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Tautos Ginkluo

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽUVO 6.000 KAREIVIŲ
La Paz, Bolivia—Geg. 24 

d. Žinios iš karės fronto 
atėjo, jog žuvo daugiau 6- 
000 Paraguay kareivių ir 
12,000 sužeistų per Bolivi
jos kariumenę, kurią veda 
col. Bernardino Bilbao Rio
ja.

70 M. MOTEREI GIMĖ 
DVYNIAI

Monterey, Mex.—Rosario 
Lianas, 70 m. amžiaus pa
gimdė dvynučius. Kudykiu 
auga.

ATSIDARYS 
PUODINYČIA

Sebring’—Kitas žingsnis 
bus padarytas prie pagri- 
žimo prie geresnių laikų, 
kuomet Royal China Inc. 
atsidarys. Pabaigoj šių me
tų dirbtuvė eis pilnu smar
kumu. Keli šimtai darbi
ninkų griš prie darbo pc 
trijų metų bedarbės.

NAUJI ĮSTATYMAI
Washington—Geg. 30 d. 

P r e z, ..R oosevetas 
pasirašė plieno išdirbystės 
kodeksą išvengimui 250,000 
darbininkų streiko, kuris 
yra numatomas birželio 1C 
d. Apart kelių kitų to ko
dekso punktų ’jis Įsako in- 
dustrialistams laikytis aš- 
tuonių valandų darbo die
nos systemos.

DU UŽSIMUŠĖ 
Mansfield, O—Geg. 30 d.

Roger Chew 20 m. ir L. W. 
Kuhn 20 m. užsimušė lėk
tuve, o vairininkas Harry 
Russell tapo sužeistas ir nu
vežtas Mansfield General 
Hospital. Jo nulaužta koja 
ir labai sužisti viduriai. Gy 
dytojas sako jis gal vyvens. 
Priežasties sudužimo lėktu
vo nesužinota.
VILNIAUS GELEŽINIO FONDO DELEGACI

JA APLANKYS AMERIKOS LIETUVIUS
Gerbiamų svečių kelrodis po Amerikos Lietuvių ko

lonijas numatoma sekantis:
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, veliją

. Didžiojo Ne>v Yorko Lietuvių Vilniaus 
Geležinio Fondo Rėmėjų Komitetas..

jasi
TAUTOS GINKLUOJASI

Kapų puošimo šventės 
dienoj (Dacoration Day) 
gerbiame kritusius didvyri
us už tautų laisvę, o, iš an
tros pusės, visas pasaulis 
rengiasi prie kito, kur-kas 
didesnio, konflikto, negu bu
vusi pasaulinė karė.

Vokietija persiginklųoja. 
Paskutiniu budžetu žymiai 
padidintos militarės jiegos. 
ypač aviacijos patobublini- 
me. Franci ja taip-gi neap- 
sileidžia. Ji daug padidino 
savo militarį budžetą. Su
vienytos Valstijos, Didžioji 
Britanija ir Japonija dapil- 
dė savo laivynus, kiek tik 
jiems dabartinė sutartis 
leidžia. Japonija, kuri nori 
kontroliuoti Kiniją, reikal- 
lauja. ganėtino padidinimo 
savo laivyno.

Vokietijos appropriacija 
orlaivystėj sujudino Fran- 
ciją Britaniją ir Italiją. Bri
tanija rengiasi perbudavoti 
ir padidinti oro jiegas. Mus
solini sekmadienyj pareiškė, 
jog Italija statys laivyną, 
kiek tik sutartis leidžia, o 
paskui tuojaus atnaujins or- 
laivystę.

Ir taip, akivaizdoj to viso 
matosi, žmogaus vienoj akyj 
trykšta ašaros ir plyšta iš 
gailesčio širdis apverkiant 
kapus kritusių laisvės kar
žygių, o iš kitos akies ver
žiasi kerštas, pagieža ir 
gošlumas turto. Nė vienas 
nenorėtume sulaukti atei
nančios karės, o vienok jau 
ji visai arti.

NORĖJO UŽKASTI SAVO 
GYVĄ MOTINĄ—PATS 

MIRĖ
S ha n g h a i—Geg. 24 d.

Chang San, Klangsu privin-
cijos ūkininkas, buvo pasi- 
rįžęs užkasti savo motiną 
gyvą Į žemę. Tik staiga 
perkūnija su žaibais ji-patį 
nutrenkė taip, kad jo kūnas 
Įsirito j jo motinai kastą 
duobę. Kaoyu kaimiečiai 
planuoja toj vietoj perkūno 
dievaičiui išbudavoti diev- 
namj.

MIRĖ ADMIROLAS TOGO
Tokyo—Geg. 30 d. mirė 

admirolas Marquis K. Togo, 
kuris 29 metai atgal sunai
kino caro laivyną. Šis 86 
metų senukas buvo skaito-1 
mas vienu didžiausių Japo
nijos didvyrių, JĮ pakirto 
vėžio liga.

Adm. Togo buvo paskuti-, 
nis įžimiausių ruso—japonų 
karės didvyrių. Jau kelios 
savaitės kaip jis sirguliavo. 
Vakar imperatorius atsiun
tė jam dvyliką butelių 
vyno, pagal japonų papro
čio, taip darnia, kuomet nu
jaučiama, kad atsižymėjusi 
ypata skiriasi su šiuo pasau
liu.

DU RASTA NEGYVU 
Albany, La.—Čia vadu dvie
jų žmonių sumankytus kū
nus. Manoma, jiedu papildė 
saužudystę iš priežasties ne" 
gavimo iš bankos paskolos 
užlaikymui savo ūkės. Ku- Į 
nai buvo paslėpti automo- 
biliuje, tankiam miške. Jie
du rasta drūčiai vienas kitą 
apsikabinusiu ir idenifikuo- 1 
tu kaipo Mr. ir Mrs. Julius 
N. Fisher. Šalę jų buvo no-! 
ta su parašu: “Turėjova 
gražią ūkę—reikąjo pinigų. 
Banką, del politiškų sume
timų, nepaskolino.”

NUŠOVĖ DU POLICMONU
East Chicago—Geg. 25 d.

Pilnas karas šaudytojų 
‘gunmen’ mirtinai pašovė du 
miesto palicmonu, kuomet' 
jiedu bandė juos sustabdyti 
už pergreitą važiavimą.

Manoma; 'jog ten buvo; 
John Dillinger ir jo gauja. į 
Nušautųjų pavardės: Mar
tin O’Brien ir Floyd Mulvi
hill.

Kaip jau daugeliui yra žinoma, gegužės 26 d.; Chicagoj vėl atsidarė 
Pasaulinė Paroda, čia matote vieną Parodos vaizdą.

GARNYS ATNEŠĖ 5 
ANTSYK

C o b e ii, Ont.—Viena 24 
m. amžiaus motina Dionne 
antsyk pagimdė ąuintetą 
penkias mergaites, kurios 
auga po priežiūra gydytojo 
A. R. Dafoe. Pats daktaras 
manė kad jos antrytojaus 
mirs, bet jo nusistebėjimui, 
jos visos penkios gražiai 
auga. Apart tų penki ų 
mergaičių šioj šeimoj yra 
kiti penki kudykiai, tik, ži
noma, ne visi kartu gimę. 
Seniausias 7 metų o jauni
ausias 11 menesių.

Gdupė vyrų telefonavo 
iš Chicagos tam penkių mer
gaičių tėvui Oliva Dionne, 
siūlydami $50.000, jeigu jis 
sutiktų duoti mergaites i 
Pasaulinę Parodą.

LENKAI SU KOMEDI
JOMIS

Prie Rusų, Vokiečių, Ita
lų ir Prancūzų dabar prisi
dėjo ir Lenkai, atveždami 
savo garsinių filmų teat
rams. New Yorke rodoma 
filmą “Parada Rezerwis- 
tow”, kur vaidina artistas 
su tokia Lietuviška pavar
de kaip Dymša. - Filmą len
gva muzikalė komedija.

KINIJOJ ŽUVO 250 
ŽMONIŲ 

Honkong—Atėjo žinia, kad 
Kwantung provincijoj nu
slinko didelis kalnas ir už
griuvo visą kaimą kur žu
vo 250 žmonių. Keletą die
nų atgal to-pat kalno kitoj 
pusėj nuslinko žemė ir pa
laidojo 250 žmonių. Kalnas 
griūna nuo didelio lietaus.

LAIVYNO PARADAS
New York—Pereitą ket

virtadienį New Yorko pa
kraščiuose atsibuvo kariš
kų laivų paradas Dalyvavo 
ir prez. Rooseveltas.

RIAUŠĖS TOLEDO.I
Toledo, O.—Susirėmimai 

tarp streikerių ir Ohio Tau
tinės Sargybos da vis tebe
sitęsia prie Electric Auto- 
Lite dirbtuvės. Akmenim ir 
plyton sužeista aštuoniolika 
sargybinių. Kariumenė var
toja dujas ir kulkas išsklai
dymui streikerių. Planto 
savininkai mano visai už
daryti dirbtuvę.

Dėl musų prakalbų Vilniaus 
Geležinio Fondo reikalais
Baigdami lankyti jau tre

čios valstijos lietuvių koloni
jas (N.Y., Conn, ir Mass.) 
mes visur patiriame daug 
susidomėjimo ir pritarimo 
musų kelionės vyriausiam 
tikslui — Vilniaus Geležinio 
Fondo ugdymui.

Deja, dėl nepakankamo 
savo laiku išsiaiškinimo kai- 
kurių surištų su musų kelio
ne klausimų, mes negalė
jome visų norėjusių tose 
valstijose mums ruošti pra
kalbas—kvietimus patenkin
ti. Baigę savo maršrutą, 
vienas ar kitas musų galės 
birželio pabaigoj a-r liepos 
pradžioj dar atvykti į tas 
anų trijų kolonijas, kurioms 

, męs butume reikalingi. Tuo 
' reikalu tektų susižinoti su 
New Yorko ar Chicagos 
konsulais, arba su A.L.R. 
K. Federacijos centru.

Musų tolimesnis maršru
tas bus vykdomas New Yor
ko komiteto nustatyta ir 
kat. Federacijos pripažin
ta eile. Beveik visur mums 
teks kalbėti parapijų svetai
nėse. Butų labai malonų 
kad visų pakraipų lietuviai 
rinktųsi į vieną svetainę 
nepajėgs visi susieiti, vie
nas kitas musų—t ą pačią 
dieną — galėtų nuvykti 
pakalbėti ir kitoje svetai
nėje.

Kan. F. Kemėšis.
B. Vitkus.
P. Babickas.

LIETUVOJE
LENKAI NENORI LIE

TUVOS PAGALBOS 
BADAUJANTIEMS
Del politiškų sumetimų 

lenkii vyriausybė atsisako 
priimti Lietuvos 20 vagonų 
javų šelpimui badaujančių 
Vilniečių.

Vilniaus krašte neužugin- 
činamas badas, bet lenkai 
nori užginčyti. Vilniui lie
tuvių labdarybės draugija 
nukentėjusiems šelpti, kaip 
“Vilniaus Rytojus” prane
ša, buvo gavusi per Dau- 
gapilį iš Nepriklausomos 
Lietuvos telegramą, kurioje 
buvo prašoma išrūpinti vie
tinės valdžios leidimą Įve
žimui Į Vilnių 20 vagonų 
javų badaujantiems šelpti. 
Bet Vilniaus vietinė val
džia—Vilniaus Vaivada atsi
sakė leidimą duoti.

Baland. 5 d. lietuvių dele
gacija iš K—to Pirm. p. K. 
Stasio ir Dr. D. Alseikos 
nuvyko Waršavon pas vi
daus reikalų minister!, gavo 
audenciją, buvo priimti 
vice-ministerio Korsako, 
kaip “Musų Vilnius” prane
ša, delegacija pranešė vice- 
ministeriui, kad Vilniuje 
Labdarybės Draugija pasi
ryžo imtis akcijos nukentė
jusiems nuo nederliaus, ba
daujančius Vilniečius šelpti 
manydama, kad privatinė 
akcija, kaipo lankstesnė, gali 
daug greičiau pasiekti ti
kslą.

Ministeris išklaušęs lie- 
pranešimus, pareiškė, kad 
jis lietuvių atžvilgiu, o ypač 
šiuo reikalu neturi jokių 
nepalankių minčių, bet del u- 
kiškai ekonominių (suprask: 
politinių—aut.) sumetimų 
Rijoj javų ir bulvių netrūks
ta, ir netrukus bus suteik
ta badaujantiems pašalpa. 
Tai koki geri pavergtų lie
tuvių valdovai! Del politiš
kai nepalankių Lenkijai są
lygų, nenorėdami prisipa
žinti pasauliui, kad jų val
domam rytų Lietuvos krašte 
siaučia badas ir bankrutas, 
atsisako priimti badaujan
tiems Lietuvos pagalbą— 
20 vagonų javų ir bulvių

Vilniečiai piktinasi tokiu 
Warsavos ponų pasielgimu

Rytų Lietuvos gyvento
jai, netik lietuviai, bet ir 
gudai ir kitų tautų mažu
mos, kaip tenka pastebėti 
ateinančiose žiniose iš Vil
niaus krašti, labai piktinasi 
lenkų okucinės valdžios ir 
Waršavos ponų atsisakymu 
priimti Lietuvos pagalba 
badaujantiems. Badas vi
sus Vilniaus krašto smulkius 
ūkininkus, mažažemius ir 
bežemius gyventojus smau
gia, jiems pagalba būtinai 
reikalinga nuo bado apsi
gint, taipgi reikalinga sėkla 
laukams apsėt ir apsodint, 
kad ateinantį meta nereiktų 
badauti, bet lenkai nesi
stengia pagalba badaujan
čius aprūpint, neduoda javų, 
bulvių ir kitų reikalingų ma
istui dalykri, nesirūpina ir 

gražaus darbo surengimui 
komisijon Įeina: J. Kubilius, 
J. Padčesa, D. Klinga. J. 
Thamas, J. Sagys, nuo Tau
tininkų Klubo; A. Povi- 
lanskas ir J. Šimonis nuo 
Liet. Legiono Dariaus-Gir
ėno posto.

Kitą gražų darbą Taut. 
Klubas pasirįžo atlikti, tai 
sukelti fondą atžymėjimui 
Lietuvos prezidento p. A. 
Smetonos 60 metų amžiaus 
sukakties proga. Lietuvos 
/žmonės ruošiasi nupirkti jo 
atminčiai ūkį, o męs Ameri
kos lietuviai turime ir pa
daryti atmintį. Kas bus 
galima padovanoti, paaiškės 
tada, kai bus sukeltas fon
das, ir daugiau žmonių šia
me reikale parėks savo uno- 
mones.

Šito darbo įvykdymui Įei
na komisijon: J. Sagys, J. 
Šlikas, D. Klinga. J. Kubi
lus įr J. Baneikis. Tauti
ninkų Klubas įgaliojo į koi 
mitetą, kadir is tolimesnių 
kolonijų, kurie užjaučia ši
tam darbui.

J. Judrys

LENKAI NAIKINA 
LIETUVOS 

MIŠKUS

Pagrobę Vilniaus kraštą, Len
kai naikina ten visokius gamtos 
turtus, stengiasi jų iš ten kuo- 
daugiausia prisigrobti, nes jau
čia kad jų neteisėto šeiminin
kavimo galas jau artinasi. Jų 
dabartinis elgesys Vilniaus kra
šte yra labai panašus Į Vokie
čių elgesį Lietuvoje okupacijos 
laikais. Tada Vokiečiai kiek tik 
įstengdami alino Lietuvą ir rek
vizavo jos gyventojus.

Ypatingai Lenkai Vilniaus 
krašte naikina miškus. Mat, 
Lietuviška pušis yra bene ge
riausia Europoje ir tos pušies 
lentos yra labai vertinamos y- 
pač Londono rinkoje. Jeigu 
Lenkai stengtųsi Vilniaus kraš
to miškus ne alinti bet juos tin
kamai užlaikyti, jie butų te
nykščių gyventojų didelių už
darbių šaltinis ir kelių dešimtų 
metų eksportas.

Dabar, iš 252,000 hektarų 
miško apie 100,000 ha yra ne
išbrendamų pelkių, balų, tun
drų, kuriuose ne tik medžiai 
skursta, bet ir krūmai neauga. 
Reikalinga miškų , nusausini
mas ir prižiūrėjimas, tačiau tuo 
Lenkai nesirūpina.

Garsi istorinė Nalobokų, bu
vus Radvilų, giria 1928 metais 
parduota Londono firmai Cen
tury. Dabar tos girios plotai 
yra sunaikinti, pilni priversti 
plikų kelmų ir nukirsti! šakų 
laužų. Niekas jų nevalo, nie
kas jomis nesirūpina. Kiek to
liau nuo upių pasitaikų plotų 
kuriais nuo prieškarinių laikų 
niekas nesirūpina: vėtrų išlau
žyti medžiai, likusios po kirti
mų šakos neišvežta. Pasitaiko 
ir tokių barikadų kad pereiti 
negalima. Sugriuvusių beržų 
ir eglių žievė dar laikosi, bet 
vidur visiškai. išpuvęs. Tūks
tančiai medžių kubinių metrų 
pūva be jokios naudos. Vasa
ros metu, niekeno nesaugojami, 
dideliausi plotai išdega. Taip 
atėjūnų valdininkų ‘globojami’ 
nyksta Lietuvos turtas.—Tsb.
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Korespondencijos
KEARNY, N. J.

Geg. 13 d. L. P. Kliubo 
svetainėje įvyko vakarienė, 
balius ir pikninkas, kurį 
surengė Kearny ir Harrison 
lietuvių organizacijos su 
tikslu paremti finansiškai 
antrą skridimą per Atlanti- 
ką į Lietuvą. Šiame pa
rengime prisižadėjo ir la
kūnas Janušauskas dalyvau
ti, bet visa publika nusiste
bėjo, kad vieton Janušausko 
atsilankė leitenantas F Vait
kus. Su juo kartu atvyko 
ir ger. Vilniškis, “Ameri- 
Tvos” redaktorius, p. Klinga 
ir kiti.

Leit. Vaitkus yra jaunas, 
pilnas energijos vyras. Jis 
pasakė keletą žodžių susi
rinkusiems paaiškindamas 
įvykusias permainas. Iš 
publikos pasigirdo šauks
mas: “Valio, leitenante Vait
kau!” Taip ir atsisveikino 
su vietos lietuviais, prisi
žadėdamas pas mus vėl at
silankyti birželio 3 d., kada 
įvyks N.J. Valstijoj Avia
cijos Diena.

Pats parengimas pavyko 
visais atžvilgiais, gana ge 
rai ir davė pelno. Svečiai 
susirinkę prie geros muzi 
kos linksmai šoko ir, dai 
navo.

Vakarienės komitete dar
bavosi pp. Katilius, Pietaris 
ir Šlekaitis. Vakarienė sve
čiams patiko. P r o g r a m c 
vedėjui p. Katiliui prisimin
us apie Temimą antro s-kri 
dino, svečiai nesigailėjo 
aukų. Akojo sekanti: Kun 
L. Vaicekauskas $3.00. Po 
$1.00: G- Deškevičiųtė, J. 
Brundza, V. Kašėta, J. Kas
paras,Zizas, A. Daugirdas 
D. Avinauskas, E. Adomai
tienė, J. Šedvydis, žiugždie- 
nė, A. Mašinauskas, A. Stra- 
ukas, Paslevičius, Lukšienė 
Dr. Mickevičius, K. Paulaus
kas, J. Cepreckis ir M. Puti
nas. Po 50c: V. Dargienė 
J. Mačiulskienė, J. Deškevi- 
čius, V. Barčiauskas, Deš 
kevičienė, J. Juknelis, M 
Paragus, A. Sees, Žitkienė 
Butkus ir Marcinkus. Smul 
kių aukų: $6.72. Viso: $33.22. 
Parengimas davė pelno: 
$94.43. Tai viso pelno pa
sidaro: $127.65.

Didelė garbė priklauso 
Moterų Sąjungai, kurios au
kojo $5.00 ir dirbo prje va
karienės, kaipo virėjos, taip 
gi didelis padėkos žodis 
priguli Sodalietėms. kurios 
labai maloniai patarnavo 
prie stalų. Taip-gi ačiū L. 
Vyčių 90 kuopos komisijai 
kuri pusryčių laike surinko 
$10.50. Taip-gi Svetuliai 
Biškauskas, Bummbulis, Ma 
čiulskas ii- Kibildienė prisi
dėjo su gėrimais, kaipo au 
ka.

J. V. Baltru konis

BISSETT, MON. CANADA
Gerb. “Dirvos” red., K 

S. Karpiau:
šiame laiške siunčiu ($5.00) 
penkis dolerius: $2.00 nuo 
manęs, o $3.00 nuo draugo 
M. Januškos, kuriuos pra
šau persiųsti kaipo auką ba
daujantiems Vilniaus kraš
to lietuviams.

S. Guiubaragis

PARSIDUODA
Grosernė ir mesinyėia, gerai 

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

ENdicott 8910

Iš ŠKOTIJOS PADANGĖS

RAVENNA, OHIO
Miestas Ravenna yra ap

skritys miestų Ohio valsti
jos, randasi 18 mylių nuo 
Akrono didmiesčio. Mieste 
randasi kelios dirbtuvėlės. 
Pačiame mieste gyvena tik 
viena lietuvių šeimyna. Bet 
apie Ravenną yra nemažas 
skaitlius lietuvių ūkininkų. 
Ypač per tuos blogmečius 
mieste savo namus išmainė 
and ūkių ir jose gyvena 
Šiose vietose žemė gera, bet 
ir brangi. Mat, netoli ran
dasi didmiesčiai: Akron, 
Cleveland ir Youngstown. 
N*1 kurie lietuviai ūkininkai 
gyvena gana pasiturinčiai 
Naujokam yra kiek sunkiau. 
Mat, pradžia gyvenimo, o 
'•ia da ir tos sausos vasaros 
daug pakenkia augmenims.

Čia apsigyveno ant ūkės 
akroniečiams gerai žinomas 
ietuvys pranas Martinkus. 
To duktė Magdelena dabar 
baigė Aukštąją Mokyklą 
(High School). Tai buvo 
vienintelė toj mokykloj, bai
gusiųjų tarpe, lietuvaitė. Ji 

’uvo gabi mokinė ir už 
erą mokinimas! gavo gerus 

'iudyjimus—pagyrimus. P- 
:ias Martinkus yra per daug 
metų “Dirvos” skaitytojas. 
Ji labai jam patinka. Jis 
;as savaitę laukia jos, kai 
didžiausio svečio. Tik biskį 
. ugoja, kad Akrono žinių 
kaip ir nėra. Tiesa, karts- 
nio-karto, Jaunuolių Klu-! 
has kaip ką parašo, bet kitų 
žinių iš lietuvių gyvenimo 
lėra. Maudis1

PITTSBURGH, PA.
Vakaras

Geg. 27 d. dvi SLA. kuopi 
ir Tautinė Šv. Jurgio Para
pija turėjo vakarą paminė
jimui 30 metų sukakties at- 
gavimo spaudos Lietuvoje. 
Atsibuvo Taut, parapijos 
salję. Programas, kuri vo- 
dė J. Vencius, susidėjo iš 
dainų, prakalbų,muzikos ir 

' deklema.cijų.
| Vedėjui paaiškinus vakaro 
tikslą, Parap. Choras vado
vaujant J. Senuliui gražiai 
padainavo keletą dainelių. 
Paskui kalbėjo P. Dargis 
nušviesdamas kiek Lietuvos 
spauda nukentėjo nuo rusų 

į žandarų. Jaunas vyrukas 
P. Savickas gražiai grojo 
smuiką. J. Miliaus kalba. 
Skambiai padainavo p.lė 
Paulekiutė, Atšaukta dai
nuoti antru kartu. P. Pi- 
varunas savo kalboj nuro
dinėjo lietuvių spaudos nau
dingumą. Gražiai dainavo 
dvi merginos, kurių pavar
džių neteko sužinoti. Toliau 
J. Mažiukna savo kalboj 
aiškino, kuomet neturėjo 
lietuviai savo spaudos, tai 
smarkiai už ją kariavo, o 
dabar jos tinkamai neįver
tina. Paskui dainavo pažy
mėtinai puikiai du veiklus 
broliai Juozas ir Pranas Gi
liai. Gerai žinomas kalbė
tojas ė. Pauražas pasakė, 
kad nors ir maža šio vakaro 
publika, bet ji yra daug gero 
nuveikusi. Jis trumpai nu
švietė Tautinės par. įsikūri
mo istoriją, primindamas 
nuotikius, kokie įvyko Šv. 
Kazimiero Par. mokykloj, 
kuomet lenkės seseris nu
traukė lietuvių vėliavą ir 
kaip tas prisidėjo prie para
pijom! atskilimo ii' susitvė- 
rimo dabartinės Taut, pa
rapijos, kuri turi savo salę 
ir bažnyčią, kas paskatino 
R. — Katalikus būdavot 
klioštorių, kur randasi tiek 
daug lietuvių seserų, kad 
lenkių visai nereikia. Be 
to. Tautinei parapijai įsigi
jus nuosavas kapines neap- 
sileido ir R.—Katalikai— 
įsigijo ir jie. Pojo p-.lė Kui- 
ziniueė deklemavo juokin
gas eiles. Antgalo, kalbėjo 
Taut. Parap. Klebonas K. 
Žukauskas. Jis aiškino žmo
nių širdingumą, kurie už 
savo pinigus įsigijo sau gry. 
nai lietuvių tautos nuosavy
bę. Užbaigė programą 
choras sudainuodamas ke
lias dainas ir Lietuvos him
ną.

Programas buvo gerai 
surėdytas ii- gražus, tik pub 
likos, turbut iš priežasties 
pirmutinių gražių -pavasa
rio dienelių, atsilankė tik 
apie porą šimtų. P. P.

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J 
ž i n i n »Glasgow’e yra didelis 

skaičius apsigyvenusių lie
tuvių. Mat, mieste eina di
desnė pramonė, greičiaus 
susirandi šiokį—tokį darbą, 
negu provincijoj. Tai ir 
spaudžiasi visi į šį miestą. 
Nors ir čia nelengva kur 
darbą susirasti, bet, kaipo 
pramonės centre, vis-gi pa
sitaiko. Ypač jauniems 
amatninkams: siuvėjams, 
staliams, kirpėjams, ir t. t. 
Suaugusiems lietu v i a m s 
kur—kas yra sunkiau tai 
atsiekti ir susirasti darbą, 
del nežmoniškos algų sąly
gos ir paties pragyvenimo.

Šiais laikais darbdaviai 
bjauriausiu būdu išnaudoja 
jaunus darbininkus darbe, 
jiems mokama komažiausias 
algas. Aštuoniolikos metų 
vyrukas vos gali gauti 10, 
15 šilingų į savaitę. Dau
giausiai iki 20 šilingų. Suau
gusiam su šeimyna žmogui 
jokiu budu negalima pragy
venti iš tokio uždarbio. 
Darbdaviui tas ne svarbu: 
Yra pilnai jaunų darbininkų 
tai ir statomi į darbus jauni 
pigesni, po tris., ar net ir po 
keturis į vietą senųjų dar
bininkų ir tuos paleidžia 
išstumdami iš įvairių darbų.

Šiais metais pačiame Gla- 
gow’o mieste pradėjo judėti 
šiek—tiek darbai. Ypač ge
ležies dirbtuvės, kur buvo 
sustabdytos virš du metu, 
nežinia del kokios priežas
ties. Minėtose dirbtuvėse 
dirba nemažai ir lietuvių. 

1 Bet darbo sąlygos blogos ir 
didelis išnaudojimas. Pa- 

įvyzdin: už rudos iš vagono 
| išmetimą temokama pusan
tro peno už toną. Norint 

j uždirbti algą, reikia išmesti 
80 tonų per dieną. Kas jokiu 
budu negalima. Kurie dirba 
per savaitinį kompanijos nu- 

c4jvrtin.0v.lv- igtatyta laika 53 vai., tiems 
moka apie 33 šilingus. Kuris 
darbininkas turi šeimyną, 

"y tam labai sunku pragyventi 
‘A i iš tokio uždarbio. Kadangi 

pats pragyvenimas su ne
didele šeimyna (5 žmonėmis) 
ir neplačiai elgiantis kainuo
ja virš trijų svarų šilingų. 
Iš to turi būti visos gyveni
mui išlaidos padengiamos: 

'maistas, kuras, vanduo, 
i šviesa ir aprėdalas visos 
jšsimynos. Jei to nėra, reik
ia suveržti visus kampus, o 
labiausiai tą nelaimingą pil
vą. . . .

Angliakasyklose uždirba- 
Atli'ki- ma kiek daugiau, bet ir ne- 

visur. 
Prie miesto darbų (korpo- 

Į racijos) yra kiek geriau, bet 
musų tautiečių lietuvių ne
prileidžia. Ir abelnai, kur 
tik geresni ar pelningesnį 
darbai, čia lietuvys negaus, 
bet kitatautis. Kuomet už
ėjo Didžiojo Karo sūkurys 

, ir stojus kariumenėn lietu
viams buvo sakyta, jog kovą 
laimėję visi turės lygias tie
sas darbuose ir nebus 

‘ riami. Bet po audros 
j sirodo, kad tai buvo 
tušti žodžiai ir gražus

TORONTO, ONT.
Gegužės 24 d. bus Toron- 

0 miesto 100 metų sukak-1 
;es jubiliejinis apvaikščio- 
iimas—parada. 1.*.____
lyba kviečia visas Toronto 
nieste gyvenančias tautas! 
mti dalyvumą paradoj ne 
Jaugiau kaip po 30 žmonių' 
1110 kiekvienos tautos. Pusė 
tos skaitlinės gali būti mo- 
erįs. Visi turi būti apsi- 
■engę tautiška is darbužiais..

Pakvietimą gavo ir lietuviai.
Be to, gegužės 26 d. mies

to valdyba kviečia visas 
autas rengti tautiško po

būdžio pikninkus.
Tam tikslui geg. 13 d. bu

žo sušauktas į Lietuvių pa- 
apijinę svetainę susirinki-, 

mas apsvarstymui to viso i 
irogramo darbo. ____
nui to darbo išrinkta komi- pergeriausiai ir ne 
sija: V. Tvaronas, O. Ka- 
inauskienė ir B. Jurcas.

Geg. 12 d. šv. J. B. Pa
šalpos Draugija turėjo va- 
arą Lie c avių Svetainėj. Su

vaidinta dviveiksmis teat
ras “Piršlybos”. Lošėjai at
lošė 'savo roles gana gerai. 
Publika turėjo skanaus juo- 
ko. Tik gaila, kad mažai 
eatsilankė.

E. Narušis

DZIMDZI-DRIMDZI
MARŠRUTAS

Birželio mėn.:
1 Montello, Mass.
3 Amsterdam, N.
7 Rochester, N. Y.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave. 
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438— —

ski-
pa- 
tik
su-

' viliojimas musų tautiečių, 
i kuriems už gerą atlyginta 

■‘meškos” patar n a v i m u. 
Amatninkai, siuvėjai, staliai 
jie irgi sunkiai priimami į 
anglų dirbtuves Jie tan
kiausiai dirba pas žydelius, 
kurie šiais laikais su darbi
ninkais aria ir akėja. Mat, 
randasi perteklius darbi
ninkų ,tai į nieką neatsi- 
žiurėdami išnaudoja musų 
tautiečius lietuvius, kurie 
neturėdami jokios organi
zacijos, darbuose duodasi

G.
J. A. URBONAS

“Dirvos” Agentas Daytone | —-j—, .y*“*““"7“ 
5.34 Michigan Ave.' 'Dayton, O. lengvai išnaudoti.

Velionio 
palaidoti 
Metrikų 

Vark a-

DAYTON, OHIO
SLA aikvoja pinigus

Pustrečių metų atgal mirė 
SLA. 105 k. narys, A. Na
ginis. Jo pomirtinė iki šiai 
dienai nebuvo išmokėta. 
Svarbiausa neišmokėjimc 
priežastimi buvo metrikų 
klausimas. J. Varkala rūpi
nosi savo dėdės, A. Nagi
nio, palaidojimu, 
buvo užrašyta 
kuopos vardu, 
nesurandant, J.
la kreipėsi prie kuopos val
dybos prašydamas, kad jam 
išmokėtų tik tuos įmokėtus 
apsauogos pinigus ir bus 
viskas užbaigta. Bet 105 
k. valdyba J. V a rk a 1 o s 
prašymą atmetė. Tada aš 
parašiau centro sekretoriui 
Vinikui laišką, kad jis tuo 
reikalu pasirūpintu, kol da 
byla neatsidurė teisman. 
Bet Vinikas ir-gi mažai 
domės Į tai kreipė. Varka
la, kitokios išeities nematy
damas, patraukė S.L.A. j 
teismą. 1 
ismą,

Maspeth’e statys naują 
lietuviams bažnyčią

Naujasis Maspeth’o lie
tuvių klebonas, kun. Bal
konas, pasirodo, gana darb
štus. Štai, jau ruošiasi sta
tyti naują bažnyčią. Tam 
tikslui rengia pramogas ir 
jau kelia kapitalą.

Maspeth’o lietuvių koloni
ja gana sena ir nemaža. Ji 
yra gana ankštai surišta su 
Brooklyn’u. Grand Street 
gatvekariu susisiekti su Wil- 
liamsburgh’u, Brooklyn’!! 
ima tik 10 minučių.

Esant naujai bažnyčiai, 
gyvenimas čia pagyvęs. Da
bai1 lietuviai turi čia mažą 
medinę bažnytėlę.

Januškevičius dirba N. Y.
Dar daugelis lietuvių ne

žino, kad SLA. iždo globė-
___ Kai patraukė į te- Jas P- Januškevicious, pir- 
ismą, tai sekretorius Vini- miau gyvenęs Hart. Conn, 
kas jau siūlo ta įmokėtąją dabar persikėlęs gyvena N. 
dali $80.00. Bet advokatas ir dirba Scandinavian A- 
J V nesutiko American Line lietuvių sky-

Pereita savaitė atsibuvo Taas V«W“> rkai>? Y “u’ 
teismas, kuris tęsėsi net tris emskas švedų Linijoj ir Ber. 
dienas. Kadangi centras ?as C,unard Daba1'
surado metrikus ir, ištiktų- įrysJ lle.tuvlal dlrba la,vl) 
jų. velionies butą daug ^. bendrovėse, 
nesnio amžiaus, tai pilnos 
pomirtinės nepriteisė, tik 
$80.00. Bet ta byla S.L.A. j 
gana brangiai atsėjo: advo-, ^įaį

Serga G inkus
šiomis dienomis labai sun- 

susirgo įžymus tau ti
kslams ir teismo lėšos, ne- nįnkų veikėjas, saldainių 
rokuojant^ pridarytos orga- krautuvės savininkas, p. 
nizacijai žalos, nes visi lie- jUozas Ginkus, geras “Dir- 
tuviai piktinasi iš tokio SLA 1 vos” rėmėjas ir skaitytojas, 
pasielgimo. Serga taip-gi p. Zeikuvienė,

J. A. Urbonas 3jo Chauncey St., Brooklyn.

Apsidairius

25 m. sukaktuvės
Brooklyn’© Šv. Jurgio par. 

(Central Brooklyn), kur 
klebonauja kun. Pakalnis, 
sukanka 25 m. Tam tikslui 
sekim, geg. 20 d. buvo su
rengtas vakaras.

Sidabrinės vestuvės
Įžymus Elizabeth, N.J. 

lietuviai pp. Baltramaičiai 
geg. 16 d. sulaukė lygiai 25 
m. savo vedybų sukakties, 
Sidabrinių Vestuvių. Jie, 
tinkamai pagerbti ir pa
sveikinti per J. Valaičio ra
dio turėjo geg. 27 d., Liet. 
Laisvės salėje Elizabeth’e 
iškilmingą puotą. Puotą 
vadovavo Liet. Radio ved., 
Jonas Valaitis. Sūnūs Vin
cas yra baigęs Columbia 
Universiteto Žurnalizmo 
skyrių ir yra “Dirvos” ben
dradarbis.

30 metų sukaktis
Lietuvių Radio progra

mos iš stoties WHOM ii 
WMBQ vedėjui Jonui Va
laičiui geg. 11 d. sukako 
lygiai 30 m. amžiaus. Savo 
laiko ilgiausią dalį p. J. Va- 
aitis praleido dirbdamas lai
kraščiuose. Pernai sukako 
10 m. kai p. Valaitis reda
guoja laikraščius. Jis yra 
dirbęs sekančiose redakci
jose: Kaune “Lietuvių Ūki
ninko,” “Lietuvos Žinių,” 
“Trimito” ir “Jaunimo.” A- 
merikoj: “Sandaros” ir Vie
nybės”. Yra uolus “Dirvos”

Linkime greito pasveikimo.(bendradarbis.
i Ta proga, Ney Jersey lie- 
[ tuviai ponuos Kaminskuos. 
iNewark’e surengė p. Valai- 

Tmit-ininkn'čiui gimimo dienos surnrizo 
“, puotą, kurioje dalyvavo sve- 

! čių ir iš toliau, kaip komp. 
‘Vanagaitis, art. Olšauskas.. 

‘Margučio” orkestro vedėjai 
Labanauskas ir Šemeta ii 
visa eilė vietos veikėjų. Lin
kime laimingai gyventi.

D. Klinga

Vakaras Vilniaus 
baduoliams

Brooklyn©
LIETUVĄ SKIRTŲ NUO Klubas ir Lietuvių Legijo-į 

VOKIETIJOS jnas geg 27’ Sekmadienį, Klasį
čiaus salėje, Maspeth’e tur-!

J. P. Bankus iš Milwau- rėjo didelį Vilniaus krašto 
kee, Wis., man prisiuntė isĮ baduoliams šelpti vakarą. 
“The Milwaukee Journal” i Buvo kalbos, dainbs ir šo- 
(Kovo 18 d.) įdomų straips- kiai. 
nį, kuriame kalbama apie. 
Danzigo koridorių, Lietuvą 
ir Lenkiją. Koridoriaus 
klausimas siūlomas išrišti 
Amerikono Prof. Clement© •
V ollmerio
“Foreign Affairs
Lenkai, sako, turėtų Danzi- 
gą, Gdynią ir koridorių ati
duoti Vokietijai, kuri Len
kams duotų kitą koridorių 
Lietuvos parubežiu. Šis ko
ridorius prasidėtų ties Viš
tyčiu, Suvalkų krašte, butų 
20 mylių platumo, ir išeitų 
per Kuršių Haffą, į vaka
rus nuo Labiavos, 30 mylių 
platumo juosta. Šitoks ko
ridorius Lietuvą visai nuo 
Vokietijos atskirtų. Len
kai čia galėtų, sako, sau 
naują Gdynei panašų uostą 
pasistatyti, kuris visai Len
kijai butų artesnis negu! 
Gdynė.

Šitokio naujo koridoriaus 
sudarymas Lenkus būtinai 
priverstų rasti butų susi
taikinti su Lietuviais. Pa
citavęs iš Emilio Lengyel 
knygos ‘The Cauldron Boils’ 
(Katilas Verda) aprašymą 
padėties demarkacinėj tarp 
Lietuvos ir Lenkijos linijoj 
Vilniaus krašte, straipsnio 
autorius toliau papasakoja 
kaip Lenkai viliugingu bu
du 1920 metais pasigrobė 
Vilnių Vilnių ir kaip Lietu
viai kovojo jį atgauti, iki 
nusistatė laikytis dabarti
nio principo “nei taika, nei 
karas”. Straipsnis nušvie
stas žem'ilaphi. >

planu, išreikštu \ 
žurnale. !*en^ VSa

Vanagaičio—Olšausko 
vakarai

Vanagaičiui, Olšauskui ir 
muzikininkms buvo su- 

i eilė vakarų: 
Brooklyn’e, Kearny, Ęliza-

Naujos plokštelės
Lietuvių Radio Krautuvė 

kurią vadovauja p-lė P. Am- 
brozaičiutė, 560 Grand St.. 
Brooklyn’e, “Dirvos” skai-DlOUKiyil C, JXCClI lij', JĄllLZaCV

beth’e ir da vienas geg. 24 d. tytoja šiomis dienomis gavo 
vėl Brooklyne, Transfigura- iš Lietuvos naują siuntinį 
tion salėje. Čia jiems pa
gelbsti Karalienės Angelų 
Parap. Choras, vedamas p. 
Dulkės. Visur buvo gražios 
pasekmės.

Ilgiausias baras New York’e
Klasčius Maspeth’e savo 

salės alinėj padarė ilgiausią 
New York’e alui parduoti 
barą. Vienas New York’e 
ilgesnis yra tik vienam 
viešbutyje. Baras 63 pėdų 
ilgio.. Brooklyniečius pra
lenkti kuo yra labai sunku. 
Baro atidarymo vakarą ir 
pikninką turėjo sekm. geg.* 
27 d.

gražių, Lietuvoj gamintų, 
muzikos ploštelių. Jų, kas 
nori, galite gauti ir kitur. 
Dabar Lietuvoj pagamina 
gražių muzikos šmotų, tat 
šių eilučių rašytojas jas 
girdėjęs pataria ir kitiems 
išgirsti.

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

“DIRVA”
6820- Superior Ave. Cleveland

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS t
6824 Superior Ave.

— Apačioje ir viršuje —

VASAROS EKSKURSIJA I LIETUVĄ
Ekspresiniu Laivu 

BERENGARIA Išplaukia iš New Yorko per Birželio (Jline) lo d.
Southamptoną

šią ekskursiją asmeniškai vadovaus 
S. Bergas, Cunard Linijos tarnau
tojas. Iš Southam p tono keleiviai 
traukiniu vyks Į Londoną, o iš ten 
tiesioginiu laivu į Klaipėdą. Eks
kursijos vadas pasirūpins keleivių 
patogumu ir kelionės reikalais.

CUNARD LINE

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

Laivakortę galit pirkt išsimokejimu. 
Informacijų kreipkitės i vietinius 

agentus arba į

1022 CHESTER AVE. 
CLEVELAND, OHIO
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akaras

dvi SLA. kuopi | 
>v. Jurgio Para, f 
vakarą paminė- į 
tu sukakties at | 
ūdos Lietuvoje I 
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rainas, kinį vo- I 
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.. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................iiiiniiiiiiniiiinniniiniiiiiiiii...... .. iiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii>£

’ LIETU VIŲ TRIBUN A I V,™^AGOS |Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios|̂
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ŽEMINA LIETUVOS
. VARDA

Chicagos antrašas:

iškilius vakaro 
. Choras vado- 
enuliui gražia. ! 
lietą dainelių.! 
jo P. Dargrį 
kiek Lietuvoj 

tėjo nuo ns| 
inas vyrutei 
gražiai groji f 
liliaus kalki 
ainavo plj 
įšaukta ii 
rtu. P. Pi! 
raiboj nuriį 
pandos nar
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reikalo pritarti, kad vėliaus 
galėjus pažeminti lietuvių 
vardą. Męs žinom, kokie 

Nėra abejonės, kad tos įrau?a\yra lenkai Lietuvai! 
aukos, kurios plaukė iš Lie
tuvos antram jam skridimui, 
buvo tik dėka suteikimo 
klaidingi; informacijų Lie
tuvai. O tas informacijas 
suteikė greičiausia tos įs
taigos, kurios atstovauja 
Lietuvos interesus Ameri
koj. Męs žinom, kad net 
privatiniai laiškai iš Lietu
vos buvo gražinami Chica- 
gon ir vėliaus pateikti so 
cialistų—plečkaitininkų per
žiūrėjimui. Prie to Lietu
vos Konsulas, p. A. Kalvai
tis, suteikė socialistams vi
sas galimas informacijas, 
buvo parašyta prieš jo ne- 
diplomatišką taktiką.

Žodžiu sakant, Chicagos 
lietuviški socialistai plečkai
tininkų draugai gavo pilną 
kooperaciją nuo Lietuvos |

Prie to lenkai gerai žino apie 
Chicagos lietuviškus social
istus ir jų praeities darbus 
bei obalsi “Lietuvai nė cen
to.”

Lietuvos žmonės, Lietu
vos valdžios šulai žino gerai 
kad Amerikos lietuvių tau
tinė spauda buvo prieš tą 
skymą. Jie to nepaisė ir 
dabar tapo apviltais. Taip
gi Lietuvos tautinių pažiū
rų veikėjai rašytojai dabar 
žinos, kad jiems nėra rei
kalo kitą kartą sekti su
manymus tokių gaivalų, ko
kiais yra Chicagos lietuviški 
socialištai - plečkaitininkai.

Męs paskelbėm, kad “an
trasis skridimas” yra tiktai 
burbulas ir kad tam skridi
mui šiame momente nėra 
tinkamų asmenų. Prie to 

irKonsulo p. A. Kalvaičio Chi-! m§s. griežtai stovėjom ir 
cagoj. Jis, p. Konsulas, net stovim už tai, kad antrasis 
savo kalbose viešai agitavo skridimas ’ yra bereikalin- 
už socialistų sumanytą sky- Sas išnaudojimas žmonių; 
mą, Tuomi—pat kartu p. kad Amerikoj, šiais depresi- 
Kalvaitis visaip kaip neigė i°s laikais, nėra būtinas rei- 
Dariaus—Girėno Paminklo kalas išnaudoti žmones to- 
Fondo reikalus, leisdamas kiam tikslui, kaip antrasis

11 ii*. • • I oi.-t’-i r! t tai o a Vii niAA ai" Tla )'i Diiapaskalas, kad jis rezignuoja 
iš to Fondo globėjų, ir tt.

Gana keistai atrodė, kad 
socialistų “N.” paskelbė, jog 
lenkai pritaria James-Janu- 
šausko skridimui į Lietuvą. 
Kokiu sumetimu lenkai pri
tarė, tai čia jau tikra “mis- ... T , .
terija. Bet labai galimas |t^s prįe įo 
dalykas, kad lenkai Chicagoj Jonas Tareila
žinojo visą tą ir jie matė I 826 Bank St. Waterbury, Conn.

| skridimas,” kuomet Dariaus 
Girėno pastangos pilnai pa
tarnavo Lietuvai ir visai 
lietuvių tautai.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau-

1624 So. Western Ave. =
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MUSU

PASTABOS

S.

VisaKelione Juromis
Į Jūsų Tautinę Klaipėdą 

(per Copenhagen^)
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 

. . . Birželio 
. . . Birželio 
.... Liepos 
......... Aug.
......... Sept.

S. UNITED STATES .........
S. FREDERIK VIII ...........
S. UNITED STATES...........
S. FREDERICK VIII............
S. UNI TED STATES . ..

16
30 
21 
11
1.

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

laivu “FREDERIK VIII”

Iš New Y or k ei Birželio 30 d
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, Ill.

NEPAPRASTAS VOLDE
MARO PARELIŠKIMAS
Vidaus reikalų ministeri

ja yra gavusi sensacingą 
prof A. Voldemaro skundą, 
kuriame prof. Voldemaras 
praneša, esą nežinomi as
menys Zarasuose, kur jis 
dabar gyvena, kėsinęsi jj 
pagrobti ir prievarta nuvež
ti j Lenkiją. Anot prof. Vol
demaro, prieš keletą dienų, 
apie 7 vai. vakaro, jam iš
ėjus iš namų pasivaikščio
ti, nepažįstamas jam asmuo 
priėjęs prie jo ir liepęs eiti 
kartu užmiestin. Voldema
ras, dar būnant Kaune, esą 
patyręs kad kažkas norįs 
jį pagrobt ir nuvežt Lenki
jon, tai jis neabejoja kad 
tuo pakvietimu į „užmiesti“ 
prasidėjęs pagrobimo plano 
gyvendinimas. Voldemaras 
toliau nurodo, kad tik dėka 

; savo didelės lazdos ir smar
kaus riksmo, kuris sutrau
kęs didelį zarasiečių buri, 
pagrobimo išvengęs.

Ištyrus ši skundą nustaty
ta, kad visa tai yra prof. 
Voldemaro fantazijos išmis- 
las, nes apie jokį užpuolimą 
ir pagrobimą negali būti 
jokios kalbos. Buvo tikštai 
kas: kaip žinoma, prof. Vol
demaras, teismo organų nu
tarimu, laikoma polic i j o s 
priežiūroj. Nustatyta tvar
ka, vakarais, prof. Volde
maras turi būti savo nuo
latinėje gyvenamoje vietoj. 
Kadangi Voldemaras pra
silenkė su šiuo nuostatu tai 
prie jo buvo priėjęs policijos 
valdininkas, kuris prašė 
prisilaikyti nustatytos tvar
kos. Tačiau, prof. Volde
maras, užuot pildęs polici
jos atstovo reikalavimą, pra
dėjo ginčytis ir pakėlė triuk
šmą, o po to parašė šj fan
tastišką skundą.

Mus informuoja, kad prof. 
Voldemaras taip pat parašė 
skundą arkivyskupui. Šia
me skunde jis skundžia 
kun. prof. Iz. Tamošaitį. 
Esą, prof. Tamošaitis vedąs 
prieš ji akciją. Voldemaras 
prašo arkivyskupą, kad šis 
uždraustų prof. Tamošai
čiui redaguoti „Vairą“.

“Šekm.”

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE
Už S3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams Į Lietuvą “Dirvą”.

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

“ANTROJO SKRIDIMO” 
REIKALU

Rašo Bronius F. Simons- 
Simokaitis.

Nuo tos dienos, kada Chi
cagos politiškai nusibrank- 
rutiję lietuviški socialistai 
nusitarė rengti “antrąjį 
skridimą” su tikslu, kad pa- 
sinaudoius musų didvyrių 
Dariaus ir Girėno nuopel
nais ir pažeminus jų gar
bingus vardus, “Dirva” — 
“Lietuvių Tribūna” griežtai 
stovėjo prieš tą skymą. Tas 
“Dirvos”—Lietuvių Tribū
nos” nusistatymas nepaliko 
tuščias šaukiančio tyruose 
balsas, bet tapo faktas, kad 
tie, ką aklai rėmė tą socialis
tų—plečkaitininkų skymą ši
andien atsidūrė keblioj po
zicijoj. Mat, kaip žemaičiai 
sako “ant sopulingo kūno 
žaizdų nepaslėpsi,” taip ly
giai galima pasakyti, kad 
IŠGAMOS tautos labui ne
dirbo ir nedirbs. O kad p. 
Grigaitis “N” redaktorius 
ir jo klika buvo tautos iš
gamos ir yra, tai dabar vi
siems aišku.

Tiesa, p. Grigačio, kaipo 
asmens, skymas nebūtų ga
lėjęs tiek atsiekti, jei Lie
tuvos Konsulas, p. A. Kal
vaitis, Chicagoj nebūtų prisi
dėjęs su autoritetu, kaipo 
Lietuvos Konsulas. Bet ka
da praskambėjo, jog ir Lie
tuva prisideda prie “antrojo 
skridimo,” tai aišku, kad 
musų paprasta liaudis dėjo 
savo centus. Tuomipat kar
tu socialistų—plečkaitininkų 
dienraštis “N.” skelbė, kad 
tūkstančius dolerių gauną 
iš Lietuvos. Žinoma, mo
mentaliai, Amerikos tauti
nių pažiūrų žmonių, kurie 
visuomet dirbo Lietuvai, bal
sas buvo nustelbtas.

Prie to, socialistai—pleč
kaitininkai Chicagoj varto
jo įvairius skymus, kad iš
naudojus katalikų visuome
nės žmones, kurie visuomet 
buvo duosnųs Lietuvos rei
kalams. Socialistai, plečkai
tininkų kararotai, gavo iš 
katalikų dienraščio p. Leo
nardo šimučio pritarimą ir 
jie čia, pasinaudodami ta 
proga, milžio katalikų vis
uomenę. žinoma, p. Šimutis, 
buvęs Lietuvos steigiamojo 
Seimo narys ir gavęs paliuo- 
savimą iš tos garbingos vie
tos, dėjo visas galimas pa
stangas, kad pagelbėjus so
cialistams, plečkaitininkų 
draugams, ant keršto.

Šiandien ir katalikų vei
kėjai pamatė, jog jie tapo 
apviltais, kad už “antrojo 
skridimo” sienų kas-kitas 
slepiasi. Todėl ir katalikų 
dienraščio “Draugo” redak
torius ne-kaip jaučiasi. Ka
talikų veikėjai, Lietuvos pa-

triotai pradėjo žiūrėti į 
“Draugą” visai kitokiomis 
akimis. Jie pamatė, kad ne
tik pas socialistus—plečkai- 
tininkus yra ne viskas gerai 
bet kad apsiriko ir “Drau
gas.”

ZEIGLER, ILL.
Traukinys užmušė Joną 

Bernotą
Geg. 22 d., 3:30 po pietų, 

ūkininkas, Jonas Bernotas, 
varėsi “trektorių” su, taip 
vadinamais, “diskeriais” per 
gelžkelio bėgius. Tuo tar
pu pamažėliu ėjo garvežys 
(lokomotive). Sako, kad jis 
manęs, jog garvežys stovė
jęs, o inžinierius jo, turbūt, 
nepastbėjo ir staiga užva
žiavo ant jo sutrindamas jį 
po trektorium. Buvo nu
vežtas Į Herrin, Ill. ligoninę 
kur pirmą vai. ryte mirė.
J. Bernotas buvo mainerys 

Pastaruoius keturis metus, 
iš priežasties kasyklų debar- 
bės, ūkininkavo. Jo ūkė 
randasi Bush, Ilk, devynios 
mylios nuo Zeigler, Ill.

A.a., J. Bernotas buvo 48 
metų amžiaus. Paliko nu
liūdime žmoną Justiną, du 
posūniu: Albertą ir Steponą 
ir podukrą Adolfiną.

Velionis Bernotas buvo 
dailininko, M.J. Šilenkio pus" 
brolis, todėl pp. Šileikiai bu
vo laidotuvėse. Rep

Pasulinė Paroda atsidarė 
(World’s Fair)

Chicago, gegužės 26 dieną 
9 vai. ryto atsidarė Pasau
linė Paroda. Paroda dar 
ne visai baigta, kai kurie 
kaimai dar neatidaryti. Bet 

. jau dabar įspudų daro gerą. 
Labai daug permainų pa
daryta.

Vienas iš įdomiausių ir 
didžiausių budinkų (apart 
Hall of science) tai yra For
das. Fordo paroda tikrai 

ir verta visiems pa
matyti. Taip abelnai visi 
tie mažmožiai, kurie buvo 
1933 metais, panaikyti, tik 

Visi rengkites į pikninką rimti dalykai palikti, kaip 
Dariaus—Girėno Pamink

lo Fondo pikninkas birželio 
24 dieną The Oaks darže, 
119-th ir Archer Avė.

Bus daug dovanų, daug 
svečių iš kitų miestų, todėl 
visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai nepamirškite to 
pikninko. Pelnas pikninkc 
eina Dariaus—Girėno Pa
minklo naudai.

Chicagoj atsidarė pikninkų 
sezonas

Dabar Chicaji kur tik 
nepažiūrėsi tai visi piknin- 
kus rengia. Gegužės 27 d. 
Chicagoj buvo apie II pik
ninkų, mažų ir didelių.

Liepos 17 dieną masinis 
paminėjimas

McKinley Parke, 39-th ir 
So. Western Bvld. įvyks 
Dariaus- 
minėjimas. Visi prašomi 
dalyvauti.

;—Girėno mirties pa- įc]01'ni į

tai mokslo ir tt.
Paroda atrodo kaip Tautų 

Lyga, visokių tautų kaimai, 
miestų vaizdai, tautiški ru
bai, dainos, muzika, kultūra* 
Arčiau pažiurėjus, tai kiek
viena tauta save skirtingai 
puošia—skirtingos tradici
jos, ceremonijos.

Pasaulinėj Parodoj teko 
pastebėti sekančių tautų 
kaimus: Anglijos, Canados. 
Belgijos, Italijos, Czekoslo- 
vakijos, Francijos, Ukrainų, 
ir kitų Rep

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų 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 MUSŲ!”
(GOD, HAVE MERCY ON USD

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

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

24

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allcnru—Within

hours after you start to take this 
safe yet powerful medicine excess 
uric acid and other circulating 
poisons start to leave your body.

In 48 hours pain, agony and swell
ing are usually gone—The Allenru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn’t do as stated—money 
back. ®

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me- 
todą nuo Reumatiz- 

\ mo’ kurį noriai pa- 
/X V siusime • kožnam šio 
M v ' laikraščio skaitytojui 

kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mų 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

pipųprasty, 
jo šimtams. 

Mes noriai
Pakeli, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeijru 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 j ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

Amerikos inr,
I DIDELĖS EKSKURSIJOS

l LIETUVĄ
J )L- Dckir-.iakI irT I aiv Ar.rwru ...

Kiti
' Išplaukimai

Rengiamos Liet. Laiv. Agentų
Sąjungos Amerikoje

Moderniškuojųbaltu Motorlaiviu S.S. Drottningholm - Geg. 18
G RIPS HOLM M.L. Kungsholm Birž. 4
Gegužės 28 S.S. Drottningholm Birž. 12
Liepos 3,S.m. M. L. Gripsholm .. Liepos 3
l KLAIPĖDĄ .....................
pea<^^Bv^4^^D^|nf0|.rnacjiu ir laivakorčių kreipkitės [ vietinius agentus arba į

SWEDISH AMERICAN LINE
^Z^C^BoSTONJOSTATESTR.-NEV YORK, 2I5TATE STR.-CHICAGO, 181 NO.MICHIGAN AVE

Broliurėlė apie ekskursijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.—

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

Prez. Rooseveltas su savo palydovais ima dalyvu- 
mą atidaryme Pasaulinės Parodos Chicago j geg. 26 d’
siiiiiiiiixiiiiiiHiiiiiiiHuiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii  ̂

| SVARBUS PRANEŠIMAS | 
= Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, =
E duodu grabą ir dėžę, pristatau Į stotį, arba nuvežu už §40. E 
= Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra.

| J. J. BAGDONAS & CO. i
Ę TRYS KOPLYČIOS
E 2506 W. 63rd St. Chicago, Ill. =

Telefonas: Republic 3100.
?:l|J||lll||lllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll|l1IIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllHII||liE

DIDELE EKSKURSIJA į

Rengia ir prižiūri 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
• Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART"
Išplauks iš New Yorko 

LIEPOS 12 d., 1934 m., 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą 

, ■
TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą..................? 97-50
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal....... ^167 00

Pridedant Jung. Valst. Taksus

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS 

678 N. Main St., Montello, Moji.
MR. PAUL MOLIS 

1730—24th St., Detroit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Hoisted St., Chicago, Ill. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH-
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave., Cleveland, O

MR. C. J. WOSHNER 
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 All Nations Bank Building

1200 Carson Sc., Pittsburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams Sl, Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBA
AMERIKOS LIETUVIS

14 Vernon St., Worcester, Mass-
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B’way, So. Boston, Mass.

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
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Palikit Darių-Girėna 
Tinkamoj Pagarboj

Musų spaudoj, Lietuvoj ir 
čia, diskusuojama ar svar
bus Janušausko (dabar 
Vaitkaus) transatlantinis 
skrjdimas. Tai nerimtas 
ir nediskusuotinas klausi
mas. Viskas, kas tik yra 
didesnio sukeliančio musų 
tautoj įdomumo ir entuzi
azmo ir kas pajėgia atkreip
ti- į musų tautų pasaulio 
spaudos akis ir mus nu
šviečia iš gerosios pusės, pa
rodo musų gabumus, drą
sų ir pasirįžimų yra svarbus 
dalykas. Tai-gr ir Janušaus
ko, o darbai’ Vaitkaus, skri
dimas yra didelis ir svarbus 
dalykas. Kiti mano, kad jis 
tik tada butų svarbus, jei 
pralenktų Dariaus—Girėno 
žygį. Ne. Dariaus—Girėno 
žygis nepralenkiamas. Ja- 
nužauskas ar kiti lietuviai 
gali techniškai Darių-Girėna 
pralenkti ir labai pasekmin
gai ten ir atgal kelionę at
likti, aplink pasaulį rekordų 
sumušti, ir net raketų į 
mėnulį ar kitų planeta nu
lėktu pasaulyj didžiausių 
sensacija sukelti,—tai vis- 
tiek tu dvasiniu rezultatu, 
kokius davė lietuvių tautai 
Dariaus-Girėno žygis, ne
palygins. Darius.- Girėnas 
savo žygiu lietuvių tautoj 
savim pasitikėjimą, vergo
vės letargu miegojusį, iš
budino. Tai neapkainuo- 
janiai ir neapskaitliuojamai 
svarbus ir brangus musų 
tautai rezultatas. Kiti svai- 
bus ir dideli žygiai musų 
tautos drąsuolių ir pasiry
žėlių gali tą tautos savim 
pasitikėjimų tik palaikyti 
gyvų ir sustiprinti. Darius 
ir Girėnas buvo savim pa
sitikėjimo atgimimo moti
nos, savo gyvybėmis davė 
musų tautai savo jėgų pa
žinimo atginima; kiti gali 
būti tik slaugėmis, kurie tą 
pasitikėjimą palaikys ir auk
lės. Geriausia, gabiausia, 
ir mokyčiausia slaugė ne
gali pralenkti ar susilyginti 
su motina. Kada nemirti
nos atminties karžygiai Da
rius ir Girėnas ruošėsi savo 
nemirštančios svarbos žygin 
musų tauta, savim pasitikė
jimo žvilgsniu, buvo da ne
gyva. Labai mažai buvo 
musų brolių, kurie pasitikė
jo, kad lietuviai gali atlikti 
tokį žygį. Didelė dauguma 
musų brolių netik nerėmė 
jų skrįdimo, bet juos tiesiog 
apgavikais vadino ir stačiai' 
įtarė, kad jie nė nebandys 
skrįsti, bet tik pinigaujasi.

Dabar matome visai kitą 
vaizdą. Nespėjo paskelbti 
Janušauskas (Vaitkus) sa
vo pasirįžimą, iš visur pra
dėjo plaukti pinigai jo skrį- 
dimą remti. Tokiais blo
gais laikais, palyginamai į 
trumpų laiką, sukelta daug 
didesnė suma pinigų, negu 
Dariui ir Girėnui. Niekas 
nė mažiausios abejonės ne
turi, kad jis gali nuskrįsti. 
Kaip Dariui-Girėnui be ma
žiausios abejonės netikėjo, 
kad nuskrįs, taip dabar Ja
nušauskui (Vaitkui) be jo
kios abejonės tiki, kad nu
skrįs. Dabar niekas neklau
sia, kiek tas lietuvys pasi- 
įuošęs ir mokslo turi tokiam 
žygiui. Užtenka to, kad jis 
musų brolis lietuvys ir visi 
tiki, kad jis nuskrįs. Tai 
revoliucija musų tautos pro

te, kokios nebūtų galėję pa
daryti tūkstančiai geriausių 
oratorių, rašytojų, poetų, 
dainių, mokytojų ir publi
cistų.

ŠMUGELNINKAI RYTŲ 
EUROPOJE

Ta rūšis žmonių kurie 
užsiima visokiu “agentavi- 
mu” per rUbežius, nesiru-

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Dar bilionas pašelpai.
Prezidentas Rooseveltas 

įteikė prašymą paskirti bili- 
oną 322 milionu dolarių pa
šalpos tikslams. Tie pini
gai bus suvartoti per metus, 
pradedant liepos 1 diena.

Kristus mirtimi atpirko 
žmonijos sielas. Darius- 
Girėnas savo mirtimis iš- 
liuosavo iš vergijos retežių 
lietuvių tautos protą. Dėl
to butų didelis musų didvy
rių įžeidimas jų žygį lyginti 
su keno-nors kito žygiu ar 
žygiais. Jų žygis nepaly
ginamas ir jų vardas nemai
šomas su niekuo. Jis pa
siliks akščiau visos tautos 
amžinai. Dėlto diskusuo- 
dami dienos klausimus, męs 
privalome tuos savo didvy
rius palikti jiems tinkamoj 
aukštumoj ir nevalkioti juos 
neišmintingų ir tuščių dis
kusijų temose.

D. Klinga.
________

Lietuvos radio stotims 
vardai.

“Radio News” praneša, 
kad, tarptautiniu susitarimu 
einant, Lietuvos radio sto
tims duota raidės nuo LYA 
iki LYZ vardams. Latviams 
duota YLA iki YLZ. Ka
dangi Lietuvoje tik viena 
radio stotis, tai visų 26 ga
limų pavadinimų Lietuviai 
negreitai suvartos.

pindami apie įstatymus, nė
ra dar dingus Europoje. 
Nekurie net pagarbos įgi
jo, kaip musų knygnešiai. 
Kiti jau išnyko, 'kaip emig
rantų vadai. Jų vietoje, ta
čiau randasi kiti, su kito
kiais bizniais. Šiems kai 
kada ir nepasiseka, net tra
gedijų įvyksta. Londono 
“Observer” aprašo kaip su
degė ’aštuoni Lenkai šmu- 
gelninkai, kurie buvo atėję 
į Vokiečių Sileziją pasiimti 
brenšpirito ir sieros eterio, 
kurį nešioja per rubežių 
kiaulių pūslėse. Šį kartą, 
bepilstydami prekes, juoka
vo ir cigaretus rūkė. Per 
neatsargumą užsidegė spi
ritas, gaisras išsiplėtė, su
degė visas sandėlis ir visi 
aštuoni šmugelninkai.

Lietuvos laikraščiai apra
šo vieną žymų Klaipėdiškį 
spirito šmugelninką, kuris 
turįs greitų laivų. Naziams 
valdžią paėmus, jis su jais 
susižinojęs ir pradėjęs šmu- 
geliuot šautuvus į Prancū
zijos Morokką, Arabams, 
kad tie galabintų Prancū
zus ir keltų nerimą Pran- 
zucijai.

Tokiu budu, Amerika, krizės 
pasėkas nugalėti, bus išlei
dusi 3 bilionus, 166 milionus 
dolarių. Ar tuo nuo krizės 
bus galutinai atsikratyta, 
parodys ateitis, tačiau vi
siems aišku, Amerikos val
džia daug gero bedarbiams 
padare šiuos pinigus paskir
dama.

Prezidento sumanus vyk
dymas savo nustatytų ir, 
matyti, gerai apgalvotų pla
nų davė vieną gana stiprų 
valstybės gyvenimo apsi
reiškimą: tai nuolatinis di
dėjimas valstybinių pajamų. 
Ikšiam, šiais valstybės fi
nansų metais (nuo pereitų, 
metų liepos 1 d.) Amerikos 
valstybinin iždan suplaukė 
2 bilionai, 622 milionai do
larių o tuo pačiu laikotarpiu 
pereitais finansiniais me
tais buvo suplaukė tik 1 bili
onas 716 milionu dolarių. Jei 
įeigos padidėjo kuomet A- 
merika dar toli gražu į nor
malę vagą nėra sugrįžusi, 
aišku, tie 3 bilionai dolarių, 
bedarbės ir pašalpos tiks-; 
lams per 1934-1935 metus 
išleisti, labai greitai sugrįž
tų, jei kraštas į pilnai nor
malų gyvenimą įstotų.

V. K. RAČKAUSKAS-KAROLIS VAIRAS 
RAŠO “DIRVOS” REDAKTORIUI:

VARGDIENĖLĖS DAINA
Dar gaideliai negiedojo 
Kad rytelio kėliau, 
Dar aušrele nešvytavo 
Kad prie girnų stojau.

Ir suužė girnužėlės 
Tamsioj priemenėlėj, 
Rieda gailios ašarėlės 
Per mano veidelį.

Vai Dievuliau, Dievulėliau,
Kaip širdelę skauda, 
Manęs vargšės našlaitėlės 
Nėra kas paguodžia... .

Mano mieli tėvužėliai
Aukštuose kapuose,
Trys jauni mano broleliai 
Svetimuos’ grašiuose.

Vienas mano brolužėlis
Už gilių jūrelių,
Kitas mano brolužėlis
Uz aukštų kalnelių, —

Tenai šiaurėj, kame šalčiu 
Tyruliai alsuoja,
Kame vėjas sniegą blaško 
Ir pusnis nešioja.

O tretysis man’ broliukas 
Aukštus mokslus ėjo, 
Ir užmiršo tėvų žemę — 
Į Rusus išėjo.

Tik aš viena vargdienėlė 
Verkiu ir dejuoju, 
Lyg jūrelių nendružėlė 
Palaužta siūbuoju....

A. Mauras.

Pilietybės įstatymas 
Lietuvoje.

Iš Lietuvos vidaus reika
lų ministerio, pulk. Rus
teikos, pasikalbėjimo su 
“Lietuvos Aido” korespon
dentu, patiriame, kad Lie
tuvoje paruošta visai nau
jas pilietybės įstatymas. 
Šiame įstatyme bus nusta
tyta, kaip ir kokiu budu ga
lima Lietuvos pilietybę įgy
ti, ir kaip jos galima nu
stoti. Viena naujanybė bus 
ta, kad už Lietuvos piliety
bės popieras bus imama 
mokestis, kaip Amerikoje.

Amerikos Lietuviams bus 
įdomu patirti, kaip šiame 
įstatyme rišama tų Lietu
vių klausimas kurie yra pa
tapę Amerikos ar Kanados 
piliečiais.

Vokiečiams rašo asilai.
Jau sykį teko šitoje vietoje 

minėti Vokiečio profeso
riaus Banse knygą, kurioje 
ragina savo tautą sunai
kinti Anglus ir Francuzus, 
atplėšti nuo Lietuvos Klai
pėdą, ir paskui ponauti Eu
ropoje. “The American Re
view,” tą knygą recenzuo
damas, sušunka “tai tikro 
Vokiečio asilo parašytas 
veikalas!”

TAIP GREITAI 
(Skiriu S. P.)

Taip greitai žiemužė praėjo
Ir gamta vis puošias gražiau.
Dar vakar aš tavęs ilgėjaus, 
O šiandien jau ir sutikau.

Dar vakar rodos žemė skendėjo 
Baltųjų snaigių rūbuos šaltuos, 
Dar vakar širdis skausmus kentėjo, 
O šiandien laimė žydi veiduos.

Jokniunai. J. Januševičius.

Pripažįsta teisybę.
Lenkų kalbininkų žurnale 

“Poradnik Jezykowy” įdo
mu pasiskaityti pripažini
mą (ypatingai iš Lenko lu
pų), kad Lenkų kalba Lietu
voje šiandie kalba tik “ne
apšviesti žmonės”. Seniau, 
sako, lukų kalba buvo var
tojama augštesnės civiliza
cijos sluogsniuose. Šiandie 
Lietuvių kalba taip ištobu
lėjo, tapo išgryninta, ir iš
siplatinusi, kad Lenkų civi- i 
lizacija yra visiškai pralai
mėjusi Lietuvoje. Jos te
besilaiką tik kai kur mies
teliuose neapšviesti žmonės.

....Jaučiuosi esu skolingas šiek tiek 
paaiškinimų apie save taip Tamstai.... 
taip ir Amerikos Lietuvių visuomenei, ku
riai man buvo tekę tarnauti nuo 1908 iki 
1923 metų. Todėl, gal šį mano laišką ar jo 
dalis panaudosite ir “Dirvoje”. . . .

Pastebėjau kad kai kurie Amerikos 
laikraščiai buvo persispausdinę iš Lietu
vos laikraščių žinias apie mano asmenį ir 
mano patekimą Kauno kalėjimam Tos ži
nios buvo tendencingos ir aš negalėjau 
į jas savo laiku reaguoti, nes dalis jų tilpo 
spaudoje man dar esant užsieniuose ir jų 
laiku nemačiau, kitos gi buvo spaudoje 
man esant “už geležinių vartų”, ir man 
nebuvo leista į jas reaguoti.

Aš neabejoju La d Amerikiečiuose yra 
nemaža mano draugų, kuriems norėtųsi 
žinoti kas gi ištikro yra atsitikę su ma
nim, ir jie turi teisės ir įdomauti ir suži
noti iš pirmutinių šaltinių, t. y. iš paties 
manęs. Štai čia, trumpai ir papasakosiu.

Perdavęs Pasiuntinybę Loitdone ponui 
Bizauskui 1928 m. Rugsėjo 15 d., išvykau 
į Lietuvą ir iki 1930 m. Sausio 1 d. buvau 
kelis mėnesius pietų Prancūzijoje, kur gy
džiausi, ir Kaune. Sausio pradžioje buvau 
paskirtas Maskvon Pasiuntinybės patarė
ju. Pasikeitus nusistatymui ir jau man 
pasiruošus išvykti į Maskvą bei išsiimtus 
ten daiktus, paskyrimas buvo atšauktas 
ir buvau paskirtas Konsulu Pietų Afriko
je, su rezidencija Cape Town’e, kur ir at
vykau 1930 m. Kovo 10 d. ir atidariau Kon
sulatą Balandžio 1 d. Du metu čia teko 
darbuotis iki mano vyresnybė, valstybės 
ekonomijos sumetimais, nusprendė likvi
duoti Konsulatą, ir aš su sekretorium p. 
Dudzinskiu buvome atšaukti.

Keliomis dienomis prieš Konsulato lik
vidavimą buvau užbaigęs vieną palikimo 
bylą ir priėmęs pinigus išdalinimui pavel-

kymą kad mano alga nuo 1932 m. Kovo 31 
d. sulaikyta. Tokiu budu likau be algos, 
be galimybės gyventi, gydytis ir gryžti i 
tėvynę. Padėtis darėsi vis sunkesne ir la
biau desperatiška. Jei ne mano žmonos 
pašiaukavimas ir dvasios stiprybė, bučiau 
baigęs ar beprotnamiu, ar nusižudymu, 
.... Pagaliau šiaip taip galėjau nuvykti Į 
Angliją, vis dar manydamas kad esu skai
tomas ligoniu.

Apie Gruodžio mėnesį Londonan atvy
ko buvęs mano sekretorius ir iš jo sužino
jau kad mano vyresnybė paleido mane iš 
tarnybos ir perdavė bylą teismas, kaltinda
ma mane pasisavinime pinigų. Suprasda
mas kaip katastrofingas ir kaip rimtas yra 
toks kaltinimas, tuoj pradėjau rūpintis pa
so ir gryžimo į Lietuvą reikalu; tik čia 
prie mano ligos prisidėjo ir plaučių uždf- 
girnas ii' tuo budu mano sugryžimas nusi
tęsė iki 1933 m. Gegužės mėnesio pabaigta, 
Niekas man iš Pasiuntinybių Paryžiuje ir 
Londone nepadėjo.

Atvykęs į Kauną, tuoj susisiekiau su 
teismo tardytoju, pas kurį buvo byla ir 
mačiausi su savo vyresnybe, kur man bu
vo patarta tartis kur reikalinga bylos lik
vidavimo reikalu ir buvo prižadėta padėti 
pasiekti kokį nors garbingą ir abiem pu
sėm prieinamą sutarimą. Tai buvo Birže
lio 9 d. Po kelionės, dar sirgdamas, Bir
želio 12 d. nuėjau, kaip buvo sutarta, pas 
tardytoją.... Čia man buvo perskaityta 
jo kaltinimas. Tardytojas pareiškė ski
riąs man kardomąją priemonę įkaitą tur
tu 60,000 litų. Kadangi aš turto neturiu, o 
pažystamų Kaune, norinčių ir galinčių to
kiu turtu laiduoti už mane taipgi neturiu, 
tat tą pačią dieną ir buvau nuvežtas į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimą ir ten buvau 
pagul dy t as ligoni nė j e.

Kalėjimo ligoninėje išgulėjau pusd'e-- 
čio mėnesio, gydytojų priežiūroj. Sunkio
se aplinkybėse, nustojau 30 svarų svorio, 
ir jau nebuvo vilties sulaukti teismo, kuris 
buvo paskirtas Spalių 12 d. Pagaliau krei
piausi į Vyr. Tribunolą ir čia, Rugp. 23 d., 
pakeitė mano kardomąją priemonę nuo 
60,000 iki 10,000 ’litų. Rugp. 2 d. brolis iš-

dejams Lietuvoje. Tuo laiku Pietų Afri- ėmė mane “ant parankos” ir paguldė pil
koje veikė embargo auksui išvežti ir stam
besnių perlaidų į užsienius pervedimas bu
vo suvaržytas, tat to palikimo bylas ir pi
nigus pasiėmiau su savim. Kelionėje ma
ne ištiko nelaimė — pinigai pas mane žu
vo: ar aš juos pamečiau, ar jie buvo iš ma
nęs pavogti, laivo išplaukimo ir paprasto 
tokiais momentais sąjūdžio metu, aš neži
nau ; taipgi nežinau ir kuriuo momentu tai 
gailėjo atsitikti. Žinoma, tai buvo man 
begalo didelė nelaimė, tuo labiau kad aš 
juk gi nesu mažas vaikas, geFai suprantu 
kaip sunku įtikinti žmones tokiu reikalu, 
tuo labiau jei pas žmones rastųsi noro ne
tikėti ii- mane įtarti. Dideliai susikrimtęs, 
jau kelionės pradžioje sunkiai susirgau 
“ulcus duodeni” liga.

vatinėje klinikoje, kur pradėjau atsigauti.
Kadangi mano byla yra “sub judice” 

; tai negalėčiau nieko apie ją dabar kalbė
ti. Tik galiu pareikšti savo prieteliams 
Amerikoje ir Lietuvoje kad kaltas nesu; 
kaip niekad savo gyvenime nebuvau susi
tepęs melu ir svetimos mantos pasisavini
mu taip ir dabar nesu susitepęs. Čia yra 
tik didelis ir nežmoniškai susipainiojęs ne
susipratimas, paaštrėjęs dar del to kad 
negalėjau del ligos laiku parvažiuoti į Lie- 

| tuvą ir, išsiaiškinus, incidentą likviduoti. 
Prie to dar prisidėjo ir tai kad Kaune yra 
vienas-kitas asmuo kuriems rūpėjo pakliu- 
dyti mano parvykimas į Lietuvą, kad vadi
nasi butų laiko mane apšmeižti spaudoje, 
sudaryti prieš mane nepalankią viešą opi

Pasiekęs Prancuąiją, sirgau. Mano 
žmona vyko Anglijon, tikėdamasi gauti pi
nigų pas savo gimines, kad galėčiau be vie
šumos atsiteisti su tais žmonėmis kuriems 
žuvę pas mane pinigai priklausė. Pas gi
mines del siančiančio Anglijoje krizio ir 
kitų aplinkybių nepavyko pinigų gauti. Dar 
buvo viena viltis: mano žmonos stambes
nė suma pinigų buvo paskolinta tūlam as
meniui Pietų Afrikoje; paskolos terminas 
turėjo sueiti 1931 m. Liepos m. Dar Af
rikoje būdamas, buvau prašęs atstogų iki 
Liepos pabaigos, bet mano vyresnybė ato
stogų nedavė, nors jos man teisėtai pri
klausė. Jei bučiau jas gavęs, palikimo pi
nigai butų buvę pervesti kitokiais keliais 
ir man nebūtų tekę pakelti tokių didelių 
nuostolių.... Liepos mėnesį gavome žinią 
kad skolininkas pinigų grąžinti negali ir 
pasiūlė kitokius terminus. Viltis tuoj lik
viduoti ištikurias mane nelaimės pasėkas 
žlugo ir prisiėjo pranešti apie įvykį savo 
vyresnybei, ką ir padariau, prisiimdamas 
visą atsakomybę ant savęs ir prižadėdamas 
sumokėti kalbamus pinigus savo vyresny
bei iki paskutinio skatiko ir tik prašiau 
duoti man laiką ir galimybę. Atsakymo į 
savo raštą negavau.

Tuo tarpu mano sveikata nesitaisė, 
bet blogėjo. Pasiuntęs gydytojų liudymus 
prdšiau skaityti mane sergančiu ir pra
šiau pervesti man priklausančią algą gy
dymuisi. operacijai ir galiaus gryžiniui į 
Lietuvą; Liepos m. pabaigoje gavau atsa-

niją ir galiaus, iškėlus didelį kaltiniiĄ 
perduoti bylą teismui.

Dabartinė mano padėtis yra labai sun
ki: sergu, be lėšų gydymuisi ir gyventi; 
nuo 1932 m. Kovo 31 d. esu be^ uždarbio, 
Anglijoje dar galėjau gyventi, nes ten man 
padėjo tai žmonos giminės, tai pažystami; 
Lietuvoje, dar niekas, net geriausi mano 
neva draugai pirštu nepajudino kad padė
ti dvasiniai ar medeginiai. ...

Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laiku, 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 prisiuhtimu 18c. (Pri
imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Janušausko Pareiškimas Del Jo Ne
sutikimo Su ‘Antro Skridimo" Bosais
šį p. Janušausko pareis-Vaitkus, Kartano remiamas, 

kimą talpiname žodis žodin, senai man už akių norėjo už
manydami, jog nušvies mu- lipti, reikalavau, kad komi
sų visuomenei II Lituanicos tetas pasirašytų mane ne- 
skridimo lakūnų permainos mainyti, jeigu del kokių nors 
priežastį, kuri ikišiol nebu- priežasčių aš 'negalėčiau iš- 
vo niekur tinkamai paaiš- skristi į Lietuvą šiemet. Jie 
kinta. .Išvadas lai sau daro man grieštai tą atsisakė už- 
patys skaitytojai.
Gerbiamoji Publika:

Jus vienas kito klausiate: 
“Kas pasidarė su Jan u- 
šausku. kodėl jis t--------
skrist į musų brangią Lie 
tuva? Juk mes tam žygiui 
pritariam ir r 
galėdami.”

Kad aiškiau butų jums gai0 vasaros>—tas iabaį di- 
suprantamas mano atsa- užduotis. Vistiek, sa
kymas, tuum gUsti keletą Į<au, dįrbsjm vįsį išvien ii 
mėnesių atgal. Gal geiai at-Į nuveiksim, kiek tik galima 
snnenate, xad is pat pra- gakau> jeigu visur gerai pa- 
dzios mano mintis buvo, kad; gįggj^g skridimas bus atlik- 
antras trasatlantims skri- tas šiemet 
dimas turi būti bendras vi- XT- , .r. , . . . Vieton pritarimo ir pasi-sai lietuviu visuomenei. -•• • •<(XT .......... . tikeiimo įvairusNaujiemeciai stojo su 
manim visų pirma. Neužilgo 
pasirodė, kad jų tikslas buvo 
kaip nekaip įvykdinti antrą 
skridimą be pagelbos katali
kų, kad užsipelnius sau daug ,‘a^ 
n'O 1‘hnc A o Him' "

Red. Į tikrinti ir pareiškė, kad 
skridimas reikia skelbti šią 
vasarą, tas buvo pažadėta 
Buvo man 8 nedėlių aviaci- 

atXakė j°s dienU maršrutas sudary
tas atlikti rytuose, nupirkti 
naują motorą, gąsdino tan- 

ico oCl.xi . instrumentus, viską pri•emiam jį kiek ’ .. . ... , ,.Įrengti ir išbandyti ir būti 
prisirengusiam skristi ant

Prancūzai apie musų dainų 
koncertą Paryžiuje

Kaunas, Elta. Kaip jau 
buvo pranešta, “Renaissa- 
nse francaise” surengtas 
lietuviškos muzikos vaka
ras P ryžiu j e praėjo su didel
iu pasisekimu. “Correspond- 
ance Havas” rašo, kad Du- 
perrier savo žodyje paskyrė 

Į lietuvių muzikai garbės vie
tą, kuri jai priklauso. Be 
to, kalbėtojas pažymėjo, kad 
lietuvių tauta nėra, kaip 
manoma, šaltai rezervuota. 
Ji jaučia reikalą “išsiskleis-

Ir ta įgimta :

Ii, skridimas į Lietuvą šie
met, vadovaujant Vaitkui 
yra negalimas dalykas.

Vaitkus prižadėjo daug 
komitetui ir prižadės dau
giau lietuvių visuomenei 
įvairiose kolonijose, bet jis 
yra tik studentas ir nežino 
ka kalbas.

ALTASS. komitetas ne
galėdamas absoliutiškai už
tikrinti, kad bus galima ti
krai prisirengti orlaivį del 
skridimo šiemet, padarė ne
begalimu su jais t o 1 i a u s 
veikti.

Antras skridimas per At- aPdirbim“ dideliui
lantiką yra geras dalykas .pasireiškia nepaprasto tur-l 
bet jis turi būti labai rimtai tingumo liaudies dainomis,; 
prirengtas ir lakūnas turi i<urjas buvo galima įvertinti 
daug patyrimo turėti. Aš per Įvykusi koncertą, 
turiu tam tikra patyrimą 
kaip mano veikimas ligi šiol 
parodė ir bučiau tikrai skri
dimą užbaigęs Kaune. Man 
labai apgailestaujama, kad 
katalikai nesuprasdami ma
nęs nepasitikėjo man ir ne
žinojo, kad aš už juos visa
dos kovojau ir pritariau 
ir, kaip dabar pasirodo, pra
radau kol kas progą patar
nauti Lietuvai. Aš niekados 
neatsisakiau skristi į Lietu
va, nežiūrint ką laikraščiai 
sakys. Aš manau, atsiras ke
letas ypatų katrie manim 
pilnai pasitikės ir bus ga- 
ima prirengti tikrai pasek
mingą skridimą ateityje.

Dabar sakysiu širdingai 
ačiū už taip didelį pritarimą 
mano sumanymui ir sudiev ! 
mano brangus patriotai.

Juozas R. Janušauskas. 
May 22, 1934.

noms suteikti naują atspal
vį ir tikrą reljefą, jų neiš
kraipant.

Ypatingai gausingai pub
likai—pirmoje eilėje buvoi 
galima pastebėti ir Lietu
vos atstovą Paryžiuje Kli
mą—patiko Šimkaus “Saulė 
tekėjo”, Kačanausko “Aš 
našlaitėlė”, Gruodžio ir kit.

Jonuškaitė, Liubov- 
Kučingis ir Katkus 
pažymėtino lankstu- 
vieningumo vokalinį

viau jam raktus ir pasakiau vį skrendant atgal į Chica- 
tegul jis pats skrenda su sa- ga, pasakė, kad ne jis, bet 
vo.prieteliais. Man visi ko-į amerikonas Mossman’as- 
miteto nariai vienodi ir ašį Jam vistiek turės but užmo- 
taip su jais ir elgdavausi. keta, tai tegu jis ir skrenda. 
Kas tik pasižadėjo pagelbė- Konsulas žadeikis pasižiu- 
ti, buvo maloniai priimtas. rėjo į kun. Pakalnį, gal pa-

Tą patį subatos vakarą manė: “Keista, kas čia do 
buvo sušauktas mitingas ir. lakūnas, kad jam reikia 
vadovaujant Grigaičiui, duo- dviejų pagelbininkų skristi 

Į tas įnešimas, kad aš atsisa- iš New Yorko į Chiragą?’ 
I kiau nuo skridimo ir kad Tas skridimas, priskaitant 
mano rezignaciją butų tuo- į sustojimą per nakti dėvė
jau priimta. Tą skubiai pa-I landė, kaštavo organizaci- 
darius, buvo pranešta Vait- jai suvirš $300.00. Ameri- 
kui, kad jis.dabar gali už- konui lakūnui užmokėta 
imti mano vietą. Tas vaiki- apie $150.00. “Naujienos’ 
nas baigęs armijos skrai- apie toki pasisekimą su nau- 
dymo mokslą keletą metų i ju didvyriu nė žodžio nepra- 
darbo, neturėjęs nė jokiclbilo.
darbo aviacijos srityje ii Kas tas yra Vaitkus? 
trokšdamas kaip nekaip įsi- Ar jis turi patyrimo? Ar 
gyti patyrimo, atpuolė Chi- jis yra dirbęs kaipo pilotas 
cagon nakties viduryje. prie svarbių oro transporta-

Atvykes nedėlios ryte į cijos linijų? Ar jis žino kaip 
aerodromą ir pamatęs “Li- valdyti orlaivį, kada prisi- 
tuanica II”, išsigando. Tas, eina skristi per miglas? 
buvo jam nepaprastas oriai- Kaip jo rekordas susilygina 
vis ir oras taipgi nebuvc [su Janušausku? 
perdailus, o skriosti į New Vaitkus turi apie 26 me- 
Yorką,—tolimas kelias. Ką tus amžiaus, yra pabaigęs 
dabar daryti? Well, delko armijos mokyklą skraidy- 

I nepasamdyti amerikoną la- mui, bet daugiau patyrimo 
kūną, katras yra gerai pa- neturi nė jokio. Jis daugiau 
tyręs kaip valdyti orlaivius, negali turėti kaip 400 valan- 
Beabejonės, parodys manjdų ore patyrimo. Sulyginant 
kelią i New Yorką. su Janušausku, katras turi

Taip ir padaryta. Nusam- 4,000 valandų, tai bus 
dė ne vieną, bet du man ge- 10 ' • Vaitkus nėra dir- 
rai pažystamus lakūnus, niekur ir skrai-
Mossman’ą ir Meyer’ą. Da. c^s labai mažai, apie Mil- 
bar ir skrenda “Lituanica waukee. Jis neturi S. A. 1 
II” į New Yorką, valdo jį ne 

j musų naujas lakūnas Vait
kus, bet amerikonas Moss
man’as. Viduryje gi sėdi 
pasažieras pats Vaitkus, ki- 

•fcas amerikonas lakūnas 
Meyer’as, Vaivados sesuo ir 
jos numylėtinis p. Tysliava. 
Lakūnas Mossman’as, gau
damas mokėti $5.00 į valan
dą ir visus kaštus geriausių 
viešbučių, skrido kaip tik

I galima palengva. Jis mano

prie svarbių oro transporta-

; buvo galima iš- 
ir kurinių pia- 

išpildyti dalykai 
slėpiningu ža- 

kuris skleidžiasi

skienė,
sudarė
m o ir
kvartetą. Kaipo solistų, tų 
artistų balsai pasižymėjo

ekspresyvumu.
Kauno konservatorijos 

i profesoriui, pianistui Dva
rionui, pianinas neturi pa
slapčių. Jo skambinimas 
yra tikslus, griežtas ir niu
ansuotas. Jo paskambintas 
Gruodžio “Lietuvių šokis” 
buvo ypatingai Įvertintas.

komitete 
nariai ant paskutinio mi
tingo ėmė mane tyrinėti, 
pradėjo abetjoti, ar man ti
krai bus reikalinga visų tų Į 
instrumentu, ka aš reika- 

ju. Suprantama, A.L.T 
j A. S. S. komitetas susideda 
iš redaktorių, duonkepių, 
advokatu, daktarų ir milk- 
manu. Kožnas iš ju savo 

/ Skri- 
per Atlantiką gi ir 

pasekmingas jo užbaigimas, 
Pu' tai yra ne duonkepių dar

bas.
Prieš mano stojimą į 

transatlantinio skridime’ 
darbą praėjusį rudenį pasi
klausiau rodos gerbiamo p. 
Kalvaičio, konsulo. Jo pate 
rimas buvo, kad antras 
transatlantinis skridimas 
turi butų tap prirengtas, 
kad butų 90' < užtikrinime 
pasekmingai jo užbaigimui 
nusileidžiant Kaune. Aš pil
nai su tuo sutikau ir dėjau 
visas pastangas, kad orlai
vis ir jo prirengimas už- 5au, juo daugiau valandų 
tikrintų geriausias pasek- skrisiu, juo daugiau man 
mes. I oaliks penkinių. Nuskrido į

Priežastis galutinio persi- New Yorką apie 6-tą valan- 
skyrimo su antru transat- ^ą vakare, saulei nusilei- 
lantiniu skridimu buvo P. džiant. Minia žmonių laukė 
Savickas, “Vyčio” redakto-, Janušausko, o čia atvyksta 
rius. Subatos ryte, gegužės: kas? Mintis žmonių New 
12-tą dieną, buvau galutinai Torke labai prasta del tokio 
prisirengęs atlikti aviacijos atsilankymo, ypatingai, kad 
maršrutą rytuose ir atvykęs | naujas lakūnas atsisakė pa- 
į aerodromą atradau ten skraidyti su norinčiais. Buk

Gri- • tai esąs labai pavargęs.
_______________ „j Utarnike parskrido atgal 

šaulio galų. Atskaitos kada jos myjįmu p> Tysliava ir P. i Chicagą ir parsivežė su 
būdavo, o kada ir “---- :______________________________ • _ . . . .
davo”.

Komitetai plačiose lietu- teto narys, pasiklausęs ir

garbės. Aš tuoj supratau., 
kad be katalikų rėmimo pa
sekmės bus prastos. Po ke
leto savaičių sunkaus dar-
bavimosi, man pasisekė pa- biznffferai SUDranta 
didinti ALTASS. komitetą į S/ 1
katrą įėjo šeši asmenys nuo 
katalikų ir “Sandaros” p” 
sės. Dabar, manau, darbas 
eis pirmyn daug pasekmin- 
giau. Poni Račkienė buvo 
paskirta kaipo finansų se
kretorius ir tvarka, maniau , 
bus užtikrinta. Pridurti tu
riu čion, kad ALTASS. fi
nansinių knygų niekados ne
turėjo ir turbut neturės. 
Sugryžęs iš rytinių kolonijų 
užklausiau P. Grigaičio pra
eitą metą apie finansų stovį 
ir knygvedystę, tas “musų 
tautos ganytojas” labai įsi
žeidė. “Kam tau, lakime, rū
pintis apie tokius prožais- 
kus dalykus kaipo pinigai, 
mes tą visą sutvarkysim, o 
tu tik skrisk į Lietuvą.” Nė 
poniai Račkauskienei nė 
man, nė kitiems komiteto 
nariams jokių finansinių 
knygų ligi šiol neteko ma
tyti.

Žiūrint į ALTASS. “STA
TIONERY” tik vien “Nau
jienų” antrašas matyt, kur; manęs beiaukiant P. L_ 
ir plauke aukos iš visų pa- gajtį, Vaivadą, jo seserį su

typo laisnio ir dėlto nežnino 
kaip vartoti instrumentus 
skrendant per miglas arba 
naktį. Del išdavimo tam ti
kro ekzamino lakūnas turi 
mokytis nemažiau kaip du 
mėnesius, o be to Amerikos 
valdžia neleidžia nė vieno 
lakūno pradėt skristi per 
Atlantika. Dėlto, mano mie-

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas ji galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.: 
3 White’s Gardens,

Planet Street, 
Commercial Rd, E. 1.

Koncerte 
girs ii daių 
ninui. Visi 
pasižymėjo 
vingumu, 
iš tos muzikos, kuri savo 
podubžiu ir giminystėmis 
yra kartu slaviška ir sia
urinė.

Lietuvių liaudies dainos 
yra greičiau rimto ir akor
do skleidžiasi nenusakoma 
nostalgija. Bet taip pat be-j 
veik, be jokių perėjimų, gir
dimas juokas ir jaučiama 
švelni tos drąsos ir jaus
mingos tautos dvasia.

i Patyrę ir inteligentingi 
kompozitoriai, kaip Brazys. 
Šimkus, Gruodis, 
kas, Čiurlionis, 
Bendorauskas, Gaubas, Kar* 
navičius ir Kačanauskas, su
gebėjo, harmonizuodami tas saugoją plaukas nuo slinkimo. 
*■- a ’ ''eklYlPc o’oroninntnc nrnn niniOTlsvajingas melodijas, palikti grąžinami, 
joms jų kvapų ir jų įtaigų 
pobūdį. Kaip auksakalys, “DIRVO” AGENTAS 
dėstydamas brangėynbes, iš- PITTSBURGHE 
kelia kiekvieno brangiojo Prenumeratas priima Ameriko- 
akmens blizgėjimą, taip 
tiems kompozitoriams pavy
ko tradicijos paliktoms dai-{

The Samson Tonic & 
Tea Co.

8803 Superior Avenue 
Cleveland, „Ohio

Informacija dykai 
No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzenia, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekmė 
garantuojama i 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.
No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reumą- 
tizmo, dusulio, ka- 

’’ taro, skilvio negerumų ir gallstones. Petraus-] No. 3.—-Tonikas ir Sustiprintojas 
Renrlnvinc I v’so '<uno> ,luo 'nkstlJ negerumo, iš- £>6110.011US, I valo sistemą ir prašalina iš vidurių 

rukštis.
No. 4.—Plaukų Tonikas nuo Pliki

mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, ap- 
„ j . ' ' ■ • Pa

sekmės garantuotos arba pinigai su- 
■ąžinami.

je ir į Lietuvą 
■'•P. RAJAUSKIENĖ 
35 So. 19th St. S. S.

pamirs- Savicką. Savickas, kaipo savim kun. Pakalnį ir ger- 
ALTASS. centralinio komi- biamą konsulą Žadeikį.

: Vaitkus, p. Žadeikio už- 
vių kolonijose buvo sudaryti gavęs pritarimo daugelio ki-j klaustas, ar jis valdys orlai- 
vien tik iš “naujeniečių”. tų narių, buvo prisirengęs 
katrie atsisakė nuo jokio skristi į rytus su manim

C. Pakeltis Pharmacy 
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ)

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

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

APTIEK A
Cleveland, O.

ENd. 8534

JAU GATAVA!
KAINA TIKTAI $1.50

Daugeliui pageidaujant, dar per Gegužės mėnesį

bendro darbavimosi su kata
likais. Apie tą man kasdien 
buvo pranešama laiškais.

Matydamas toki vienpu
sišką darbą ir abejodamas, 
ar bus galima sukelti reika
lingą skridimui sumą pinigų 
šiemet, tikėjaus susirišti su 
skridimo sąjunga taip, kad klaida”, kad Savickas skris- 
skridimas man butų ūžti- tų su manim. P. Savickas 
krintąs, kad ir jis butų ati-j paklausė p. Grigaičio: “Gal 
dėtas ant kito meto. Juk tasĮ tamsta man priešingas, kad 
buvo mano sumanymas, ma- aš atstovauju katalikų jau
no vardu ir darbais ir visuo- nuomenę?” Grigaitis jam 
menės pritarimu pinigai su- atsakė: “Mes turėjom tam 
kelti ir orlaivis mano išrink- sušaukti speciali mitingą, 
tas, ir jūsų pinigais nupirk- Niekados mitingai nebuvo 
tas. . Įšaukiami, ar Vaivada, ar jo

P. Grigaitis “išaiškino” seselė, ar Tysliava ar kiti 
ALTASS. komitetui mano gali skristi “Lituanica II” 
pagamintą sutartį taip, kad Matydamas tokį vienpusišką 
iškilo didelis nesusipratimas Grigaičio pasielgimą ir truk.. 
tarpe komiteto. Aš, žinoda- dymą mano prisirengimo

kad naująs didvyris skridimui į Lietuva, atida-

kaipo pagelbininkas del pri
žiūrėjimo tvarkos aviacijos 
dienoj, atlikdamas daug 
įvairių kitų smulkmenų tar
pe įvairių komitetų koloni
jose. P. Grigaitis tam griež
tai pasipriešino ir pareiškė, 
kad tai butų “labai didelė
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
New Zip motors!

ŪEMMZIP3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

•1. Daugiau 
liy

M y-

tesnio Pradėji
mo

2. Jei Norit Ge
resnio Įsibėgi 
m o

The Motor - Matched Gasoline
f NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS

Visose Pennzoil Stotyse

The Columbia Refining Company 
rilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllJIllHHIinilllllllllllllllllllimillllllimill,- 
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mas,

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) : 
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai. i

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturesit ž 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- Ę 
nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- j 
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- : 
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 :

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS
i puslapių didumo knyga!
1931-2 metais Žemaitijoje, netoli Skuo
do, pradėta tyrinėti Apuolės piliakalnis, 
kuomet paaiškėjo kad tai butą galingos 
Lietuvių-Žemaičių pilies iš vidurio 9-to 
šimtmečio. Tais laikais Lietuvių žemes 
lankė ir užkariauti bandė užjūrio prie

šai Skandinavai. Ta pilis, Apuolė, priešus atlaikė, ir per 
ją Lietuviai išliko svetimų neužkariauti ir išlaikė Balti
jos pakraštį sau iki šių dienų. Tą garsų senovės atradi
mą Lietuvos tyrinėtojams padarius, “Dirvos” redakto
rius K. S. Karpius pirmutinis sumanė panaudoti Apuo
lę savo naujam istoriškam romanui, ir štai ta knyga, ta 
įdomiausia iš visų K. S. Kurpiaus apysakų yra gatava’

6820 Superior Ave.
Cleveland, OhioDIRVA
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Youth’s Forum
DARAI VIENAIP,—BUNA 

KITAIP
Sako N. F. Martišauskas
Tūlam žmogui, apie porą 

metų atgal, sukako 50 m. 
gyvenimo Amerikoj ir 70 m. 
amžiaus geg. mėnesyj. Tam 
tikslui jis regėsi apvaikš
čioti 50 m. Amerikoj gy
venimo paminėjimui iškil
mingas sukarktuves arba 
jubiliejų.

Bet buvo kitaip.
Jo žmonai Viktorijai nu

pjovę dešinę koją iš prie
žasties cukrinės ligos (dia
betes.) Po tos baisios opera
cijos, rugs. 17 d., 1934 m. 
ji mirė.

Jo, dviem metais jaunes
nis, brolis Antanas 1912 m. 
dirbdamas Pennsylvanijos 
anglių kasyklose susilaužė 
krutinę: užgriuvo ant jo 
angljs. Ir štai, po ilgos li
gos ir sunkių kentėjimų, ko
vo 31 d., 1934 m. užbaigia 
gyvybę,—mirė.

Jo jauniausias brolis Pra
nas (59%m.), gegužės 29 d., 
1931 m. buvo išvažiavęs į 
Lietuvą. Jo kelionė buvo 
aprūpinta visais reikalin
gais dokumentais per “Dir
vos” agentūrą. Viskas lai
mingai sekėsi. Bet 1932 m. 
gavėnios laiku jisai sugrįžo 
ir po Velykų pagavo šaltį, 
iš ko išsivystė pneumonia ir 
sunkiai sirgo, bet pasveiko. 
Per neapsisaugojimą jis vėl 
apsirgo. Pasidavė į St. Alex
is ligoninę. Ten jam darė 
operaciją ant plaučių. Pa
sveiko. Parėjo vėl namo ir 
gyveno pas Povylą Droman- 
tą 7524 Star Ave. Besisar- 
ginant namie jo liga vėl at
puolė. Tapo nuvežtas Lake 
Side ligoninėn. Ten jį pa
laikė porą savaičių ir už 
neapmokėjimą ligoninės lė
šų jį pasiunčia atgal namo. 
Jis pinigų turėjo suvirs $3- 
600, bet jie buvo bankoj 
“užšalę” ir jų nebuvo ga
lima išimti! Kovo 3 d., 1933 
m. nuėjo jis miesto ligoninėn 
kur balandžio 18 d., 1934 ir 
pabaigė savo gyvenimą mir
damas nuo vėžio.

Brolis Nikodimas buvo 
paliktas jo turto “apiekunu” 
arba administratorium. Jis 
aprūpino laidotuves kopui- 
kiausiai per kleboną Kun. 
V. G. Vilkutaitį šv. Jurgio 
bažnyčioj.

Prano vyriausia duktė 
Onutė užsigeidė atimt nuo 
dėdės administratorystę. 
Jau du kartu buvo atidėtas 
teismas.

Na, tai,tau ir jubiliejus! 
sako N. F. Martišauskas.

Geg. 29 d., atsibuvo gerai 
clevelandiečiams žinomos 
ponios Kemėšienės, Dr. Ke
mėšio motinos, gimimo “sur
prize party,” Buvo daug 
svečių, pasekmės gražios. 
Linkime p-niai Kemėšienei 
sulaukti daug gražiu mete
lių.
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WILKELIS FUNERAL HOME
= Licensed Funeral Director
= 6522 Superior Avenue =

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. | 
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok £ 
= musu patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
E lygus, be tsižvelgimo j kaštus. 2
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- -S 
E derniškas. E
k HEnderson 9292 E
...................................................................................... miliniui.......

VESTUVĖS
Geg. 26 d., Šv. Jurgio Baž

nyčioj, Kun. V. Vilkutaitis 
surišo moterystės ryšiu jau 
ną Collinwoodo porelę: A- 
domą V. Deru su Frances 
Karaliūte. Adomas yra sū
nūs Jono ir Rožės Deru 1362 
E. 170 st., Frances yra duktė 
Jono ir Onos Karmų 13420 
Argus Avė. Šliubas buvo 
gražus. Dalyvavo penkios 
poros pabrolių ir pamergių. 
Per mišias Stasė Greičienė 
labai gražiai pagiedojo “S. 
Marija.” Nors tą-pačią 
dieną Vyskupinėj buvo 
šventinamu du lietuviu ku
nigu, bet žmonių prisirinko 
gana daug. Mat, Derai ir 
Karmai turi daug pažysta
mų, giminių ir prietelių. 
Vestuvių puota buvo gra
žioj svetainėj E. 125 prie 
Superior Av.

Adomas Deras ir dabar
tinė jo žmona F. Karaliūtė, 
kaip gerų pavyzdingų lie
tuvių tėvų vaikai, savo laiku 
nemažai pasidarbavo lietu
vių jaunimo tarpe. Besiku- 
riant naujai Collinwoodo 
parapijai Adomas buvo pir
mutinis Baž. Choro prezi
dentas ir giedojo chore. 
Frances taip-gi lošė teatrus 
ir giedojo chore.

Collinwoodieciai ir abel- 
nai visi clevelandiečiai lin
ki šiai jaunai porelei sto
jusiai į naują luomą kogra- 
žiausios kloties ir laimes 
naujame gyvenime ir neuž
miršti Dievo, savo Tėvų ir 
jų Kalbos. Rep

ŠEŠTADIENO 
“SPECIAL S”

Puikus marškiniai su pritai- 
Nauji puikus vasariniai 
kytais kaklaraiščiais $1.19 
kaklaraiščiai..................25c
Vyriški marškiniai ir 
“Shorts” .......................25c
Vyrų “Broadcloth” marš
kiniai ........................... 79c
Vyrų puikios šilko 
kojinės ....................... 19c
Vaikų sporto marškiniai 59c 
Vaikų skalbiamos kelnės 1.00

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLES
Jauniems ir suaugusiems 
vyrams
Visokių 1.00 iki 3.95 Visokii
formų išdirbysčii;
Vyrų sporto baltos ar kitų
spalvų kelnės ........ $1.95
THE KRAMER & REICH 

COMPANY
7002 Superior Avenue

Corner of Giddings Road

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.

Pagerbė tėvus
L. V. 25 k. nariai geg. 27 

d. pagerbė savo tėvus su
rengdami vakarienę Lietu
vių Svetainėj. Laike va
karienės turėta išsireiškimų 
ir pro gramelį. Kalbėjo keli 
iš tėvų pusės ir iš jaunuolių. 
Paskui šokta iki vėlumo.

Warner brolių teatrai
Warner broliai pradėjo 

vasaras sezoną su gerais 
teatrais sekančiose vietose: 
Uptown St. Clair ir E. 107, 
Variety Lorain ir W. 118, 
Lake teatras ir Hippodrome. 
Vieno tų teatrų vardas yra 
20 milijonų sweethearts, ki
tas vėl Pasiutęs amžius ir 
daug kitų. Pasiutęs amži
us vaizduoja gyvenimą tau
tos ir jos prezidentų nuo 
1917 m. su labai puikiomis 
scenerijomis, žmonėms la
bai patinka. Kitas paveiks
las 20 milijonų sweethearts 
yra juokingas. Žiūrėtojai 
gauna labai daug juoko. 
Sekančią savaitę žingeidus 
programas bus rodomas vi
suose 'keturiuose teatruose.

Linkėjimai
Naujai įstojusiem kuni

gystės luoman, Kun. J. An- 
džiulaičiui ir Kun. K Petrei- 
kiui clevelandiečiai ir abel- 
n'ai lietuviai kitų kolionijų 
linki geros kloties ir pasise
kimo darbuotis Bažnyčios 
ir Tautos naudai musų vi- 
engenčiii tarpe.

Pilininkas
Mažii namų savininkų 41- 

mas lietuvių skyrius šį sekm 
birželio—June 3 d. rengia 
didelį pikninką Mačiutos 
(Vick Andersono) ūkė j e. 
Pradžia pirmą vai. po-piet. 
Šokiams gros Luizos orkes
trą.

Dhbar pats gražiausias 
pikninkams laikas. Žolė 
žaliuoja, paukščiai čiulbą,, 
miškas šlama. Prie to bus 
dainų. Vieta yra žymiai 
pagerinta. Šokių alė pa
didinta, žaidimo plotas išly
gintas. Tik eik ir gėrėkis. 
Ateikite visi. Įžanga tik 20c.

Kviečia Komisija
Pastaba: Imkite Euclid 

karą iki Green road. Po tie
siai aukštyn, už trijų blukų 
rasite kelią po kairei, o ten 
pamatysite pikninko iška
bą.

Mirė Adomas Mulvinas
Geg. 29 d. persiskyrė su 

šiuo pasauliu 44 m. amžiaus 
žmogus, Adomas Mulvinas 
8017 Kosciuszko Avė. Jis 
mirė Miesto Ligoninėj. Pa
laidotas birž. 2 d. Kalvari
jos Kapinyne iš Šv. P. N 
Pagelbos bažnyčios. Pašar- 
vojimu. rūpinosi Vilkelis 
6522 Superior Ave.

K. S. Karpius jau namie
Pereitą sekmadienį, geg. 

27 d., p. K.S. Karpius, “Dir
vos” leidėjas ir redaktorius 
parvažiavo iš ligoninės na
mo, 844 Parkwood dr. ir 
greitai sveiksta. Jau geriau 
jaučiasi. Dr. Kazlauskas 
liepia jam laiks-nuo-laiko 
keltis ir po biskį vaikštinėti.

Kas dieną ateina daug 
draugų ir pažįstamų jį ap
lankyti. Jei viskas gerai 
klosis, gal už savaitės laike 
ar daugiau, galės ateiti į 
“Dirvos” ofisą. Rep
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WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

MODERNISM WILL IT 
STAY?

The new movement 
that has been slowly 
creeping in on us and 
changing everything 
which we have come 
in contact with has 
been ushered in by the 
sympathy of a few 

peter skukas. and the apathy of the 
many “Die-Hards”. Modernism it 
just an attempt to do things in the 
best and easiest manner or to make 
things beautiful but simple, sturdy 
and strong but not clumsy.

Walking thru the Cleveland Art 
Museum the other day, I came upon 
a section devoted to examples of 
modern thought in so far as pictures 
and sketches were concerned. These 
artists claim that while the appear
ance, compared to the orthodox art
istry, seems to lean over to the side 
of radicalism of design, yet, fav
orably accepted by the more thar 
numerous of the mass population. They 
claim it is absolutely foolish to pro
duce something so deep, so involved 
that only the author can decipher 
it. A good example of that is some 
of the high brow music which il 
thoroughly understood is beautiful 
but the average being is not educat
ed in the musical world enough to 
appreciate the attempts of the com
poser to bring out the fine details 
of his mind in music. Consequently 
the masses miss the full benefit of 
that number. The modern thought 
is to compose music in a language 
which the people may understand 
George Gershwin is one such American
composer who is recognized here and 
abroad as a modern composer and 
still keeps within the bounds of good 
solid music, different from the some
what trashy- jazz, short lived as it is

Motor cars now come in with a 
stream line body not because of ex
tremity- of the design of some dog
matic designer or engineer, but be
cause the economics demand such 
radical trends in body design. It 
is said that fully forty percent of 
the power when going at a high 
rate of speed is used to overcome the 
resistance of the air against the 
body of the car.

These demands come not from the 
designers. They come from the 
general public who have been told 
by those who know that such a de
sign will benefit the ‘owner. The 
builders would never change radical
ly until the public demanded it. The 
cost of dies and jigs is to great to 
become whimsical and exhorbitant 
for the manufacturer. Ford’s old 
model T for example was sold tc 
the public until they put their foot 
down and demanded something far 
better and they got it.

“New Morals for Old” come un
der the same heading for a change 
in order to align itself with the 
oncoming trend. It is true that 
during a change there will be mis
takes and suffering but that is no 
reason for a reccession of progress

Young people have come to re
ceive a good lashing from waggy 
tongues beguiling them for theii 
outrageous assaults against theii 
honest expression of thought. Some
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NEUROS DARŽAS 
Piknikams Vieta

Puikiausias daržas laikyti iš
važiavimams ir piknikams — 
draugijoms ir klubams bei šiaip 
kam kas tik nori. Atvažiavi
mas geras, vieta visiems Lietu
viams žinoma. Kaina prieinama.

TADAS NEURA, Sav.
Kreipkitės tuojau.

d
Ofiso telefonas d

ENdicott 1378
Namų d

CLearwater 1951-J
DR. A. J. KAZLAUCKAS į

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

6902 Superior Ave.
Valandos: 1—8 ir 7—8 p. p. ; 

of our old lumbering standbys stand 
aghast at the cbmplete indifference 
the young take to the loud but kin- 
heard words of the corrupted phil
osophy of some of these people, be 
they professional or otherwise. Young 
people see that those are so deeply 
stuck in the mire that they them
selves cannot help themselves out 
let along helping others. Every time 
young people commit some small 
transgression of a social law these 
people are abhored at youth and 
blame it on to modernism. And so 
often we find that their acts and 
deeds-the oppressors-are nothing to 
brag about, if not a bit shady in 
some respects.

So it is not modernism alone that 
is causing hectic days for the defeat
ists but it is modernism tempered 
with common sense a sense of “love 
thy neighbor as thyself”, and a 
sense of decency in business, in re
ligion and in philosophy. Car 
modernism last? 

Cleveland’s K. of L. Parent 
Banquet a Huge Success 
Parents of the Knights of Lith

uania, 25th Chapter, members were 
the honored guests at a reception 
held at the Lithuanian Hall Saturday 
May 26.

This Third annual event eclipsed 
all other parent banquets in all three 
dimensions, the food, the dance, and 
the beverage. Each parent upon ar
rival had a beautiful red, rose pin
ned on their lapels as the first ges-’ 
ture toward an evening which the 
parents look forward to with much 
anticipation and delight. It has 
become such an expected and much

Didelis Pikninkas
Rengia Lietuvių Kultūros Darželio Sąjunga 

Sekmadieni, Birželio-June 10,1934
MEUROS DARŽE, Brunswick, Ohio

Pradžia 10 vai. iš ryto
Visi clevelandiečiai ir apielinkės lietuviai atidėkime 

10 d. birželio del Darželio pkninko. Atsilankydami dvi
gubą darbą atliksime: praleisime linksmai laiką ir 
prisidėsime prie parėmimo musų Darželio, kuriam taip 
daug trūksta, kad jį atsakančiai papuošti.
Kviečiame visus atsilankyti Komisija

Įžanga 25c. ypatai
Kelrodis: Važiuokit! į Brunswick, O., paskui pasukit 
po dešinei iki karo ir vėl po dešinei iki NEUROS 
UKES

desired event that Lo and Bewoe the 
Knights if they ever omit the an
nual spree.

Food, luscious food, that brought 
a luster to the eyes fo the parents 
as they glanced over the table laden 
with a variety and an assortment fit 
for any prince to cat. Palates be
came parched by simply looking at 
the tasty morsels.

Miss Albina Saike, president oi 
the club, served as the toastmistress 
during the recourse and introduced 
each and every parent to say a few 
words to the gathered throng. While 
most of the parents had never spo
ken before a dinner table, never-the- 
less, their short talks rang with far 
more sincerity than those flowery 
speeches so often routinely recited 
by the professional speakers.

Success of any event largely rests 
on the performance of the committee 
so the following members should 
get their share of credit towards 
contributing their energy and time 
to this banquet: Nellie Green, Mil
lie and Agnes Keever, Ida Kafcel, Al 
Wilkaitis and Victor Pockauskas 
Peter Luiza deserves honorable men
tion as the never-failing all around 
handy man. Wherever there’s work 
you’ll find Pete. Likewise where 
there is comedy, there’s Pete.

EMIGRATION FROM 
LITHUANIA IN 1933

According to data of the Central 
Statistical Bureau, emigration from 
Lithuania in 1933 totalled 1300 per
sons (1932: 1001), viz., 513 males 
and 787 females. By race the emi
grants were distributed as follows: 
Lithuanians 25; viz., 71 males and 
175 females; Jews, 1020, viz., 423 
males and 597 females; Germans, 2

Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great Lakes"-Junel6 to Sept. 3 

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

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at mod
erate rates. Finest Bathing Beach in the world, so gradual in slope, a 
child can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis, Dancing... 
endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 
AUTO TOURISTS . . plan your journey with a delightful stay at Cedar Point. Ideal 
for a day, a week-end or your entire vacation. Free parking space for 6000 cars. 

Ample garage space.
Easily reached by Auto, Ohio Route 2, U. S. Route 6; by Rail, Interurban or Steamer.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

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

. Name...

Address..

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

males; Russians 3, viz., 2 males and 
1 female; unspecified, 1. Besides 
the foregoing who were all of Lith
uanian citizenship, 23 aliens emigrat
ed. By countries of destination the 
foregoing emigration was distributed 
as follows: U.S.A. 48 males and 82 
females; Argentine, 24 males and 
68 females; Barzil, 37 males and 53 
females; Canada 10 males and 35 
females; Uruguay, 15 males and 19 
females; South Africa, 60 males and 
140 females; Palestine, 306 males and 
140 females. As will be seen from 
the foregoing figures, the majority 
(Jews) emigrated to Palestine, whilst 
Lithuanians emigrated mostly to the 
U. S., Brazil, Argentine, and Canada.

INCREASE OU TIMBER RECEIPT 
Although in 1933 the revenue es

timates could not be finally realized 
nevertheless, compared with 1932, the 
receipts amounted to Lts. 708,000 
more The Forests Dept, of the Min
istry of Agriculture delivered from 
the forests in 1932 a total of Lis. 
16,922,311 (including operating es
timates) and in 1933, Lts. 17,630311.

The reason why the Dept, failed 
finally to realize the revenue est'un- 
ats in 1933 was because in that y® 
it could not sell oak timber at th 
contemplated prices, since it appear, 
ed, when the trees were felled, that 
their timber was of far worse grade 
than, had been anticipated, so that it 
had to be sold at considerably lower 
prices and a portion remained un
sold. Generally, however, the sale 
of timber compared with 1932 has 
appreciably increased, and there it 
hope that this year there will be 
derived from timber more than in 
1932 and 1933.

(ELTA SERVICE)


