty
bių Valstybės Sekretorius 
Cordell Hull pasirašė papil
domą nusikaltėlių išdavimo 
sutartį, kuria einant nusi
kaltę bankrutavimo ir nar
kotikų prekiavimo Įstaty
mams asmenys bus vienos 
antrai valstybei išduotini. 
Šia nauja sutartimi yra pa
pildoma pagrindinė nusikal
tėlių išdavimo sutartis, kuri 
buvo pasirašyta 1924 m. ba
landžio mėn. 9 d.

NEW YORK’E PERDAUG 
ŠUNŲ

New York’o miesto apart- 
mentuose vyrai ir moterys 
laiko 335,000 šunų. Kiekvie
nas šuo savo plaukuose ne
šioja ligas, kas yra pavo
jinga kaimynams ir vaiku- 
čiamms.

Tie trys šimtai trisdešimt 
penki tūkstančiai šunų N. Y. 
miesto apartmentuose yra 
taip ne vietoje, kaip kad bu
tų ne vietoje 335,000 karvių 
ant New York’o stogų.

Perdėtinis O’Ryan, N. Y. 
policijos komisionierius, pro
tingai apreiškia:” 335,000 
šunų savininkai laikykite 
savo sunis abraškose o jei 
ne, tai busite pašaukti teis
man.”

Jeigu New York’e nega
lima laikyti karvių arba 
vadžioti jų gatvėmis, nors 
jos niekam nekanda, ir da 
duoda pieno, tai kam laikyti 
335,000 šunų?

LIETUVOJE
. šakių Naumiestyje Pasta
tytas Dr. Vincui Kudirkai

PAMINKLAS
Prieš keliolika metų Nau

miestyje įsisteigė Dr. Vincui 
'Kudirkai paminklui statyti 
Draugija, kuri pasiryžo tin

kamai pagerbti musų Tautos 
didį Žadintoją ir Pranašą, 
pastatydama Jam paminklą.

Paminklo statymas suriš
tas su lėšomis. Per tuos 
keliolika metų draugija 
krouopščiai rinko iš narių, 
iš duosnių aukotojų ir kitais 
budais (rengdama spektak
lius, koncertus ect.) pinigus. 
Prie šio darbo daug prisi
dėjo ir Amerikos lietuviai, 
paaukodami per $200.

Prieš keletą metų, išrin
kus draugijos pirmininku 
darbšstų visuomenininką 
miesto burmistrą Z. Skir
gailą, visas draugijos veiki- 

' mas pagyvėja ir jau susi
daro. galimumas paminklo 
statymą realizuoti. Priimti
niausias sąlygas ir projektą 
sudaro skulptorius V. Gry
bas. Jam tas darbas ir pa
vesta.

Pradžioje buvo numatyta 
padirbdinti biustą, atliedi- 
nant jį iš bronzos, tačiau 
dailininkui beformuojant 
jau baigtą biustą įvyksta 
nelaime: jis sugriuva, visiš
kai suduždamas. Energin
gasis menininkas imasi vėl 
kurti, tik jau ne biustą, o 
figūrą. Metus laiko dirbęs, 
sukuria nuostabios ekspre
sijos klasišką kurinį - Ku- 

jdirką Šaukiantį Tautą kel- 
j tis. . į

Kudirka,- džiovininkas, 
įdubusiais skruostais, apsi
vilkęs lietuviška liemene, 
kairėje rankoje laiko ’’VAR
PĄ,, ir ant jos - apsiaustą; 
dešinę ranką iškėlęs, palydi 
savo šauksmą. Visa figūra 
ir ypatingai akys rodo mil
žinišką energiją.

Figūra, pastayta ant aukš
to piedestalo, kurio prieki
nis šonas papuoštas relje
fu. vaizduojančiu Kudirkos 
vėlę skambinančią Laisvės 
Varpu, skambančiu „Kelki
tės, kelkitės, kelkitės!. . „ 
Piedestalo užpakalinėje da
lyje yra taip pat reljefas, 
vaizduojąs Kudirką kalėji
me. Vakarų šone piedesta- 
le įrašytas Lietuvos himnas 
o rytų šone - dvi skiltys iš 
Kudirkos eilėraščio „Manie
siems,,.

Paminklas pastatytas 
didžiulėje mieste prekyvie
tės aikštėje. Apie pamink
lą įrengtas gražus 14 ha 
skveras. Dėl šio skvero 
miesto taryboje buvo kilę 
daug ginčų: miestelio pre- 
kyininkų atstovai, kurių 
dauguma žydai, ėmė bukš- 
tauti, kad skvero aplink pa
minklą prekyvietėje pada
rymas galįs būti pradžia vi
siškam prekyvietės iš vidu
rio miesto iškėlimui. Neap
galvotais motyvais ginčo 
pakėlimas buvo, tik suža
dinęs tarpusavį antagoniz- 
ma. Tačiau tie nesusipra
timai greitai aprimo ir da

bar visi džiaugiasi pagro- 
žėjusiu miestu ir didingu 
paminklu.

Miesto taryba paminklui 
ir skverui lėšų visiškai ne- 
skyrę. Kad butų galima tu
rimomis nedidelėmis lėšo
mis pradėtąjį darbą įmano
mai baigti, p. Z. Skirgailai 
kilo sumanymas kviesti u- 
kininkus talkon. Kviečia
mas kaimas labai jautriai 
atsiliepė ir gausus ūkinin
kų būriai nuvežė nuo skve- 
rovietės nuardytuosius ak
menis, privežė reikalingą 
kiekį žemės, o miesto in
teligentija ir šauliai prisi
dėjo, kiek kas galėdami, 
prie skvero apsodinimo ir 
papuošimo gėlėmis. Malo
nus buvo reginys į darnų vi
sų su dideliausiu entuziaz
mu dirbamą gražų darbą 
pagerbimą pilnai to užsi
tarnavusio musų Tautos Di
džiojo Vyro.

Skvero platforma prieš 
paminklą pakraščiais pa
puošta didžiulėmis žydinčių 
gėlių vazomis. Pats pa
minklas ir jo piedestalas 
padirbtas iš baltojo dirbti
nio marmuro yra 814 m 
aukščio ir gražaus skvero 
anturaže daro nuostabiai di
dingą ir' gražų vaizdą.

Per did. karą kaimyninis 
Vokietijos (Naumiestis pa
čiame Vokietijos pasienyje) 
miestelis Širvinta buvo ’iš
degintas, o po karo gražiai 
stilingai atstatytas. Nau
miestis šalita Širvintos atro
dė nykus ir vargingas mies
telis. 1932 m. pastatytoji 
didelė graži Vinco Kudir
kos vardo pradžios mokyk
la ir dabar statomasai pa
minklas miestelį žymiai pa
gražins ir atvykstantiems 
iš užsienio svečiams neleis 
apie musų kraštą susidary
ti tokią nuomonę, kokią jie 
anksčiau susidarydavo.

Šių metų birželio mėnesio 
17 d. (ne 24, kaip kai kur 
buvo rašyta!) bus pamink
lo šventinimas ir atidengi
mas. Paminklo atidengi
mas. bus didelė ne vien Su
valkijos, bet ir Lietuvos 
šventė: joje laukiama at
silankant J. E. Respublikos 
Prezidento, vyriausybės ir 
didelio skaičiaus svečių iš 
Amerikos ir Lietuvos. Šia 
paminklo atidengimo proga 
bus pakeistas ir miesto pa
vadinimas : vieton „Šakių 
Naumiestis,,, nuo 17 d. bir
želio bus vadinamas „Ku
dirkos Naumiestis,, (Lietu
voje yra du Naumiesčiai ir 
korespondencijoje jiems bū
tinas priedėlis). 17 d. bir
želio įvyksta Naumiestyje 
ir Šakių apskrities šaulių 
rinktinės šventė, kurioje da
lyvaus per 1500 šaulių, vi
so apskrities L. T. „Jauno
sios Lietuvios,, sporto šven
tė (apie 600 sport) ir viso 
apskrities visų (bažnyčių ir 
organizacijų) chorų dainų 
šventė.

Paminklas kaštavo per 
10000 litų.

Mokyt. P. Barkauskas.



Kor espondencij os
AKRONO ŽINIOS
Traukinys užmušė šešis 

žmones
Geg. 20 d. traukinys už

mušė- tris vyrus ir jų pa
čias, kuomet jie važiavo au
tomobiliu iš šokių Spring
field keliu skersai Erie gelž- 
kelio, Barberton, Ohio. 
Traukinys pagriebęs nešė 
mažą-.sedan mašiną su ne
laimingaisiais 300 pėdų o 
paskui, kuomet jau kūnai 
buvo -galutinai sumalti, 
metė į- pakelį.

viltis, jog anksčiau ar vė
liau pabaltijos kraštai pri
eis prie susitarimo ir ben
dradarbiavimo, nes visiems 
pabaltės kraštams vokiečių 
pavojus lygiai jaučiamas.

Babickov-kalba.
Raštytojas poetas p. Ba- 

j aunas energingas

HARTFORD, CONN.
Malonus svečiai, gražios, 

įdomios jų kalbos.
Iš Lietuvos atvykę, svečiai

Vilniaus Geležinio Fondo bickas, 
Pirmininkas gerb. Kan. žmogus, savo personalu įpo- 
Prof. F. Kemėšis, agrano-i nuojantis, kaipo poetas ir 
mas prof. B. Vitkus ir rašy- į literatas, gražiai savo kal- 
tojas P. Babickas, labai ma-1 boję atvaizdavo jaunos Lie* 
lonųs svečiai ir nuoširdus tuvos gyvenimą, lietuvių 
žmonės; gražios ir įdomios tautinį atbudimą ir jaunos 
jų kalbos, kuriose jie apibu-: lietuvių kartos tautinį san- 
dina naujos Lietuvos vai- protavimą, kulturinį pro- 
styb'ės įvairius reikalus, mu- gresą. Jo kalba paįvairinta 
sų tautos įvairias proble- meno ir lietuvių kultūros 
mas išaiškina, žodžiu, sve- atspindžiais, žavėte' žavėjo 
čiai savo klausytojams pa- klausytojus. Jis nurodė, kad 
lieka malonų įspdį. : lietuviai būdami maža tauta

Musu kolonija svečiai bet laisva ir nepriklausoma, 
aplankė 15 d. geg., VVSl stovi kur kas kultūriškam 
skyriaus surengtam jiems i laipsny aukščiau, negu kitos 
vakare, kuriame dalyvavo dideles tautos. Lietuviai sa- 
apie 300 žmonių (but dau- v0 susipratimu, tautinio at- 
giau publikos susirinkę jei- budimo aspiracijoms vaduo- 
gu ne didelis lietus); va- damiesi, atstatė nepriklau- 
karo vedėjas, uolus VVS 'Somybę ir pasiekė, tautiniu 
akcijos Amerikoj rėmėjas atžvilgiu, tokios stiprybės, 
gerb. kleb. kun. J. Anlbotas kad^ dabar lietuvių tautai 
pirmiausia perstatė gerb. pražūtis nėra tiek pavojinga 
Kan. prof. F. Kemešį kalbė- kaip seniau buvo; jei, rie
ti. Prelegentas labai vaiz- duok Dieve sakė jis Lie- 
džiai išaiškino 
ležinio Fondo 
svarbą, taipgi 
ir jos tikslus.
apie Lietuvai numatomą pa
vojų iš lenkų ir vokiečių, 
savo politiškoj peržvalgoj 
jis nurodė, kad Lietuva per
mato sau pavojų iš nedrau
gingų kaimynų, kad Lie
tuvos visiuomenė pasiren
gus gresiantį pavojų sutikti 
visa savo išgale, tam reika
lingas organizacinis veiki- 

. mas eina sparčiai Lietuvoje. 
Vienok jis pareiškė, kad nu- 

. jaučiamas pavojus kol kas 
lėkreipia Lietuvos valstybės 

■ vyriausybės politikoj takti- 
Į kos, ypač santikių su Lenki-, žymiais. Jis nurodinėdamas 
ja sudarymui. Į esamus faktus priminė klau-

Gerb. Kan. F. Kemėšis; sy to jams, kad Lietuvių tau- 
pareiškė, kad Lietuva būda- tinis herojiškas (didvyriš- 
ma politinės lygsvaros rytų j kas) pasirodymas atspindi 
Europoje objektu, tikisi, kad' Amerikos sakalų lakūnų 
prieš ją pasikėsinimas vokie- Kapt. Dariaus ir Girėno pa
čių ar kitų neprietelingų! darytam oro kelionės žygy, 
kaimynų iššauktų kitų ša-j kad lietuvių jaunų vyrų ir 
lių pasipriešinimą, užpuoli- i moterų užsieny mokslus el
nias ant Lietuvos butų neiš-,pančių pasižymėjimai, musų 
vengiamas karas kitoms vai- karių lankančių užsienio 
stybėms, tatai jo nuomonė,’, karinių mokslų akademijas, 
dabartiniu momentu karas! teknikos mokslų studijoj jų 
nepageidaujamas, nė vienas pasižymėjimai teikia lietu- 

, Lietuvos kaimynas nenori viams garbę ir prestižą.
karo. Bet vokiečiai atvirai Kalbėtojas prisiminė apie 
kalba apie savo žygius į ry- Lietuvos meną ir kitus kul
tus ir jų tokios kalbos su- turos srity pavyzdžius, ypa- 
daro daug nerymo pabaltijos audimų rankų darbus, kurie 
kraštuose, del to eina pasi- išskiriami užsieny parodose 
tarimai tarpe Baltijos vai- ir gauna didžiausius prizus, 
stybėlių sudarymui sąjungą, 
užmezgimui glaudžių san
tikių, bet tokios sąjungos 
sudai'ymui neišspręstas Vil
niaus klausimas sudaro kliū
tis, nes Latvija ir Estija ne
norėdamos netekt gerų san
tikių su Lenkija, kuri nenu
skriaudė šias valstybes, ne
nori pripažinti Lietuvai Vil
nių-----kištis į lietuvių ir
lenkų ginčą ir išskirt Lenki
ją, nepriimt ją į pabaltijos 
kraštų sąjungą. O Lietuva 
nenori ir negali keisti savo 
nusistatymo tol, kol Lenkija 
neatitaisys 1920 metų smur
to ir negražins'’ Vilnių ir 
trečdalį žemių Lietuvai.

Kan. kalba labai įdomi ir 
ir Klausausi. J° pareiškimai įtikina mus.
Klausytojas iš So. Bostono kad Lietuvos pozicija poli

tikos klausime, santikių su 
Lenkija sudaryme, labai re- 
ališka ir aktuali, tačiau po- 
zitinga. Lietuva nemano 
del vokiečių grasinančio pa
vojaus pulti lenkams į glėbį. 
Taipgi, jis pareiškė, kad yra

nu-

BOSTON, MASS.
Čia lietuvių gyvenimas 

mažai kuo teatsižymi. Be- 
darbitj nemažai. Bet užei
gos, kaip valgyklos su gėri
mais ir tavern’ai,-vis-gi sa
vo susirenka, 
bankrutyjiant.

Šiomis dienomis 
kiami svečiai iš 
tik nežinia, kaip

Nematyt

yra lau- 
Lietuvos, 
daug jie 

čia pelnys, nes “Keleivis” 
jau kelis kartus apreiškė, 
kad jo armija tokiem ponam 
nepritaria, (tai nieko naujo, 
Red.). Kiti žmoneliai iš alu- 
džių mažai kur beišlenda.

Su Velykomis čia prasi
dėjo Liet. Radio Valanda, 
kurią pasekmingai veda p. 
Steponas Minkus su savo 
žmona Valentina, buvusia 
Paltanavičiute. Radio klau
sytojams, matoma, labai 
patinka. Nes gaunama ne
mažai laiškų su padėkavo- 
nėmis netik nuo vietinių, 
bet ir iš kitų miestų. Di
džiausi priešai, tai Vietiniai 
laikraščiai “Keleivi s” ir 
“Darbininkas.” , Ypatingai 
“Keleivis” labai atakuoja. 
Jam niekad netinka nė dai
nos, nė muzika.

Šios' radio valandos vedė
jais yra abudu čia gimusiu 
lietuviu. S. Minkus yra 
žmogus gerai linkęs prie 
biznio. Jo žmona yra bai
gusi “New England Conser
vatory of Music” čia-pat 
Bostone. Porą kartų bu
vusi Lietuvoje. Vieną kar
tą net metus laiko išgyveno 
Lietuvoje. Gerai vartoja 
lietuvių kalbą, nes ji nuo-' 
pat mažens auginta lietuvių 
dvasioje, nes jos tėvas bu
vo 1 publicistas ir leidėjas 
“Amerikos Lietuvio.”

O čia, iš niekur-nieko, iš
lenda žmogus, kuris jokio 
supratimo apie muziką ne
turi ir kritikuoja. Bet' dau
guma žmonių, kurie klauso
si radio programų yra už
ganėdinti. Yra gautas laiš
kas net iš Montreal, Cana
da, kur tą radio g i r d ė j ę 
žmonės pagiria. Da negau
ta laiškų Bridgeport, Conn. 
Butų gerai, kad kas-nors 
is ten praneštų, ar ten gir
dima, ar ne. Antrašas radio 
tokis:

Lithuanian Radio Corp, i 
912 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Man pačiam radio labai 1 
patinka. Todėl kiekvieną 1 
sekmadienį penkiolika minu- 1 
čiul po dvylikai užsistatau 
ir klausausi.

Vilniaus Ge- 
reikšme ir 

VVS veiklą 
Kalbėjo jis

tu va netektų nepriklausomy
bės, tai visviena lietuvių tau
ta nežūtų, nes ji dabar tiek 
tvirta, kad nė joki jos ne
prieteliai neįstengtų lietu
vių tautą sunaikinti vergi- 
jon patekusią.

Gerb. P. Babickas nurodė 
faktais musų tautos visose 
srityse padartą progresą. 
Jis trumpai peržvelgdamas 
lietuvių tautinį ir kulturinį 
progresą pabriežė kad šian
dieną Lietuvos sūnus pa
sižymi visam pasauly, kelia 
ietuvių tautos vardą ir pres
tižą ne tik savo gabumais 
išminčia, bet savo gerais 
navyzdžiais ir kultūros po-

PARSIDUODA
Groserne ir mesinyčia. gerai 

išdirbtas biznis, sena vieta; pi
giai parsiduos užmokant viską 
ant syk. Savininkas.

ENdicott 8910

, Lietuviški audiniai, juostos 
ir kitoki dirbiniai Lietuvos- 

: moterų stovi užsienio paro
dose pirmoje vietoje; už
sienio spauda dailos ir meno 
kritikai rašydami apie lie
tuvių tautos kultūros origi
nališkumą, nepaprasto gro
žio savybės, pastato mus- kul
ias aukščiau už kitas dideles 
tautas. Romoje į vykusi 
rankų • dirbinių tarptautinė 
paroda; kurią kalbėtojas- 
lankė ir matė; jis pareiškė, 
kad toje parodoje Lietuvos 
rankų dirbiniai stebino už
sienio žmones. Lenkai—sa
ko kalbėtojas — keliolika 
kartų didesnė tauta, bet ne
valiojo savo rankų dirbiniais 
tiek daug garbės pelnyti 
kiek lietuviams buvo skir-

Apie lenkų dirbinius 
italų spauda išleistam paro
dos aprašymui leidiny par- 
šventė 6 puslapius, o lietu
viams davė 16 puslapių! 
Žodžiu, p. Babickas savo 
kalba žavėte žavėjo publiką.

Prof. B. Vitkaus kalba.
Gerb. Prof. Bolys Vitkus, 

dar jaunas- žmogus, kaipo 
agranomas, jis kalbėjo apie 
jaunos Lietuvos ūkio kultū
rą ir padarytą ūkio gamy
boje progresą, apie ūkio 
mokslo įstaigas ir jose mo
kinius rengiamus ūkininkau
ti ir ūkio kultūrą kelti. Jo 
kalba buvo labai įdomi ir j 
labai aiškiai išdėstya vie
šiems klausytojams supran
tama. Prof. Vitkus buvo'

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J 
ŽINIOS

WEST ORANGE, N.J.
“Dirvos” skaitytojas p. 

Gudas greitu laiku įruošė 
savo grąžų sodneli, kurį 
vadino Dariaus- Girėno 
dneliu; Gražu!

pa- 
so-

NEWARK, N.J.
Newarko lietuvių Build- 

! sutiktas publikos su gausiais an<^. Loan Draugija j_>a-
aplodismentais • taip, kaip vasariui r „ 
pirmesni jo kolegos kalbėto-- daugiau veikti.
jai, buvo sutikti ir palydėti valdyba smarkiai dirba. No
su dideliais aplodismentais. gauti naujų ariu. Ir iš- 

, Prof. Vilkus jaunas, vi-tikr«u'.delk';. net?Ptt ]?s 
Idutiniško ūgio, malonaus n?nals; Jei galima joj gauti 
1 personalo žmogus, jo kalba |uz P^ohntus pinigus gerą 
aiški ir kibai nuoširdi, jo ir geresnę reikale
žodžiai tarti skamba, it vai-- Plmgl"? J**®* neg!’ 18 

I po akordai; toli klausytojai1^ 1?‘ur? Ateikite ant su. 
pasiekia. Paprastai miesto!slrmklm,J- Paklausykite, 
gyventojų ūkio reikalais kal
bančio prelegento pareiški-j 
mai buna mažai įdomus ir 
suprantami, bet agranomas'
Vitkus savo kalba ne tiktai mė, puikiausią, įdomiausią 
domino, bet žavėjo kiaušy- koncertą sekm., geg. 13 d. 
tojus. Klaščiaus salėje, Maspethe.

Nors didelėj daugumoj Salė buvo gražiai išpuošta, 
Amerikos lietuviai gimė ir su didelėmis auksinėmis 
augt) ūkio šaly, sunai ir 'raidėmis salėje: “Welcome 
dukterys ūkininkų, vienok A. Vanagaitis ir J. Olšaus- 

, pagyvenę keletą dešimčių kas”. Salė išpuošta įvai- 
metų Amerikoje mieste, in- riaušių tautų vėliavomis ir 
dustrijos centre, pamiršo! šiaip labai gražiai sutvar- 
viska apie ūkį ir jo reikš- Lyta.
mę žmonijai ir valstybei. Žmonių buvo apie tuks- 
Tatai p. Vitkaus kalboje tantis. Salė liuliuote liulia- 
klausytojai atnaujino savo vo! Scena—radio stotis su 
atsiminimus ir gavo žinias rnikrafonu. Prieš ir po pro- 
apie naują ūkio rėdą ir - graniai grojo elektriškosios 
kultūrą Lietuvoje išvysto- transkripcijomis v a d o v a- 
mą pagal moderniško mok- ■ vo p. Mardosa ir Ambrozai- 
slo parėdymus ir praktiką, tytes muzikos krautuvė.
Prof. Vitkus nurodė ką reiš
kia ūkis Lietuvai ir kiek 
Lietuvos ūkis duoda Lietu
vai naudos, kaip ūkis kyla 
ir su ūkio kultūra kyla Lie
tuvos ūkininko gyvenimo 
gerbūvis.

žodžiu, gerb. svečiai la
bai malonus ir jųjų kalbos 
įdomios, gražios. Visi trįs 
jie yra skirtingų profesijų 

i specialistai, kiekvienas jų 
kalba apie Lietuvą pagal 

į savo specialybę, apibudina 
jaunos kylančios Lietuvos ir 
lietuvių tautos kulturinį, 
ekonominį progresą. Visi 
trys yra pavyzdingi patrio
tai, lietuvių vienybės šalin-' 
inkai. Jų misijos tikslas 
Amerikoj aiškus, taktika 
nepartinė, solidaringa, vi
sus lietuvius vienijanti.

Reporteris X

kaip vasariui atėjus pradėjo j---------- -- m. r: jos

Vanagaitis Olšauskas
Brooklyne

Kad jau matėme tai mate-

Vanagaitis su Olšausku 
tiek prijuokino susirinku
sius, kad visi pilvus susiėmę 
rėkė, jau juoktis nei negalė
jo. Ir tu man tiek juokų 
prisirink!

O jau “Margučio” radio 
orkestras tiek sukėlė sensa
cijos, kad šokikai dar pir
mą kartą, sako, taip puikiai 
šokę. Valaičio radio or
kestras Bob Barett, veda
mas p. Akialio, gražiomis 
uniformomis išsipuošęs, ga
na puikiai pagrojo.

Programa tęsėsi gana il
gai, 3 valandas. Ir visą 
laiką juokai, puikios dainos 
kanklės, armonikos, vaidini’ 
mas....

Tokių vakarų daugiau. 
Šį vakarą surengė Jono Va
laičio radio programos.

J. J. LAZICKAS 
.JEWELER — RADIOS 
6497 Superior Ave. 
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438— —

DZIMDZI-DRIMDZI
MARŠRUTAS

Gegužės mėn.: 
19

20
24
26

Waterbury, Conn. 
Hartford, Conn. 
New Britain, Conn. 
Ansonia, Conn. 
Worcester, Mass.

27 Boston, Mass.
30 • Athol. Mass.
Birželio men.:

1 Montello, Mass.
3 Amsterdam, N. Y.
7 Rochester, N. Y.

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.

kas daryti, neatranda bu
do surengti, ir telegrafuoja 
komitetui Chicago j, kad 
perkeltų Į kitą dieną. Chi
cago nesutinka. Gal dėlto, 
kad tą dieną Brooklyne ga
stroliuoja Vanagaitis ir Ol
šauskas .... gina,

Komitetui nieko nelieka,| dešimty s 
kaip rengti. Ir rengė. A- 
viacijos dieną surengė. Lau
kia, laukia lakūno nėra. 
Gauna pranešimą, kad Ja
nušauskas neatlėks, o atle
kia koks ten Vaitkus. Kai 
kurie laukia, kai kurie už
keikę važiuoja namo. Pa
galiau, atvyksta ir Vaitkus. 
Vyras jaunas, įdomus, bet 
lakūnas nežinia ar gali pa
siekti Lietuvą. Kiek pa
tyręs—nežinia.

Blogiausiai, kad komite
tas kažinkeks suįrės. Peš
tynės, riaušės. ’Ir kaip ne
bus riaušės, kada teisingi 
komiteto nariai pastebi, jog 
skridimas yra tik socialis
tų organizuojamas sustiprė
ti planas, 
ruoštas 
bar jau 
išeis?

Tai 
sukivirčyt žmones.

kituose. Pačiame Vilniaus 
mieste tūkstančiai badau
jančiu žmonių yra. Lenku 
leidžiami laikraščiai, “Kur- 
jer Wilenski,” maršai. Pil
sudskio organas prisipažins- 
ta, kad badas Vilniaus kraš
te labai skandalingas; šis 
Pilsudskinių laikraštis “Slo- 
wo,” kartu su “Kur. Wil.” 
ir “Dziennik Wilenski” nesi' 

kad badauja kelios 
; tukst. šeimynų, 

tačiau okupacinė lenkų val
džia stengiasi užginčyti to
kias žinias, atsisako priimti 
Lietuvos žmonių siunčiamus 
20 vagonų javų ir bulvių 
sušelpimui pavargusių ba
daujančių Vilniečių. Dėlto 
nenuostabu, kad Vilniečiai 
piktinasi Warsavos ponų 
jiems neatjautimu.

Vienas lakūnas 
lėkti, nelekia; da- 
kitas. Kas iš to

socialistai mokėjo

Iš Tautininkų Klubo veikimo
Nors Tautininkų Klubas 

susiorganizavo su atsidavi
mu dirbti tautiškus kūrybos 
darbus, bet, iš tolo žiūrint, 
atrodo, jog paskutinio pus
mečio laikotarpyje, jis savo 
veikime Igy ir apsilpo. Vie
nok ištikrųjų taip nėra.

Štai gegužės 24 d. įvyko 
Tautininkų Klubo mėnesinis 

! susirinkimas, dalyvaujant g. 
žymiam skaitliui vietos vei
kėjų, iš valdybos ir komisi
jų raportų paaiškėjo sekan
ti žygiai:

Tautininkų Klubas susi-j 
i taręs su Lietuvių Liegionu 
Dariaus-Girėno postu ren
gia gegužės 27 d. Vilniaus 
vadavimo naudai pikninkąl 
su gražia programa Klas- 
čiaus parke, Maspeth’e. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Pro
grama, susidės iš dainų ir 
kalbų. Kalbėti apsiėmė Dr. 
B. K. Vencius ir generalis 
Konsulas. Nauda iš to pik- 
ninkc skiriama Vilniaus 
krašto baduoliams.

Šitą Taut. Klubo užsimo
jimą visuomenė turėtų pa- 

I remti, nes tai yra grynai

ELIZABETH, N. J.
Gegužės 18 d. įvyko Lie

tuvių Klubo mėnesinis su
sirinkimas Pioneer Girls’ 
Auxiliary bute.

Tapo priimta Klubo šio 
susirinkimo įžanga (pre
amble), ant kurios visi klu
bo nariai pasirašė savo var
dus.

Į draugiškumo komitetą 
buvo paskirtas pirm, adv, 
J. Petrick ir susideda iš pp. 
P. Krevickio; A. Maskevi- 
čiaus, K. J. Aklonio, S. Man- 
kaus, A. Brazaičio ir P. Gul
bino.

Atsimenant pasisekimą 
praeitos puotos laikytos Kle- 
anor’s Restaurante, Klubas 
nutarė turėti panašią puotą 
gegužės 26 d., 8 vai. v. Sve
čius—Kalbėtojus numatyta 
pakviesti pp Gen. Konsuą 
P. Žadeikį, J. Tysliavą ir D. 
Bacevičių.

Komitetas iš trijų narių, 
A. Brazinskio, F. Roden ir 
— Maskevičiaus ateinantį 
susirinkimą reportuos- apie 
planus statymui vasarnamio 
Osbornville, N. J., kur šiam 
tikslui vienas narys B. Ma- 
skevičius yra paaukavęs 
klubui plotą žemės.

Taip-gi buvo nutarta 
turėti išvažiavimą pabaigoj 
birželio mėnesio pas p. Mi
kalauską, Morlbcro, N.J.

K. V. B.

PASIPIKTINO AVIACI- idealio pobūdžio tautai nau-
JOS “RAKETŲ”

Vietos Dariaus - Girėno sėkloms aprūpinti pavergtų 
komitetas nutarė ir nengė kraštų gyventojus.

vakarą. I lenkų nusistatymas
'i-Inai ekonominės noli

dingas parengimas. 'Šito

Ir toks 
aviacijos dieną ir vakarą. I lenkų nusistatymas yra gry- 
Dienoje dalyvavo gana di- nai ekonominės politikos so
delis būrys žmonių, o vaka-1’vlQf"vlQia 
ra testlankė mažiau 100.

Istorija tokia. Brooklyno 
komitetas ilgai negavo ži
nios, kada jam rengti aviaci-i 
jos dieną. Staiga atlekia 
Janušauskas ir pasako, kad 
turi rengti geg. 13 d. Lie
ka tik pusantros savaitės! 
rengtis. Komitetas spyriuo- niunų 
jasi.

metimais paremtas.
Skaitoma, kad Vilniaus 

krašte badauja virš 10 tnk- 
stančių šeimų ir apie 50 
tukst. vaikučių, kad vaiku
čiai i mokyklą eidami ap
alpsta. Labiausia badas pa
stebimas Pažemiškės Dau- 
kšto valsčiuose, taipgi Sto- 

ir Melagėlių vals- 
Susirinkęs tariasi čiuese, badaujančiu yra ir

GANSONAS APSIVEDĖ
Visiems gerai žinomas lietu* 

j vys ristikas Juozas Gansonas 
vedė sau už žmoną Virginią 

: Nygard gegužės 5 d. š. m 
šliubą ėmė Reno mieste,'Nev. 
kur jaunavedžiai nuskrydo lėk
tuvu iš Okland, Cal.

Anglu laikraščiai “Oakland 
Tribune”
Billetin’’ 
veikslus 
vestuves.

“Dirva” ir visi clevelaudie- 
čiai linki Gansonams viso labo 
jųdviejų naujo luomo gyvenime. 
Dabar męs tikrai žinome, kad 
p. J. Gansonas turi nepergali
mą oponentą. v

ir “San Francisco, Cal. 
Įdėjo naujavedžių pa
ir plačiai aprašė ją

Tasą korespondencijų ant 
5’to puslapio.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

VASAROS EKSKURSIJA I LIETUVA
Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA Išplaukia iš New York.
Southampton!}

Birželio (June) 16 d.
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Šią ekskursiją asmeniškai vadovaus 
S. Bergas, Cunard Linijos tarnau
tojas. Iš Southamptono keleiviai 
traukiniu vyks Į Londoną, o iš ten 
tiesioginiu laivu į Klaipėdą. Eks
kursijos vadas pasirūpins keleivių 
patogumu ir keliones reikalais.CUNARD LINE

Tai išimtina proga keliauti su savo 
tautiečiais ir turėti smagią kelionę. 
Labai geri kambariai ir puikus, ge
rai žinomas Cunard Linijos maistas. 
Mandagus patarnavimas.

Laivakortę galit pirkt išsimokėjimu. 
Informacijų kreipkitės Į vietinius 

agentus arba į

1022 CHESTER AVE. 
CLEVELAND, OHIO
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čiu žmonių yra. ' 
Ižiami laiki'aščiai, t 
Wilenski,” maršai; 

skio organas prisipa^ 
kad badas Vilniaus^ 
labai skandalingas;' 
udskiniu laikraštis n 

kartu su “Kur. 
)ziennik Wilenski"^ 
, kad badauja kį 
ntys tukst. seimjT Į 
u okupacinė lenkij.j 
stengiasi užginčyti- 
žinias, atsisako priį 
vos žmonių siunčia; 
igonų javų ir ■ 
dmui pavargusį ' 
učių Vilniečių. Jį ' 
stabu, kad Vilnį 
asi Warsavos į| 
neatjautimu.
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Gaisras palietė tūkstančius 
lietuvių

Pasaulinė Paroda.

IZABETH, N. H 
įžės 18 d.. įvyko || 
Klubo mėnesinį 
nas Pioneer į 
ry bute.
priimta Klūk 

imo įžanga 
ant kurios via 
i pasirašė savoj;

įgiškumo koir 
skirtas pirai.
k ir susideda i 
ekio; A. Mas 
J. Aklonio, S.!' 
Irazaičio ir P. J

----------  Pasaulinė paroda Chica-
Apart tu lietuvių, ką dir- goj atsidarys geg. 26d., 9 

ba Chicagos skerdyklose tfal. ryte. Atidarant Pasau- 
randasi daug lietuvių biz- linę Parodą bus įvairus pro- 
nierių kurių namai tapo su- gramai ir parodos. Įvairių 
naikyti gaisro. Ugniagesį-į tautų Pavilionuose bus spe- 
ams dedant pastangas sus- cialiai programai.
tabdyti skerdyklų gaisro be- Reporteriui teko painaty- 
siplėtimą kibirštys uždegė ti Pasaulinę Parodą šešta- 
daug medinių-murinių namų dienyj, geg. 19 d. Reikia 
o tenai nebuvo ugniagesių.! pasakyti, kad atrodo kaip 
Daug šeimų gelbėdami savo Tautų Lyga, kur kulturin- 
gyvybę, viską palikdami, bė- gos pasaulio tautos turi su- 
go iš namų. Kai-kurie iš- budavoję 
nešė laukan rakandus.

Skersai Halsted str., 
randasi daug lietuvių biz- j alius namus, 
nierių, turėjo apleisti b:” ' 
nio vietas neturėdami laiko 
nė savo pinigų pasiimti. Ne- 
mielaširdinga ugnis sušlavė 
viską. Apie 150 šeimii liko 
be pastogės ir jų turtas 
sunaikytas. Žiūrint ant mo
tinų su mažučiais ant rankų 
ir pilnomis akimis ašarų da
rėsi liūdnas vaizdas. Ypač 
mažų vaikučių klyksmas 
darė liūdną įspūdį. Rep

savo kaimus — 
miestelius, kurie turi daug 

kur panašumo į jų tatos origin-

biz-j Viso, rodos, yra apie try
lika tokių kaimų—miestelių 
Pasaulinėj Parodoj. Tik 
apgailestautina, kad tame 
skaitliuje nesimato lietuvių 
bakūžėlės, Tarytum, Lietu
vos visai nėra. Tiesa, 1 i e- 
tuviai galėjo turėti savo kai
melį—Pavilioną, bet, dėka 
musų savęs pagerbimo silp
no tautinio jausmo,—tas ne
įvyko.

TURĖS GRAŽINTI APIE 30 
MILIONŲ DOLARIŲ

Sulyg aukščiausio S. V. Tribu
nolo nuosprenržio Chicagos Bell 
Telephone System turės sugra
žinti savo kostumeriams apie 
$30,000,000—-tai yra tiems, ku
rie turėjo taip vadinamus “ni
kelinius” telefonus, kurie yra 
skirstomi į 4 klesas.

1923 metais Illinois Valstijos 
Commers Comision padarė nuo
sprendį, kad Bell Telephone Sys
tem kompanija turi sumažinti 
kainas ant 15% bet virš minėta 
kompanija nesutiko. Tada visas 
klausimas nuėjo net U. S. Su
preme Court ir tik praėjusio 
mėnesio pabaigoj tą byla buvo 
baigta ir nuosprendis arba ge
rinus Chicagos laimėjimas.

MUSU

PASTABOS
12,000,000 svarų dulkių 

Chicagiečiams
Nepaprasta dulkių audra 

kuri siautė 10 d. gegužės 
Chicagoj ir apielinkėj plote 
apie 1,200 ilgio 850 mylių 
plotą. Apskaičiuojama, kad 
tą dieną nusėdę apie 12,000- 
000 svarų duikįų Chicagoj.

Chicagos Komisionierius 
išleido perspėjimą Chicagos 
gyventojams taupyti vande
nį. Mat kaip numatoma, 
tai Chicagoj šią vasarą gali 
but stoka vandens, lietaus 
labai mažai. Mat jau mė
nuo laiko kaip Chicagoj ne
buvo lietaus.

yra 
Lie- 
nie-

enant pasisek 
lotos laikytos E 
itaurante, Kini 
jti panašią pilį 
d., 8 vai. v. fe 

Rojus numato 
ip Gen. Kois 
•J. Tysliavą ir 1

Praėjusią savaitę Inter
national Harvester kompai- 
nijos dirbtuvės pradėjo dirb‘ 
ti. Tenai daug dirbusių lie
tuvių gavo darbus.

iš trijų nariu 
io, F. Roden | 
raus ateinant 
eportuos m 
ui vasarnami 
L J., kur šiai 
. narys B. M 
ra paaukavtf 
žemės.
buvo nutarti 
ivimą pabaik 
isio pas p. E 
jrlbcro. NJį

K. V.

Dėkoju
“Lietuvių Tribūnos” Rep., 

širdingai aprašiusiam ma
no vardo-gimimo dienos mi
nėjimą Chicagoje bal. 25-tą 
ir palinkėjusiam man gra
žių linkėjimų.

Arėjas Vitkauskas.

TUMUI-VAIŽGANTUI PA
MINKLAS — .10 VARDO

NAMAI
Kaune susidarė komitetas 

statyti paminklui prieš metus 
laiko mirusiam žinomam visuo
menės veikėjui, rašytojui Kam 
Dr. Juozui Tumui-Vaižgantui.

Komitetas nutarė kad tinka
miausias paminklas Vaižgantui 
bus jo vardo namai kuriuose 
tilps studenčių bendrabutis ir 
Vaižganto muzejus. —Tsb.

DIDELĖ UGNIS SIAUTĖ 
CHICAGOJ

Chicago, Ill.—Geg. 19 d. 
ugnis sudegino 42 blokų 
skerdyklų distrikto namus. 
25 ypatus sužeistos, $15,000- 
000 nuostolių. Sustabdy
mui besiplėtimo ugnies buvo 
dynamituoti namai. Gyven
tojai praleido naktį parkuo
se. Griuvėsiuose neranda
ma trijų žmonių. Sunaikin
ta daug namų: Exchange 
Building. Tvartai, Parodos 
Amfiteatras, Viešbutis, Pa
kavimo Įstaigos ir Bankai; 
2,000 be pastogės. Tai 
vo didžiausias gaisras 
1871 m., kuomet buvo 
naikyta visa Chicago.

bu- 
nuo 
su-

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

S APSIVEDt 
ai žinomas i 
Juozas Gans 

žmoną Vii 
žės 5 d. j 
Reno mieste 
Jai nuskrydol 
d, Cal. 
kraščiai “Oat 
Ian Francisco.; 
3 naujavediii 
plačiai aprašė

s.
s.
s.
s.

VisaKelione Juromis
J Jūsų Tautinę Klaipėdą 

(per Copenhageną) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

i. UNITED STATES .................... Birželio
5. FREDERIK VIII .................... Birželio
5. UNITED STATES...................... Liepos
J. FREDERICK VIII......................... Aug.
S. UNITED STATES .................... Sept.

16
30
21
11
1.

Chicago.—Po didelio gais
ro Chicaga vėl atsibudavo- 
ja. Dailydės ir mūrininkai 
pradėjo rementuoti ugnies 
išdegintus namus.

Gyvulių biržoj prikalta 
iškaba “biznis eina kaip pa
prastai”. Antgreitųjų pada
ryta priemonės kad butų 
galima priimti 60% krovos. 
Pirmadienį, geg. 20 d., apy
varta buvo įvežta skerdy- 
klosna: 26,000 kiaulių; 11- 
000 karvių ir 5,000 avių.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
ypatiškai Vadovaujama Juozo Janush’o. Jr.

laivu “FREDERIK VIII”

Bš New Yorka Birželio 30 d

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

Platesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba pas kitus 
autorizuotus agentus arba Į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 Whitehall St. 248 Washington St. 130 N. LaSalle St.
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.

DYKAI BANDYMAS 
NUO

visi clevehf 
įsonanis viso i 
o luomo gi'vttj 
ikrai žinome. I 
as turi mm®

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

spondenčijo ii 
puslapio,

URBONAS
Agentas Dayw 
i Ave. Darts

pigų

REUMATIZMO
Mes turim puikų Me- 

. todą nuo Reumatiz- 
mo, kurį noriai pa- 

y/T siusime kožnam šio 
>z' laikraščio skaitytojui 

kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodą, kuris pagelbė-

pasiųsim jums PILNĄ

“ANTRASIS SKRIDIMAS” 
GRIŪVA

James-Janušauskas atsi
sakė lėkti

Chicago, Ill. geg. 14 d. ga
lutinai paaiškėjo, kad James 
Janušaukas “rezignavo” kai
po lakūnas, kuris turėjo 
skristi Kaunan šią vasarą. 
“Rezignavimo” priežastis 
labai aiški, nes James gerai 
žinoję ir jo rėmėjai žinojo, 
kad jis neturi tinkamų kva
lifikacijų skristi per Atlan
tos vandenyną.

Jo vieton dabar yra siūlo
mas kitas asmuo p. F. Vait
kus iš Milwaukee, Wise., 
kurio kvalifikacijos yra la
bai abejotinos! Tai yra be
veik negalimas nes lėktu
vui yra reikalinga labai 
daug permainų ir naujo mo
toro. O tas darbas pa
prastai užima virš dviejų 
mėnesių laiko. Toliaus, su
lig patikimų žinių, tekniškų 
informacijų, perbudavoji- 
mas to lėktuvo gali kainuo
ti apie $8,000, mažiausiai.

Žinoma kai kurie bando 
tą visą kitaip nušviesti, bet 
tai yra tik pasaka, kurios 
gali klausyti tik tas, kuris 
nieko apie tai nežino. Tai
gi tiaimpai viską sudėjus 
atrodo, kad “antrasis skri
dimas” pasiliko tik momen
to upas ir kuris dabar ir to 
ūpo lik pritruko.

Bent trumpai reikia pa
sakyti,
šausako rezignacijos prie
žastis yra padengta tuomi, 
kad buk jis reikalavęs, kad 
jam butu pavestas lėktuvas. 
Bet čia žinoma, tik gudrus 
skymas ir pasiteisinimas, 
kuris kritikos ne išlaiko.

Rep.

kad James-Janu-

me) ISA

prasty, 
| jo šimtams.

Ales nonai ju.u. .
Pakelį. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau i ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

SERGA
Įžymi Bayonnės veikėja 

ponia Pareigienė, gyvenanti 
134 — 21 St. Bayonnės St. 
Francis ligoninėj pasidavė 
operacijai. Linkime greitai 
pasveikti.

CHICAGOS LIETU
VIAI

Skaitydamas “Dirvoje” “Se
ni Amerikos Lietuviai” gali su
prasti kad Lietuviai, nežiūrint 
kaip sunkioje padėtyje Ameri
koje atsidūrė visvien siekė prie 
geresnio, gražesnio rytojaus.

Pažvelgus i Chicagos Lietu
vius ir pažystant jų gyvenimą 
per paskutinius 20 metų 
rimto pamato manyti kad 
tuvis turi tą jiegą kurios 
kas negali nugalėti.

Prasidėjus taip vadinamiems 
“geriems laikams” 1928-29 me
tais, Chicagos Lietuviai pasi
naudojo visomis progomis. Dau
gelis Įsigijo didelius namus ir 
net po kelis apartmentus; kiti 
padarė didelius investmentus 
tikėdamiesi didelio pelno.

Palyginus Lietuvius su kito
mis tautomis Chicagoje, Lietu
viai nekuriais atžvilgiais pralen
kė kitas tautas. Tik Įsivaiz
duokit sau kaip paprastas dar
bo žmogus, buvęs artojas Lietu
voje, nematęs nei didesnio mie
sto, Amerikoje pabuvęs, išdrys- 
ta nusipirkti tokius namus ko
kių Lietuvoje nematė nei tur
tingiausi dvarponį turint.

Nemažai Lietuvių Įsigijo sau 
gyvenamus namus kurie buvo 
tais laikais verti net iki $100,- 
000. Tiesa, visų pinigų nesu
mokėjo, užtraukė dideles pasko
las, tikėdami ateityje padaryti 
savo bizniuose apivartas ir sko
las išsimokėti. Taipgi buvo ir 
tokių Lietuvių kurie užpirko 
didelius žemių plotus, išdalino Į 
sklypus, ant jų budavojo na
mus, pardavė žmonėms, varė 
platų biznį.

Nelaimė tik kad tas visas 
didelis pasimojimas turėjo pa
sibaigti užstojus depresijai, — 
ji palietė Lietuvius kartu su ki
tais visais. Su pradžia 1930 
metų tie didieji bizniai pradėjo 
smukti ir ne vienas Lietuvis, 
kuris turėjo investinęs po kelis 
desėtkus tūkstančių dolarių, bu
vo priverstas skirtis su jais, nes 
negalėjo išsimokėti ant savęs 
pasiimtų skolų. Kai kurie su
rado budus apeiti dideles sko
las, ,bet tokių buvo nedidelis 
skaitlius.

šiandien Chicagoj, po sun
kios depresijos, daugelis Lietu
vių paliko be savo namų. Tik 
kai kurie dar laikosi prie jų. 
Panaikinus prohibiciją, dauge
lis kurie tik galėjo griebėsi at
sidaryti naujos mados biznius, 
karčiamas, ir kai kurie to biz
nio pagalba jau vėl atsigriebė.

šiandien daugelis iš praradu
sių savo namus jaučiasi vėl at
sistoję tiek stipriai ant kojų 
kad atsiperka savo prarastus 
namus ir vėl pradeda gyventi 
naujai, su rimtesne pažiūra j 
ateitį.

Todėl galima sakyti kad Lie
tuviai Chicagoje yra atkaklus 
ir gana stiprus kovoti su gyve
nimu ir niekad nepasilieka nuo 
laiko eigos. Rep.

ŪKININKAMS GRESIA 
PAVOJUS

Amerikoj yra nemažai 
lietuvių ūkininkų ypatingai 
Wisconsino Valstyjoj, ir Illi
nois, Indianos, Michigan 
Valstijose. Sulig praneši
mų visi viršminėtų Valsti
jų ūkininkai labai susirūpi
no, kad šis pavasaris baigia 
naikinti visus pasėlius, dar
žus, pievos-ganyklos baveik 
nėra, viskas išdžiuvo.

Tuo-pačiu kartu sulig 
oro biuro pranašavimų prisi- 
ena abejoti, kad šiais me
tais pavasario metu butų 
ganėtinai lietaus. Jeigu oro 
biuro spėjimai išsipildytų tai 
ne vienam lietuviui ūkinin
kui butų griasentis pavojus. 
Tiesa, su gamta kovoti nė
ra priemonių, ir todėl pri
sieis ieškoti išėjimų, pagel
bės. Bet kur tą pagelbą 
bus galima gauti? Galima 
sakyti, kad tik vienas šal
tinis, kur pagelba bus gali
ma gauti, tai federalės val
džios pagelba.

Tačiaus kįla klausimas, 
ar Federalė Valdžia turės 
galimybės duoti pagelbas, 
kada ūkininkų sunki padė
tis visose Vakarinėse Val
stijose. Todėl prie tokių 
aplinkybių ūkininkams yra 
viena išeitis stengtis užsi
auginti tik del savęs maisto, 
kad galėjus pragyventi atei
nančią žiemą. O su už
darbiu šią vasarą tai vargu 
apsimokėtų ir svajoti.

Plieno Pramonė Chicagoj.
Pastaromsioms dienoms 

iš statisnių žinių pranešimo 
pasirodo, kad plieno indus
trija dabar dirba apie 57% 
palyginant su normaliais 
laikais. Tačiaus darbinin
kų skaičius mažai kiek pa-

CyjtW Amerikos
** DIDELĖS EKSKURSIJOS

F

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

iš
NEW YORKO
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KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemes, ore, jurose.
Durtuvą grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSU!”
(GOD, HAVE MERCY ON US!)

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 400 pusi. Gražus tvirti apdarai.
Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O. J

l LIETUVĄ 
Rengiamos Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu o >> i >
"GRIPSHOLM" v/t- D*?tlni"Sholm. -■ o o M.L. KungsholmLietoj fm S.S. Drottningholm Birž. 12
l KLAIPĖDĄ "■ L- Gril’sh0"” ' ' MjEr 3
ttR&DTHEHBus^^j^Xlnformaciiu ir laivakorčių kreipkitės į vietinius agentus arba į

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston, io state siu—n ev vork,2Istatestr.-Chicago,i8I no.michican avė. 

—-- Brošiūrėlė apie ekskursas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.^—-

Geff. 18 
Birž. 4

didėjo. Aišku, kad didelė 
didžiuma produkcijos atlie
kama su mašinų pagelba.

Tuomi-pat kartu ma
šinų pagelba, išvystimas 
mašinerijos, beveik išim
tinai tarnauja tik pramo
nės savininkams, o darbi
ninkai iš Įo pasinaudoja la
bai mažą nušimti. Todėl 
kai-kurie industrijos savi
ninkai tą jau pastebėjo, kad 
tokia systema nieko gero 
nežada. Yra manoma su
trumpinti valandas, tai yra 
6 valandas dienos darbui, 5 
dienas savaitėj.

Toks sutrumpinimas va
landų duotų galimybės gauti 
darbus tiems, kurie dabar 
priversti būti bedarbiais. O 
kada žmogus dirba, tai jis 
perka, sunaudoja daug dau- 
giaus viso-ko ir biznieriams 
pasidaro proga parduoti 
produktus, pramonės 
dukcija padidėja.

Todėl Amerikoj tik 
pranyks bedarbė, kada 
bo valandos buą ant
sutrumpytos, kad visi galės 
gauti darbus. Žinoma pra
moninkai neturės tada dide
lių pelnų, bet visa šalis galės 
gyventi ir be didelių pelnų. 
Dideli pelnai niekuomet ne
davė nieko gero' salies liki
mui.

pro-

tada 
dar- 
tiek

Lietuvio Kazimiero Chin- 
gos kūnas atrastas kanale

Gegužės 10 d. Lockport 
Ill. buvo išgriebtas kūnas 
Kazimiero Chingos. Jis bu
vo pražuvęs apie savaitę 
laiko atgal. Jo automobi
lius buvęs atrastas ant 1151 
tos g-vės ir kanalo.

Priežastis del kurios jis 
žuvo, kol kas nėra žinoma. 
Kūnas randasi J. J. Bagdo
no koplyčioj 2506 W. 63rd. 
St.

£!Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£5 =
Į SVARBUS PRANEŠIMAS
= Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu,
š duodu grabą ir dėžę, pristatau j stotį, arba nuvežu už $40.

Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra.

j J. J. BAGDONAS & CO.
Ę TRYS KOPLYČIOS
Ę 2506 W. 63rd St. Chicago, Ill.

Telefonas: Republic 3100.
"iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin:

DIDELE EKSKURSIJA
fe c.

Rengia ir prižiūri
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Dienos Klausimais
Kur tiesa, ten laimėjimas

Čekanausko ir Januške
vičiaus bylos laimėjimas už 
neteisėta jų suspendavimą 
SLA. 124 kuopoj geg. 13 d., 
Conn. Insurance Depart- 
mentas aiškiai parodė, jog 
kur teisybė, ten ir laimėji
mas. Kova tarp SLA. vir
šininkų ir dviejų nekaltų 
“kaltininkų” tęsėsi veik visą 
metą, bet galop jiedu išėjo 
laimėtojais. Tai buvo labai 
įdomi byla. Visi šios valsti
jos SLA nariai iš visų arti
mų miestų, tardymo laiku, 
ateidavo ir su dideliu žingei
dumu laukė galutinų pasek
mių.

Galop, kada prieita prie 
bylos pačios širdies ir kada 
teisybės švytuoklė nusviro 
Čekanausko ir Januškevi
čiaus pusėn, SLA visvininkai 
atsiprašė, o Gegužis, tarsi 
muilo šmotą prarijęs, išva
žiavo namo.

žiasi ?
Jaunimas to nepakęs. Ar 

išgalvos kas ką naudinges
nio, pritraukiančio ir 
nimui naudingo?

DIRVA

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

“Kaunas” plinta.
Lietuvai paėmus griežtes

nį nusistatymą nepripažinti 
tokiu išsigimėlių kaip “Kov- 
no-Kowno”, ar tam panašiai 
tikrasis musų laikinos so
stinės pavadinimas “Kau
nas,” matyti, Europoje jau 
gana gerai prigijęs. Lon
dono “Times”, kalbėdamas 
apie oro paštą, rašo “Kau
nas”. Čekoslovakijoj spaus
dinti spalvoti p 1 e k a t a i, 
kur raginama keliauti šią 
vasarą pasiviešėti Rytų Eu
ropoje, visur žemlapiuose 
rašoma “Kaunas”. Pastebė
jau, kacL ir New Yorko 
“Times” jau dažnai rašo 
“Kaunas”, nors vis dar nu
klysta ir prie “Kovno”.

> Lietuvai

Meruną užbaigęs — serga
Autorius, ką-tilv iš spau

dos išėjusios knygos “Me
runas”, .p. K. S. Karpius tol 
laikėsi nuo operacijos, kol 
užbaigė metų ir penkių mė
nesių darba: rašymą ir at
spausdinimą “Meruno” kny
gos. Galop darbas buvo už
baigtas, o rašytojas pasida
vė operacijos peiliu.

K. S. Karpius turėjo Cle- 
velando Polyclinic ligoninėj 
operaciją ant “Apendix” ir 
“Gali Stone,” kurią pasek
mingai atliko vietinis Dr. 
Kazlauskas.

Dabar “Meruno” autorius 
Nors vi- ir “Dirvos

jau-

MERUNĄ PABAIGUS

linkę

ėjosi paupiais, nes .žmonėms reikėdavo ge
riamo vandens, o kur kitur jo gaus? Prie 
to, buvo šioks toks susisiekimas vienų su 
kitais. Bet užtai ir presams atplaukti, ku
rie buvo išsilavinę jūreiviai ir turėjo ge
rus laivus, prie Lietuvių buvo lengva. Jie 
naudodavosi upėmis, ir’ Lietuviams jau an
kstyvose vikingų gadynės dienose reikėjo 
stengtis pakirsti jiems kelius toli į sausže- 
mį įplaukti. Pradėjo statytis pilaites nuo 
priešų gintis ir juos atmušti ir sumušti.

Toks buvo tų laikų musų bočių gyve
nimas. Nors yra privedžiojimui kad Lie
tu viai-žemaičiai į savo šių dienų sritis ka
da nors atėjo iš kitur, tačiau tais laikais 
kaip Meninas ten veikė Lietuviai tose sri
tyse jau tikrai gyveno.

Kaip Lietuviai tapo galingais ir kode! 
už penkių šimtų metų po Meruno išplėtė 
savo ribas nuo Baltijos iki Juodųjų jura.’ 
Todėl kad jie mokėjo susitarti, susiorga
nizuoti. Tą plačiai kalba musų jau ima
ma Lietuvių tautos istorija, pradedant nuo 
Palemono ir jo sūnų. Taigi, Daugupiu 
didkunigio Ardžio pradėtas Lietuvių gen
čių organizavimo darbas ir jo gražus su 
kaimynais apsiėjimas, sykiu ir gavimas jų 
pagalbos reikalui atėjus, yra mano ideali
zavimas to Lietuvių organizavimosi. Tik 
susiorganizavę, kiek aplinkybės leido tose 
ankstyvose dienose, Lietuvių gentės galė
jo atlaikyti savo žemes nuo užjūrio priešų 
pagrobimo, ir tik per tą išliko Lietuvių že
mės sekančioms gentkartėms su jų gar
siais kunigaikščiais tarnauti jų didžių žy
gių lauku.

Kaip apysakoje yra paminėta, vikin
gai smarkiai sumušdavo ir vis pabėgdavo 

Bet Frankai tais laikais 
vaidijosi, pešėsi, todėl vi

kingai neturėjo organizuotos atsparos 
sumanių, narsių vadų tose žemėse.

M e r u n a s , mano didžiausias veika
las, jau pasibaigė ėjęs per “Dirvą” ir kny
ga jau gatava. Merunas yra gana didelis 
veikalas, 544 puslapių, ir jau pats galiu 
spėti kad kito tokio didelio veikalo savo 
gyvenime neparašysiu, nors esu pasiryžęs 
dar daugiau musų tautos praeitį liečiančių 
veikalų rašyti ir turiu jiems temų.

Iki šiol didžiąusias mano veikalas bu
vo “Juodas Karžygis”, po jo “Žemės Kai
mynai Dausose” (šis yra laisvas vertimas 
ir yra astronomijos srityje). “Baltijos 
Aras”, pirmas mano veikalas iš vikingų 
laikų, irgi nemažas, nes perviršija 300 p., 
ir panašiai virš 300 puslapių turi “Kryžei
vis”. “Juros Merga” yra lygiai 300 pusi, 
didumo, o paskiausis veikalas, “Klajūnas”, 
kuris išėjo prieš “Meruną”, yra 223 pusi.

Taip kad Merunas užima pirmutinę 
vietą savo didumu.

Meruną rašyti pradėjau Rugpjūčio 27 
d., 1932 metais, o baigiau Kovo 4 d., 1934 
metais. Toks ilgas rašymas buvo del to 
kad galėjau rašyti tik gavęs liuoso laiko 
valandėlę, nes “Dirvos” redagavimas ir 
visokie vieši visuomeniški darbai laiką pa
ėmė.

Dabar knyga jau gatava ir jau išsiun
tinėta prenumeratoriams. Taipgi ją gali 
gauti kiekvienas kas tik pageidauja turė
ti apysaką apie vieną iš įdomiausių Lie
tuvių istorijoje, ir labiausia, užmirštų, at
sitikimų, kuris iškilo į šviesą po suvirš 
tūkstančio metų, kada kitų tautii istorijo
je užtikta apipasakojimas apie Žuvėdų ka- gai smaraiai sun 
raliaus Olavo atsilankymą ir apiplėšimą Franku žemiu. 
Apuolės. Ta pilis, amžiams bėgant suny- ]aį>ai tarp savęs 
kus, visą paslaptį apie save turėjo paslė
gus po piliakalniu, kuris ten išstovėjo per 
daug amžių.

Kaip su Apuole ištikro nutiko po to 
kaip Olavas ją paėmė nei jokie padavimai 
nei Žuvėdų nei kitų tautų raštai nieko ne
pasako. Man apysakoje tokią išvadą pa
daryti kokią padarau duoda dvi priežas
tys: viena jų, tai Lietuvių-Žemaičių amži
nas gyvenimas nuo to laiko toje srityje 
kur Apuolė stovėjo. Reiškia, Lietuviai-Že
maičiai kada nors svetimus jurų atėjūnus 
iš savo krašto išmušė. Antra priežastis: 
pačių Žuvėdų istorija pasako kad nuo to 
laiko, nuo Olavo Apuolės paėmimo daugiau 
apie Žuvėdų karalių veikimus istorija he-

Gandai apie Belgų 
Karaliaus Nužudymą

Kaip žmonės yra 
greit patikėti sensacijoms
ir gandams apie ką nors 
blogo iš keno nors pusės pa
skleistą parodė atsitikimas 
su Darium ir Girėnu. Ir po 
šiai dienai daug kas išsita
ria: “Kaip gaila kad Vokie
čiai juos nušovė.” Nors vi- ir “Dirvos” redaktorius jau- l-„_ — - x._ 
si ištyrimai ir valdžios ofi- ’ sveiksto ir Gek. 26 d. vož- i Amerikos 
ciališki pareiškimai stipriai: us namo. Netrukus vėl stos galėtų naudingą darbą at

likti, kur tik pastebi Ameri
konų laikraščiuose netikslų 
Kauno vardo rašymą, tuo
jau to laikraščio redakcijai 
nurodyti, kad tokių miestų, 
kaip “Kowno, Kovno” pa
sauly nėra.

■' Yra tik Kaunas. Porą sa
vaičių atgal išsiplatinęs žur- 
lalas The Literary Digest Če 
koslovakijos vardą parašė 
su brūkšneliu tarp “Czecho- 
ir “Slovakia”, Tuojau pa
sipylė laiškai iš Čekų, kurie

Įrodo jog Vokiečiai musų prie savo darbo, 
lakūnus nepašovė, bet žmo- ---------
nėms lengviau manyti kad Nepavyko.........
pašovė ir kožnas nori argu- Į Skridimų per Atlantiką 
mentuoti kad tai Vokiečių sezonas jau prasidėjo, ir 
žiaurus darbas. Nors laku-i prasidėjo pusiau nelaimin-

Tai tokia SLA vairininkų nai kasdien užsimuša ir vi- gai- Lakūnai Pond ir Sabel- 
politika ir jų siekiniai! Su- sai trumpose kelionėse, bet 
sivienyjimui lėšų pridarė didumai Lietuvių Darių ir 
nemažai, o da daugiau mo- Girėną Vokiečiai pašovę... 
ralio nuostolio. Tokie at
sitikimai mažina

Dabar, Belgija kovoja su 
nariuose tokiu pat priešingu gandu 

viršininkų užsitikėjimą. Gė- del Belgijos karaliaus mir- 
da sukčiams, o garbė teisy- ■ ties. Karalius mėgo laipio

ti po kalnus, ir kalnuose 
nuolat užsimuša žmonių — 
kartais net po kelis antsykj 
— bet Anglui rašytojui, ku
ris Belgijoj tuo laiku nebu-

bes apaštalams — laimėto
jams!

i

Kiek Mums Rupi 
Jaunimas?

Visuotinas Amerikos Lie- vo, parašius viename Ang- 
tuvių jaunimo išjudinimas lijos laikraštyje kad kas tai 
ir pritraukimas prie Lietu- karalių sužiniai nužudę, da- 
vių jau yra beviltis klausi- bar visoj Belgijoj tik ir ei- 
mas. Tą progą Amerikos na pakuždos “karalius buvo 
Lietuviai pražudė bent 25 tyčia, sužiniai nužudytas!” 
metai atgal. Tais laikais, Nors valdžia tai užginčijo 
vietoj imtis rūpintis steigi- ir nėra jokių įrodymų apie 
mu kokių nors priemonių 
jaunimo auklėjimui Lietu
viškoje dvasioje, spauda ir 
veikėjai praleido laiką ko
vodami prieš kunigus ir jų 
gaspadines, prieš šliuptar- 
nius, prieš-tikėjimą ir prieš 
bedievybę.

Tai buvo demoralizacija 
tų tėvų ir motinų kurie au
gino vaikus. Tėvai, papras
ti kaimo žmoneliai, ne visi 
patys suprato Lietuvystės 
svarbą, ir taip visiškai nie
ko (pavidale jaunimo orga
nizacijų ir auklėjimo įstai
gų) nedaryta tais laikais.

Ačiū tam, gal tik 5-tas 
nuošimtis jaunimo tesilai
ko prie savųjų. Kiti neturi 
jokio supratimo ir nuovo
kos apie Lietuvystę.

Bet senu papročiu, dar 
gyvi esanti, musų politikie
riai ir dabar — jau išaugu
siam jaunimui, kuris nori 
su Lietuviais būti, — daro. 
visokias kliūtis, vietoj pa-i 
stumėti dirbti Lietuviškus' 
darbus ir tarp Lietuvių bū
ti.

Atminkit, vyrai, čia au
gęs jaunimas nieko nebijo: 
ši šalis yra jų šalis ir jie 
neprapuls jeigu su Lietu
viais nesimaišys. Jų padė
tis kitokia negu buvo tų ku
rie be kalbos atvykę į 
šalį turėjo ir biznius ir 
sokius kitus veikimus ir 
mislus pravesti tik tarp 
vųjų, tik iš savų pasilaiky
dami (ir kaip nekurie, tik 
savus išnaudodami).

Ka turės jaunimui pasiū
lyti SLA. ir LRKSA sei
mai? Ar tik tą kad jauni
mą vilioti į organizacijas, 
didesniam pinigų sumokėji
mui, kad daugiau užpildžius 
kišenius tų kurie centran 
per muštynes ir klastas ver-

nužudymą, bet žmonėms ge
riau ir lengviau kalbėti kad 
karalius buvo nužudytas.

čia

v • I šią
vi-
iš-
sa-

Ii, kurie bandė nenusileis
dami iš New Yorko Romą 
pasiekti, buvo priversti Airi" 
joj nusileisti. Sako, oras 
buvęs labai biaurus: 23 va
landas skridę per rukus, nie
ko nematydami. Kaip žino- 
ma dar niekam nėra pavykę n”0<J kad oficialia vardas 
JS New Yorko Romon nu-L 
skristi. Nors patarlė sako,’ 
visi keliai į Romą veda, bet, 
turbut, ne oro keliai.

1 be brūkšnelio. Redakcija 
prižadėjo ateity tik oficiali 
vardą vartoti.

Nežinome, ką Lietuvos 
paštas daro, bet Estijos, 
musų kaimynų Pabaltijoj 
sugražina siuntėjams visus 
laiškus, kur tik buna už
dėta ną Estų oficiali vietų 
pavadinimai. Pavyzdžiui, 

................. .. "* i” Jei 
Kurios tik mokyklos11' Lietuvos paštas panašiai 

- - .darytų su laiškais, kur uz-
j rašyta “Kovno”, “Schaulen” 
: ar kas nors panašaus, tai 
i siuntėjai greitai pramoktų 
1 taisykliškai Lietuviškai mu
sų miestų vardus užrašyti.

Siulo $75,000,000 
Mokyklų Fondą

Washingtone yra paruoš
tas bilius kuris siulo suda
ryti $75,000,000 fondą pa
rėmimui silpniausiu šios ša.-' _ . x . ... .
lies mokyklų depresijos lai- . vietoj ^Tallin
ke. 
atsiduria finansiniame ne- 
datekliuje galėtų iš to fon
do gauti pagalbą.

LAIMĖ
Vai kodėl jus, laimės dienos, 
Tokios trumpos kaip sapnai? 
Nusišypsot, suviliojat, 
Ir vėl dingstat amžinai?

Žinau, laimė tai šešėlis,
O šešėlį kas pagaus?
Nors jį gaudo minių minios,
Nors jos ilgis kaip dangaus!

Sugavau ją! — šaukia vienas, 
Štai ji šypsos taip meili;
Bet rasoja vėl blakstienos — 
Ji pabėgo. ... ji toli. ...

Taip nevieną mus vilioja
Skaistus laimės spindulys,
Bet juk laimė tai šešėlis, 
O šešėlį kas pavys?!

K.” ’ AIL Ladas.

PA VEIKSLAS
Aš žiūriu Į tavo paveikslą 
Ir glaudžiu prie lupų kasdieną, 
Nes jaučiu sielos gilumoje 
Kad myliu tave tiktai vieną....

Ir myliu tave begaliniai, 
Kaip niekas mylėti negali
Ir tau laimės, džiaugsmo, sveikatos 
Maldauju, prašau Visagalį. ...

Maldauju, prašau Visagalį
Kad Jis man tave atiduotų, 
Kad jiegos manyj neišsektų, 
Nors visas pasaulis prieš stotų!

Aš stočiau prieš visą pasaulį
Ir grumčiaus už meilę didingai,
Ir mirčiau kaip miršta didvyriai, 
Tave pabučiavęs aistringai.

Jonas Morkūnas.

Amerikos diplomatai, ku
liuos mums reiktų arčiau 

pažinti.
“The Outlook” žurnale, 

gegužės numery, aprašoma 
trumpos biografijos žmonių, _ 
kurie Amerikosužsienio po- mįnį per pOra desėtkų metų. Jeigu Olavas 

užkariavo Apuolę, kaip visada grobių jieš- 
kodamas, aišku kad jis turėjo laikas nuo 
___ pats atplaukti j Apuolę ir Gruo- 
byną ir ten užlaikyti savo žmones pilį už- 
žiurėti. Bet to krašto gyventojai visai ne
turi savyje vikingų žymių, o pats Olavas 
daugiau niekur nesilanko — ir turbut ne
silankė iki gyvas buvo. Kodėl? Todėl kad 
vikingai tik kur nors gerai sumušti, išnai
kinti negalėdavo daugiau blaškytis iki ne
sudarydavo naujų pulkų, iki nesuaugdavo 
naujų vyrų. Jie Lietuvių žemėse galėjo 
būti sumušti taip kaip ir kitur kur.

Lietuviai-Žemaičiai turėjo kada nors 
Apuolę iš priešų atimti, ir gal atėmė labai 
trumpu laiku. Taigi, mano apysakai tokią 
užbaigą padaryti kokią padariau pateisi
nimai yra stiprus.

Kaip įžangoje sakiau, Meninas para
šyta panašiu stilium į Prancūzų tų pačių 
laikų apysaką “Roland”, kurioje dalykas 
dedasi apie 60 metų pirm Meruno. Ta
čiau Meninas nei kiek nepaseka ir nepa-

litiką suka. Tarp jų pa
žymima ir Amerikos minis- 
teris Pabaltijai, p. J 
Van A. MacMurray, kuris 
esąs žmogus “gilios, vikrios 
ir puikiai valdomos kalbos”. 
Jis giliai pažįsta Kiniją ir 
Tolimus Rytus, nes tuose 
kraštuose ilgai tarnavo, to
dėl jo paskyrimas Pabalti
jai nevartoja visų jo talen
tų. Lietuvai, tačiau, sma
gu turėti Amerikoną, kuris 
tarptautinėje politikoje pa
sižymėjęs.

Ten pat aprašoma ir p. 
Robert F. Kelley, kurio min
tys ir pažiūros apie Lietuvą 
ir jos ateitį butų Lietuviams 
labai naudinga patirti ir 
žinoti. Jis dirba Valstybės 
Departmente Washingtone, 
taip vadinam Rytų Europos 
reikalų skyriuje. Jo žiny- 
boję rinkti žinias ir faktus j mėgdžioja Rolandą nei Anglų panašios ru- 
apie Rytų Europą (Pabal- 
tiją ir Sovietiją) ir teikti jas 
tiems viršininkams, kurie 
nustato Amerikos užsienio 
politikos santykius su tais 
kraštais.

John į ]aįk0 įr

šies, tik daugiau sumaišytą su viršgamtiš- 
kais dalykais ir burtais, veikalą “Karalius 
Arturas”. Meninas yra visai savo rūšies 
ir rišasi grynai su Lietuvių tautos reika
lais. Kad Meninas, apysakos karžygis, 
patenka tarp vikingų, tas yra pilnai leis
tina. nes per ’ kelis šimtmečius ' tuo laiku,— — . . T • j • I llLc jjvil IVLllo oil 11 Lili vVl Lt O LL1VJ IdlivLl,

Kurie turite Lietuvių j |ęaį Lietuvos istorija gausiai mini, i Lie- 
Rankp mnicrn ir nnrir.p . . ... ... . —... .Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage 

Kreipkitės
P. P. MUL10L1S 

6606 Superior Ave.

\ tuvių žemes lankėsi vikingai plėšti ir pre
kiauti, ir jie vaikus grobė ir veždavosi į 
savo šalį.

Gyvenimas tais amžiais daugiausia

A

Knyga, gerbiami skaitytojai, jau 
tava. Puikiai padaryta, lengva skaityti. 
Reikia tik ją platinti, ir todėl šiuomi kvie
čiu jus visus ir kiekvieną pasistengsi Įsi
gyti Meruną, nusiųsti šią knygą dovanu 
saviškiams į Lietuvą. Ji ypač pritinkanti 
jaunimui, nes per visą veikalą ištisai aš 
atsargiai saugojau kad niekur nebūtų įkiš
ta jokio nepadorumo, žemumo, nemorališ
kumo, bet visur keliama dori pavyzdžiai, 
pamokinimai, inspiracija.

Per Gegužės mėnesį Meruną gausite 
už $1.50. Nenoriu kad knygos gulėtų ant 
lentynų, todėl siūlau jums, imkit, skaity
kit, platinkit. Ja džiaugsis kiekvienas kas 
tik ją gaus į rankas paimti.

K. S. Karpius, autorius.

ga-

Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskui kariaudami susi
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Merunas, Juodo Karžygio Simus—istoriškas-pasakiš- 
kas aprašymas iš laikų Vikingų kovų su Lietu
viais, Į šį aprašymų ineina paėmimas tų laikų 
garsios pilies Apuolės ir paskui jos išvadavimas. 
Tvirtais audimo viršais, 544 pusi. Kaina ...... $2-00

Mohameto Kelione į Dangų—aprašymas apie Moha- 
metą ir jo tikybų. Taipgi telpa keli kiti populia- 
riški mokslo straipsniai. 125 pusi. ----------------- oO

Nenorėjai Duonos. Graužk Plytas—komedija iš jau
nimo gyvenimo. 19 pusi--------------------------------- 1°

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. _ Cleveland, Ohio
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kaudami ir siekdami su- tardymo laikų, kuomet fak- NAMINIAI DARŽELIAI 
spenduot p. Chase-Čękana- tai rodė jų negražius sau- 
uską taipgi, atkenšint p.! vališkus darbelius, nemalo- 
Januškevičiui už iškėlimą ni ši byla ir pačiam p. Ge- .

nmonėms reikėt j 
ir kitur jo gausi į 
susisiekimasvįl 
presams atplaiįj 
jūreiviai ir tuij| 
.iviu buvo lengųi 
ir ’Lietuviams ji 

dynės dienose J 
is kelius toli į A 
> statytis pilai:- 
atmušti ir sujJ 
kai musų bodį 
ivedžiojimii k 
o šių dienų sr? 
r, tačiau tais? 
nė Lietuviai td

>o galingais ir: 
t po Menino 
s iki Juodųjų 
susitarti, s
Iba musų jau 
'rija, prade

Taigi, Da 
lėtas Lietuviu; 
is ir jo pat 
ykiu ir gavi 
5, yra manomi 
ganizavimosi 
linkybės leido: 
tuvių gentėsę 
nuo užjuriopri 
išliko Lietai 
rtėms su ją 
auti ju didžiu

NEWARK, N. J.
Pikninkas

Newarko Lietuvių Moterų
Klubas rengia pirmą didži- kuopos viršininkų skauda- gūžini, nes jis į ją Įveltas 
auusią gegužini, pikninką lų, ] 
geg. 30 d. (Decoration Day) paneigdami SLA. Konst, bos nariais. Bet gražu ari 
m. Progress Club alėje, ne- Įstatymus traktuojančius negražu kam, byla pasiekė 
toli nuo Wood Av., Linden, skuwndus ir baudimus ariu klimaso. Valstijos Apdrau- 
N. J. Pradžia 1-mą vai. po suspendavo p. Chase ir p. dos Departments Komisio- 
pietų. Januškevičių Sr. nierius pareikalavo, kad bu-

Gerbiamieji Newarko ir Motyvai buvo jų sekanti: Tų ištirta ir likviduota. Gre- 
apielinkės lietuviai, neuž- 1) suspenduojant p. Chase ta to, turbut SLA. viršinin- 
mirškime šito musų tautos diskvalifikuot jo kandidatu- kai suprato, kad p. Chase va]stįjoj; randame puikų pa. 
brangaus Įvykio: pikninko rą į SLA. centro Sekr. urė- pasiryžęs, toliau juos nu-įVyZCH Tenai Muncie “Čom- 
parėmimui aviacijos! Tau- dą, 2) suspenduojant p! Ja- tempt ir padaryt daugiau naunįįy Garden Association” 
ta be aviacijos yra tauta be nuškevičių Sr., buvo many- jiems nemalonumo, o gal pracĮgj0 eįįdel'i daržą, kuria- 
ateities. ta, kad tokiu budu atėmus teisme but atsidūrę neken-|me augįna bulves, kernus,-

Pusė pelno skiriama avia- iš jo narystės teises ir bal- tėję: tatai viršininkai kuo- tomaįes įr t Tas cjar_ 
cijai ir Dariaus-Girėno pa-* są, bus galima neprileist jo J P°s, Pirm G. Levišauskasl goves sukenuos (įdės i ble- 
minklo fondui. prie atidengimo skandalų p.; pradėjo maldaut, kad reikiaĮ jęįnes) įr žjema bus isdali-

Bus Įvairus pasilinksmini- J- Sekio sąaryšy su indor- susitaikini, paduot i ankas namos bedarbių šeimynoms, 
mas: laimėjimai dovanu ir savimu ir iškeitimų Janus vieni kitiems ir užbaigt by- Atskiros šeimynos gali te- 
kitokiu margumynų. " kevičiaus čekių narinių mo- lą susirinkime. Viršininkų na} pradgti mažesnius dar-

Įžanga tik 25c. Vaikams| Pfteko į p. Se- priekį
veltui.

Jei ir lytai pikninkas 
tiek bus, nes ši vieta 
taip Įrengta. Muzika 
Barrett’o.

Kviečia rengėjos.

Naminiai darželiai gali 
suteikti daug darbo naudos 
ir džiaugsmo bedarbiams. 
Kaikuriose kolionijose vyraikonspiratyvišku budai kartu su kitais Pild. Tary- ^ 3edn i ffru e^h kreinia

i . ,-,-r . tt i i • • i y, bLlblUt;U.ct 1 Lti LllJtJb 1JL Al tipict-
rrdoYiii Si 1 A k r»nar nnc nariaic Kor rrvcWn □>’ x

OLIOAViVVICL X 11 Uiti

I si prie viešųjų įstaigų, su 
prašymu, kad jiems pavestų 
nevartojamas viešas vietas, 
k. t., parkuose, žaidimo vie
tose, mokyklų daržuose, ir 
t. t.

Muncie mieste, Indianos

į: Division of Publications.! 
Washington D. C. ir prašy
ti sekančių knygučių: No 
1044—The City Home Gar
den ; 937—The Farm Gar-1 
den in the North; 1190— 
Growing an Acre of Pota
toes; 1242—Fruit and Vege
table Gardens; 1371—Vege
table Diseases and Insects; 
1471—Canning Fruits and 
Vegetables; 1481—Planting I 
the Roadside; 1553—Plan
ning Family Expenditures.

pam. vilta

inkai totd 
pešėsi, tooJ 
)s atsparos 
žemėse.

ytojai, jau 
engva skar 
lel šiuomit 
pasistengsi 
knygą ta 

pač pritink 
kalą ištisai 
u r nebūta i- 
mo, new 
ori pa^yafc

kio rankas. Ant tų čekių Lė ir prašymų dare p. Chase Į)aUg firmų kitose šalies 
vis- hidorsmentai randasi S. Ge- J Januškevičiui, kad dalyse, kurios buvo privers- 
yra gūžio ir K. Gugio kaipo SLA viską dovanotų visinin- ^os aįgtatyti senus ir gerus 
gob iždininkų, pastarieji atsisa- kams> kurie sutinka jųjų vyrus nuo darbo arba šu

kė, kad jie tuos čekius matė: suspendavimą panaikinti, trumpinti jų darbo valan- 
ir indorsavo. Fiktyviškai Tokias sugestijas siūle ii das^ aplaipino juos pavedant 

, indorsuoti 7 čekiai. Šie Pa^s SLA. Pi esidentas pe- ^gvesti daržovių darželius, 
čekiai iškėlė skandalą ir del gnžis, bet p. Chase pasakė, pi>istatydamos jiems net sek
to skandalo p. Januškevi- kad J<aip jus foimaliai su- jas g. reikalingus žemei 

DAYTON, O. čius buvo negegališkai su ............. .......
,... . . .. spenduotas 12 mėnesiu.Vilniaus krašto lietuviams! 

baduoliams suaukota $31.00 
Iniciatyva SLA. 105k. pas' 
geros valios lietuvius su
rinkta $21.00 aukų. Iš 105k. 
iždo auka $10.00. Viso su
daro $31.00.

Pinigai $21.00 pasiųsta Januškevičius neradę 
per Lietuvos konsulą, New b®s kP;,apgavo į
York, o 105 k. valdyba taip- . 
gi pasiųs $10.00. 

Aukotojų surašąs: po
$1.00: K. Paulauskas, P. „ V?*.': "endarn kuriam teko daugiausio ne-
Venys, A. Navickas, J. No- . ....... „J,, malonumo turėti del jo at-

:kad apeliaciją reikia atmes- HktV Ibelin kuopoje ir 
ti kaipo nieku nepamatuo- ^ygmose suspendavimui p. 
tą dalyką ii- atmetė, tokiu ,C,hase’ nemalo,nu

. budu sankcionavo SLA. 124 k^ausyti liudininkų parody- 
A*'cod- kP- viršininkų konspiraty- puCektų faktų. Žodžiu 

X viską suspendavimą p. W. ia Lumėjo p. Chase-Geka- vz. vru-K, nauskas n- p. J. Januskevi-
e,. čius Sr., nes jųjų pusėj buvo

KT ’! ■' • i . teisybė ir faktai.Nuskriausti ir nekalti bu- Šita byla Susivienijimui 
nemažai pinigų kainuos, tik

spendavimą panaikinsite, už- djrbti įrankius
rekorduosite viską kaip rei-j Žmogui, kuris aplink savo 
kia, tada šita, byla bus; namelius turi nors-kiek že- 
baigta; pareikalavo, kad vi-1 
si tuo reikalu formalumai 
butų padaryta, tatai p. S. 
Gegužis pagamino rezoliuci
ją, kuria kuopos nariai vien
balsiai priėmė ir tuo budu 
neteisėtą, nelegališką su- 

tv • i e, • j ' špondctViniR panaikino.Prezid. S. Geguži, pastara- 1 T \ .
jam Ignoravus apeliacija, Laike tardymo Jod.V' 
Pildomą Tarybą, bet ir čia buvo ĮdonnJs- T y1,1'81’ 
vadinamas Pild. Tarybos nmkai, ypatingai p. J. >. ekys 
“kvartetas,” kuris sudaro 

reika, Kaunas (įstaiga), j. j daugumą balsų, nusprendė.
Sakalas, M. K. Mockevičius, 
Paul Frohle, P. Dambraus
kienė ir p nia Somintus. 

Po 50c.: J. Mikalauskas, 
A. Kavaliauskienė, . 
raitas,1 L Gužauskas. U. vru-1 _ —y---------- y ■_
žauskienė, J. A. ■ Urbonas, y? Chase ir p J. Januškevi- 
A. Augustauskas, J. Onu- 
šaitis,i P. Burneika, J. Biels
kis, E. Čekanauskienė, S.! darni, bet apkaltinti p. Chase 
Monus, J. Paluck ir O. Znau';ir Januškevičius J>r., nepa- 
miens'kienė. 
$4.00.1

Skandalas pasiekė 
tik Pild. Taryba, 

valdišką istagą
Kuomet p. Chase

lie 
bet

ir p.1 
teisy-

mes, daug gero atneš na
minis darželis. Jis reika
lauja mažai priežiūros; Sa
vininkui suteiks geresnės 
sveikatos ir per visą vasarą 
turės šviežių daržovių, o 
rudenį šeimynininkė galės 
kiek-nors padėti jų ant žie
mos.

Daržovėms reikalinga ge
ra žemė. Žmogus turi būti 
apsipažinęs su darželio pla
navimu; su žeme; ką toje 
žemėje galima sodinti; ka
da; su trąša; kaip išnaikinti 
insektus (amarą); Kaip kon
troliuoti augalų ligas ir 
daug kitų dalykų. Tas visas 
reikalingas žinias galima 
Įsigyti greitai ir visai veltui. 
Tik kreipkitės Į savo atsto-' 
vą ar senatorių, arba tiesiog1

ŠIŲ DIENŲ PAPRASTAS 
GĖRIMO PUODUKAS
Gal manote, kad senoviš- į 

kas pavojingas ligų nešio
tojas, paprastas gėrimo puo
dukas, jau seniai dingo. Bet: 
ištikrųjų tik persimainė 
forma ir šiandien vis gra
sina žmonių sveikatai. Žmo
nių sveikatos žurnalo re-' 
daktorius kreipia musų aty- 
dą į naują pavojų:

Paprastas gėrimo puodu
kas ne dingo. Beveik ^męs 
visi jį vartojame, tik kitoj 
formoj.' Šiandie žmones ge
ria vandeni iš atskirų sani
tariškai popierinių puodukų 
Po kiekvieno vartojimo juos 
numeta. Bet jie nėra at
sargus vartojime stiklų ir 
valgio indų. Viešose vietose 
cie-patys žmonės vartoja 
stiklus, lėkštes ir kitus in
dus, kurie niekad nebūna 
atsakančiai numazgoti kans- 
tame vandenyje po kiek 
vieno vartojimo. Jie tikį 
buna nuplauti tankiausiai 
šaltame vandenyje. Tik pa- 
tėmyk bile sodos ar šaltkb- 
šės (ice cream-soda) vieto
je, kaip tenais tarnas pai
ma stiklą nuo stalo, nuplau
na po bėgančiu šaltu vande-' 
niu sykį arba įkiša į bliudą 
nečysto vandens, panardina

ir ištraukęs vėl paduoda se
kančiai ypatai. Tas stiklas 
Šimą kartų nesanitariškes- 
nis už paprastą gėrimo puo
duką. Tokis nuplovimas tik 
pridėjo tą stiklą prie ge
malai daugybės kitai stiklai 
tame nešvariame vandenyje 
skalautų.

Influenza, paprastas šal
tis, džiova, plaučiai uždegi
mas, skarletina, difterija, 
kosulys ir “Vincents Angi
na” yra tarp svarbiausiai li
gų, kurias galima perduoti 
per nešvarius valgymo in
dus. Negalima prašalinti 
ligų gemalus paprastu plo
vimo budu. Reikia mazgo
ti juos karštu vandeniu. 
Kuomet vartoti indai, pa
prastai rankoms nuplauti, 
tai prie pasilieka jų daugiau

negai 20 a organizmų.
Apie 92 % visų perduo

damai [ liūgai b ti n a p e r- 
duotos per nosį ir burną. 
Todėl, netik svarbu ką męs 
dedame į savo burną, bet ii! 
nuo kokio indo tuos daik
tus imame. Švarus maistas, 
švarios rankos ir švarus 
indai,-tai trys svarbiausi 
faktoriai kontroliuoti sei- 
lėms-perduodamus užkrėti
mus.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

Scotts Nauja Krautuve
Atsidaro Šiandie

Su pilnu paskirtymu
5c, 1Oc, 2Oc ir 25c TAVORO

Neužmirškite atsilankyti i ši modernišką 
nauja krautuvę!

Rasite Įvairių pasirinkimų
Męs turime ko jums reikia ir kada reika

linga.
Ateikite pažiūrėti musų krautuves jos ati

darymo dienose: penktadieny j ir Šeštadieny j!

Ateikit Susipažinti
Neužmirškite Antrašo!

7036 Superior Ave.

leruną p 
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Smulkiu atiku: sitenkino tokiu SLA. Pild. $•. Ceguzio_ laiko su-
Tarybos - viėnpusižku nuo- ?alstv , Vi kelionės išlaidos 
sprendžiu, kerštavimu jiems bus ,CJ1( .J6 suma> o kjek ki- 
pasiryžo kovot ir pasiekt. išlaidų padaryta. Bet
pergalės. Del to p. Chase k Gėguzis, nė p. M J.
apskundė SLA. kuopos ir finikas negalėjo jtikmti Ko- 
centro viršininkus Connec- aJsJnierių, kad jie neklai

dingi, kad jie teisingi, fak
tai p. Chase, Konst. Įsta
tymai kuriuos jis gynė gin
damas savo narystės teises 
nugalėjo SLA. Prezidento 
ir Sekretoriaus pareiški
mus ir Konstitucijos inter- 

i pretavimus, tokiu budu p. 
Pild"11 Chase pasekmingai kovą 

' laimėjo su SLA. kuopos ir 
centro viršininkais.

Reporteris X.

Juros Ke
li broliu, fc 
;o vienas t- 
ludami sie
kus ir sn> 
tįsi. Paras

18c. (fti 
įkleliai).

eveland, Ot

as-pasaki- 
su Lieti- 

t tu laibi 
vadavime 
na ...... P1

pie Mob*- j 
ti populis- j 

ja iš jau- I

■eland, ta

PIKNINKAS
Šv. Petro draugystė ren

gia pikninką gegužės 27 d. i Bent Valstijos^ Insurance 
Hickory Grove parke, 
rengėjų teko patirti, 
busiąs! šaunus į 
Šv. Petro draugystė yra pir
mutinė ir seniausia lietuvių 
pašalpirtė draugystė Day-1 tyrinėjimą ir radęs Pild. 
tone. “D” Rep.' Tarybos narių pasielgimą1

neteisingą, privertė Pik1..
  Tarybą ir S. Gegužį atnau- j 

jint bylą; ištirt viską ir pa- 
HARTFORD, CONN, naikint ' suspendavinų p. 

j Chcise. I atai Komisionic- 
SLA Viršininkai gavo per riaus verčiamas p. S. Ge- 
nosį Čekanauskas - Chase £užis bu™ atv.Vk§s du kar- 

, v. ... „ . . tu ir atliko tyrmejima įsin Januškevičius Sr. bylą , . - v • ■z-7 v klausė abejų pusių argumen- 
laimejo. įus įr patyrg faktus, tapgi

Garsioji SLA. 124 kp. ki- liudininkų testimonijas, pa
lus byla pasiekė klimasą ir matė fiktyviškus čekių in-į 
pasibagė SLA. viršininkų dorsementus, žodžiu, paty-Į 
nenaudai. Bylą laimėjo pp. rė kaip kuopos viršininkai 
W. M. Chase—Čekanauskas-sauvaliauja; sąlygų ir faktų 
ir J. Januškevičius Sr., ne- verčiamas kitos išeities ne- 
legališkas ir neteisėtas su
spendavimas p. Chase ir p. duoti, kad suspendavimas p. 
Januškevičiaus SLA 124 Chase ir p. Januškevičiaus 
kuopoj birž. 11 d. 1933 m. butų panaikintas, tuo reika- 
tapo panaikintas po to kaip lu jis pagamino rezoliuciją 
Conn. Valst. Insurance De- kurią nariai vienbalsiai prie- 
partmento Komisionierių ši mė ir suspendavimą p. Chase 
byla pasiekė. ii' kartu J. Januškevičiaus

ŠĮ byla turi politiško ir' panaikino.
asmeniško keršto motyvus. Šitaip pasibaigė skanda- 
SLA. 124 kp. viršininkai J. linga arti vieno meto senu- 
Sekys, G. Levišauskas ir P. mo byla. SLA. viršininkai 
Labanauskas (Vitaičio ir S. gavo per nosį! Kaito jie 
Gegužio draugai) bepoliti- kaip sunkų darbą dirbdami

jg I Dėpa-rtmento Komisionie- 
kad i1 ’*ui reikalavo, kad Komi-

pikninkas sionievivis ištirtų jo suspen
davimą ir panaikintų.

Komisionierius padarė

C. Pakeltis Pharmacy I 
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)

1117 E. 79th Street
(Kampas Pulaski Ave.)

Pranešu savo tautiečiams kad į 
mano aptieka perkelta nuo 81211 
Sowinski avenue j naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokiu ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsišenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz*- 
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs 
tokių ligų.

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

(Ypatiškai mane galit matyt nuo 
9—12 ryto ir 5—11 vakare)

ir visokiu ki- 
‘(18)

APTIEKA "
Cleveland, O.

ENd. 8534

3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

•1. Daugiau 
liU

My-
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i ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS |

New Zip for tyįrft all motors! =

PE^piP.mi
mo E

The Motor - Matched Gasoline =
NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS |

Visose Pennzoil Stotyse =

The Columbia Refining Company €
rado, kaip tiktai rekomen- riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiniiiiHiiiiįiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiniiič 

ĮĮiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiir  ̂
1 TWI I < l < AKUSS |
Ę (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
Į Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. =
: Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t =
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E
: tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =

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

sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
i 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^Hiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiin»iiiiiiiiii!iiiiiiiiiir

Draugiškiems 
Išvažiavimams 
Konvencijoms

Pasamdykit Sau 
MOTOR COACH

Saugus, greiti, patogus . . . kelionėms bent
kur . . . operatoriai specialiai parinkti ir iš
lavinti . . . prirengimas toks pilnas kad iš-
pildysim visokius reikalavimus . . . atsako-
mingas patarnavimas pilnai atsakomingos kom
panijos . . . kainos visai prieinamos.

The CLEVELAND RAILWAY Co.
CHARTERED SERVICE DIVISION

MAin 9500



■—

C. Pakeltis Pharmacy (aptiekaI 1117 E. 79 St
______________________ < ■
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I KAS GIRDĖT CLEVEUHOE-APIEUHKESE % |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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Liet. Dem. Klubo susirinkimas Pagerbė p-lę Jennie Palilionaitę Mušė junijistus

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas City Editor—Walter Krause

Business Manager—Albina Salaseviciute Typist—Helen Palub

WEAKENED BY WEEK-ENDS

6820 Superior Ave. Cleveland, 0. 
Phone: ENdicott 4486

Gegužės 31 d. Lietuvių Demo
kratų Klubas laikys savo mėne
sinį susirinkimą Lietuvių Sve
tainėj 8 vai. v. Bus žymus kal
bėtojas William Dixon, buvęs 
miesto teisių pagelbininku. Jis 
paaiškis daug iš praėjusių lai
kų ir ateities reikalus. Paskui 
bus vaišės Visiems Klubo na
riams dykai. Prašome visų na
rių ateiti ir atsivesti naujų.

Kviečia valdyba.

Pavasaris,—garnys ir čia
Pirmadienio vakare, gegužės 

21 d. advokatui Antanui ir Mar
celei Montvilams, 963 E. 128 
St. garnys atnešė gražią astuo
nių ir pusės svarų dukrelę.

Ponia Montvilienė yra Poly
clinic ligoninėj po Dr. Antano 
Kazlausko priežiūra.

Reiškiame Montvilų šeimai 
geriausius linkėjimus ir ponei 
Montvilienei greito pasveikimo.

Nauja krautuvė
Kur seniau buvo Jacoby 

krautuvė dabar yra nauja Scott 
krautuvė. Jos atidarymas bus 
šitą penktadienį ir šeštadienį, 
geg. 25 ir 26 dd. Kainos tavoro: 
5c., 10c. ir 25c.

Krautuvės perdėtiniai prašo 
lietuvių ateiti ir susipažinti su 
jais ir jų moderniškai įrengta 
krautuve ir tavoru.

Be abejonės tai bus paranki
ausia lietuviams vieta “šapyti.” 
Ypač moters, neužmirškite!

Du nauju kunigu
Gegužės 27 d., šitą sekma

dienį bus didelis įvykis: atsi
bus primicijos šv. Jurgio baž
nyčioj dviejų lietuvų kunigų bū
tent, Juozapo Andžiulaičio ir 
Kazimiero Petreilio. Jiedu bus 
įšventintu šeštadienyje Vysku
pinė j Bažnyčioj.

Kun. K. Petreikis laikys savo 
pirmas šv. Mišias šv. Jurgio 
bažnyčioj gegužės 27 d., 9:30 
ryte. Po mišių bus bankietas 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Super
ior Ave. Kun. J. Andžiulaitis 
laikys savo, pirmas šv. Mišias 
šv. Jurgio bažnyčioj 10:30 ryte. 
Po mišių bus bankietas poba- 
žnytinėj svetainėj. Kaip ant 
vieno, taip ir ant kito tikimasi 
labai daug žmonių.

Tokiu budu Clevelandiečiai 
susilauks dviejų jaunų energin
gi] darbutojų Bažnyčiai ir Tau
tai.

Jennie Palilionaitės tėvui mi
rus, ji užėmė jo vietą operuoti 
rubsiuvyklą (kriaučių šapą). 
Minėtos dibtuvės darbininkai, 
kurių tarpe yra daug ir lietuvių, 
sumanė pagerbti savo “bosienę” 
J. Palilionaitę, jos gimimo die
noj. Ta proga jie nupirko jai 
labai gražų “toilet setą”.

Visi darbininkai linki savo 
jaunai užveizdai daug laimės 
ir kloties jos užsiėmimuose o 
jos mirusiam tėveliui amžinos 
ramybės. Kadangi 30 d. gegu- 

Ižės yra mirusių atminimo šventė 
todėl męs visi darbininkai nori
me jį aplankyti nors minitimi.

Y.

Iš Liet. Kultūros Darželio 
Veikimo

Gegužės 11 d. L. K. Darželio 
Sąjungą laikė savo mėnesinį 
susirinkimą ir po visų išduotų 
raportų pasirodė, kad viskas yra 
geroje tvarkoje ir darbas varo
mas tolyn. Nutarta surengti 
didelį pikninką birželio (June) 
10 d. Tado Neuros farmoj. 
ši vieta yra visiems gerai ži
nia, tai nėra abejonės, kad ir 
pasekmės bus geros.

Lietuvių Kultūros Darželio 
Sąjunga jau baigia penktus me
tus nuo jos įsisteigimo. Ji per 
tą tarpolaikį yra nuveikusi ga
na didelį tautos darbą, o da di
desnis darbas laukia ateityje, 
kam yra reikalinga didelė pini
ginė parama. Tai dėlto ir yra 
musų visų priedermė atsilankyti 
į tą pikninką ir tuomi paremti 
varyti tolyn pradėtąjį darbą. 
Taip-gi yra nutarta, kad atei
nantį rudenį, suėjus penkiems 
metams nuo L. K. D. Sąjungos 
įsisteigimo butų surengtas di
delis bankietas šv. Jurgio para
pijos salėj.

Jonas Jarus

Didelis pikninkas
Liet. Kultūros Darželio 

Sąjunga rengia dideli pik
niką sekmadienyj birželio 
(June) 10 d. Neuros darže 
Brunswick, Ohio. Kviečiame 
visus atsilankyti ant šio pik- 
ninko, kad paremti Kultūros 
Darželi.

Įžanga 25c ypatai. Prašo
me kitų draugijų šioje die
noje nieko nerengti.

Komisija

Siaudynes Skrybėlės
JAU ATEINA

IŠSIRINKITE SAU PATINKAMA SKRYBĖLĘ 
KUOMET MUSŲ SANDĖLYS YRA PILNAS VISO
KIŲ NAUJASIOS MADOS ŠIAUDINIU SKRYBĖLIŲ
KAINOS NUO 1.00 iki 3'05

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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I WILKELIS FUNERAL HOME
= Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok E 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems — 
ŠE lygus, be tsižvelgimo į kaštus. “
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- = 
“ derniškas. ' =
= HEnderson 9292 =
ižintiinititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||=

Muštukai pradėjo atviral-veik- 
ti. Susiorganizavo būrys ię 
20 mušeikų ir apsiginklaę du
jų bombomis, guminėmis laz
domis ir akmenimis, puolė val
gyklos darbininkų unijos susi
rinkimą ir sumušė 8 vyrus ir 
vieną moteriškę; Salės savinin
kui paleidus į juos penkis šū
vius, jie prasišalino.

Trumpos žinutės
SLA .reikalai pas mus jau 

buvo kiek apmirę ir atrodė, kad 
niekas apie juos nebesirūpins 
Prieš rinkimą delegatų į Seimą 
rodėsi, kad visai nebus kam ten 
važiuoti. Bet kuomet delegatai 
tapo išrinkti, tai ir judgė j imas 
atgijo. Vieni duoda delegatams 
patarimus, kiti tiems delegat- 
anms priešingi. Visi sujudo, 
prasidėjo naujas gyvumas, SLA 
ėmė judėti.

Žinome, kad svečiai iš Lietu
vos lanko kolonijas su Vilniaus 
krašto reikalais, o tie rei
kalai turėtų būti ne partiviniai, 
bet visų reikalai. Bet pas mus 
Clevelande taip nėra. Čia dar
bas pradėtas varyti tik parti
jos, o visuomenė kaipir “už- 
niršta.” Naujai susitvėrusi Ka
talikų Federacija sušaukė tik 
katalikų draugijų valdybas pa
sitarimui ir pradėjo darbą at
mesdami tautiškas draugijas ir 
jų veikėjus. Negeistinas apsire- 
škimas.' Kuomet tautininkai 
rengia kokią-nors tautišką pra
mogą, tai visada užkviečia ne 
tik tautininkus, bet abelnai vi
sus lietuvius. Ir visuomet pa
sekmės buna geros. Bet pa
našus išsidalinimas, kokį pra
dėjo priėmimui svečių, gali būti 
be pasekmių, nors šis reikalas 
ir yra labai svarbus visiems lie
tuviams.

Dr. Vinco Kudirkos pašalpinė 
draugija gegužės 11 d. special
iame susirinkime nutarė, kad 
savo padėtus pinigus Lietuvių 
Bankoj pervesti kaipo paskolą 
ant namo. Didžiuma narių per
matė, jog tai .bus geresnis in- 
vestmentas, negu dabar yra. 
Visiems yra žinoma, kad iš 
minėtos bankos pinigų visai ne
galima išimti. O padarius to
kią paskolą, tai kas trys mėne
siai griš' dalis tų pinigų. Tą 
darbą atlikti pavesta valdybai.

PRANEŠIMAS KAD PER
SIKĖLĖ Į NAUJA VIETA 
Julius Vitkauskas, Witkoff 

13500 Darley Avė.
Telefonas: MUlberry 1342 
Offiso Telefonas:

MAin 1398
ANT PARDAVIMO

Labai pelninga siuvimo, 
taisymo ir prosinimo Krau
tuvė, 3591 E. 131 str. Sesios 
mylios aplink nėra kompe- 
ticijos. Krautuvės ir 4 kam
barių randa $25.00 i mėnesi.

ANT RANDOS
Randavoju kambarį vyrui 

? rba moterei ant antru lubu, 
1599 E. 49 Str.

Gerai apmokama gaso 
stotis, 13200 Caine Ave., arti 
Miles Ave. Battery, Igni
tion ir Brake Service su 
lotu 71 x 137 del budavo- 
jimo. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės:

ZIMERMAN
4233 E. 131 str. tarp I ir 3 v.

v. po piet. I

By PETER SKUKAS

Graduation Then What?
This is the time 

of the year when the 
finished products of 
our schoos and colleges 
are distributed about 
the country as the 
completed units of 
these “factories” of 
learning from a raw 
and plastic form of

peter skukas; material. To pass 
judgement on them, an inspection, 
would be sheer folly. Only time
and the condition of time will tell 
the final story.

From 1922' to 1929, a period of 
sxpansion, of intgration, a post 
war period that probabaly shall 
never again be duplicated, college 
graduates were in the greatest of 
demand. Even the students of a les
ser degree of intelligence were offer
ed, upon graduation two or three 
jobs apiece which some of them 
today still hold, not because of their 
intelligence but because of the grad
ual acquisition of their work which 
they perform with a certain ac
ceptable degree of thoroughness and 
accuracy. It is safe to say that 
some of the newer graduates given 
the same experience could far out
distance the old graduates. These 
depression reared graduates were not 
brought up upon a “silver spoon” 
type of education. The pangs of 
hunger, of tuition money, of many 
small necessities which had to be
passed up will long linger in their 
memories as the result of a dis
mantled,chaotic system which was 
based upon a false prophesy that 
the ever expansion of business was 
a God given and a Divine right and 
would contiinue indefinitely together 
with its overhead of graft in politics 
and the ease and luxurf of this 
gasoline era. The graduate of these 
times, you will find, to be one who 
is thinking deeply of our economic 
system, of its ills and of its ulti
mate future. Unwantingly, these 
problems were thrust upon their 
shoulders. Therefore, they are diag
nosing the problem, are more alert, 
at least more than if they were 
handed a job upon a silver platter, 
and are trying to do their little bit 
toward rectifying a debt-ridden, graft 
ridden and a somewhat moral-less 
world which they will inherit. It 
sometimes phases me to hear the 
commencement speaker advising that 
th graduates before him go out and 
do their share toward bettering this 
world and make a success of it. 
Surely, but how will they exist un
til such times as the results of their 
work will be of any value to them. 
For every graduate there are dozens 
of selfish politicians, organized at 
that, to combat with, hundreds of 
factories, of corporations whose un
scrupulous methods peivade these 
times, and are even openly flauted 
about.

Education is an economic neces
sity, not a luxury,—unless you are 
in the millions. We wouldn’t have 
worked so hard at school if better 
grades were not given and we don’t 
have to be modest and say that such 
a student is. of little value. The 
theoretical, idealistic life cannot be 
used in a practical and partly cor
rupted life. Human nature is like 
that, and you can’t get away from 
it.

The “road ahead” for the recent 
graduates are winding, precarious

O ROSEDALE
Dry Gleaning Co.t

C. F. PETRAITIS, Prop. o
6702 Superior Ave.,* ■’

NEUROS DARŽAS
Piknikams Vieta

draugijoms ir klubams bei šiaip 
kam kas tik nori. Atvažiavi
mas geras, vieta visiems Lietu
viams žinoma. Kaina prieinama.

TADAS NEURA, Sav. 
Kreipkitės tuojau.

Ofiso telefonas *
ENdicott 1378

Namų Z
CLearwater 1951-J J

: DR. A. J. KAZLAUCKAS į
GYDYTOJAS IR *

CHIRURGAS s
6902 Superior Ave.

; Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. Z
>*********#^****^***sr*s#«e**Mr#^^*<*.s

and murky. A fog shuts out the 
future. Civilizations have come and 
civilizations have gone. Some have 
lived through through an age of 
ease and comfort, others have borne 
the brunt of burdens for the succed- 
ing civilizations. Instead of fight
ing for the right of self government 
from ruthless monarchs we are now 
fighting unseen foes with many 
faces for our very existence. The 
tinkerings of some meri-inventors- 
were once lauded, today we slightly 
loathe because of the mess we are 
in partly because of their curiosity, 
yet, unmindfully, we accept modern 
improvements joyfully little realiz
ing that the happiness is a bit short 
lived, and unstable.

I know some will say what has all 
this to do with education? I say 
it has all to do with it. Education is 
worthless, to a great extent if it 
cannot be put to work. Of course, 
it has helped us to enjoy life more 
fully, but again, nothing can satisfy 
an empty stomach but food. It is 
foolish to suppose that profession
als are exempt from the grievances 
of the many. If the less fortunate 
class, of which they are in the ma
jority, cannot make at least a living 
how can the doctors, the lawyers, the 
engineers and the ministers expect- 
to be employed to any extent so as to 
enable them to live in a semi-com- 
fortable existence. For every “white 
collared job” there are hundreds of dog 
collared” jobs to support them. What 
I want to bring out is that the under
dog requires more attention then we 
previously had thought. Being in

the majority they are the consumers, 
but if they can’t buy how can the 
professional exist.

Therefore the fresh graduate will 
have to go and accept a job, if he 
can get one at all, not entirely com
mensurate with his ability or train
ing. He will find that the sudden 
change from college or high school 
life to that of the practical world 
a bit harse and cruel. He will find 
that “puli’, that relatives and friends 
in the upety-up can assist him far 
more than his intelligence or his 
ability. Everyone will have to de
cide for himself just how much of 
that they will adhere to. It’s “smart” 
to be independent, but after all, 
the cloistered life of the college 
with its fair and judicial instructors 
where reason reigns is unlike the 
common world where reason is push
ed in the background and find that 
all the rules of reason are vio
lated and transgressed for the more 
effectual method of a lot of bla-bla 
and baloney. This is all possible 
because the majority have not learn
ed to accept reason. It prefers 
rubbish. And it will get it as long 
as it wants it.

Every year the new graduates 
make inroads to this lucrative but 
blind populace. Those in “power” 
crave not for more of them. It 
stifles their very exilstance, but 
slowly, but surely, these graduates 
are going to come to their own. 
A few of them will follow the easy 
path and even aid and abet the hench
men. Our only future hope lies 
with those that will give way to1 
present ease for a few solid, fun
damental principles. There is no 
telling, only time alone will tell.

Cleveland East Tech 
Open Hous»e

The Biennial Exhibition of school 
work at East Technical' High School 
will be held Thursday and Friday, 
May 24 and 25. The school will 
be open afternoons froin 2:06 to 5:00 
and in the evenings ' from , 7:00 to 
10:00. The public is cordially in
vited.

This open house should be of some 
interest to the Lithuanians because 
of the fact that a number of boys 
of Lithuanian extraction will have 
their work feature^ at the Open 
House.

OBSERVATIONS
The philosopher’s trouble is that 

while he can give fifty years to 
evaluating life impartially, life has 
spent several thousand years in 
shaping his prejudices.

Faith, like any virtue, must havi 
its test, and probably the reason for 
inexplicable evil.

An optimist is an unreflective in
dividual with nerves at concert pitch.

Women are more likely to love 
those whom the? hate than thoe^ who 
appear to them ridiculous. For of 
the ridiculous we deem ourselves 
the superior; but those we hite are 
seldom our inferiors.

V. J. B.

Qedar Tdoint

didelis

Lrauuvės

HEn. 6914 Atdara vakarais. DIa. 2639

Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great lakes'-June 16 to Sept. 3 

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

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rootns, at mod- 
e5?. ? rateS‘ r,nest Bathing Beach in the world, so gradual in slope a 
ch.ld can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis“ Danc’n a 

rantestSclea^C,,° H f°r yOUn-9 °nd °ld‘ °Ur Midwa* is Ailed with the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced aooe- 
izmg meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 
ftTf Ja“? a week end oy°Ur iOUrn<>y *i,h “ d'Li9hHul ”«■/ Cedar Point. !deal 

ok end or your ent.ro vacot.on. Free parking lpQ<;o for cor, 
Ample garage space.

Ea.ily reached by Auto, Ohio Rout. 2, U. S. Route 6f by Rail,

~ MA,L THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

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

Name......

Address__

Plaster 
Popieriai 12c rol. 
Floor ir Deck Dažai 1.35 
Master Painters Enamel $2.98 
Juoda Screen Enamel 35c 
Namui Maliava $ 
4 colių šepetys $1

irtuvei 
Popiera iki 5c rol. 

. 4 V. Hi Gloss Enamel $1.85 
1 ’ • Varnish grindims 65c kv.

12 colių popieriaviniui geras 
šepetys 35c ir aukštyn 

Visokį reikmenys


