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Streikai Visoj
Amerikoj

IR DARBININKŲ ŽINIOS

AUDĖJŲ STREIKAS 
ATŠAUKTAS

Washington — Birž. 2. 
Streikas 300,000 bovelnos 
audimui larbininkų tapo at
šauktas, kuomet atsigaivi
nimo administratorius Hugh 
S. Johnson’as ir unijos vadai 
priėjo prie susitaikymo su
tarties ištyrimui valandų, 
algų ir darbo aplinkybių.

Sutartin įeina kode’s per
žengimai ir reikalavimai kad 
raportui butų pristatyti į 
keturioliką dienų. Pasirašė: 
Johnson’as Thomas F. Mc
Mahon Bovelnos Darbinin
kų Unijos prezidentas ir 
kiti darbininkų vadai.

SKOLINGOS TAUTOS PERSKRIDO ATLANTIK4
Washington — Iš prez. j New York — Geg. 28 at- 

Roosevelto pranešimo Kong. skrido francuzų lakūnai M. 
resni didesniu tautu skolos Rossi ir P. Codos. Juodu is 
Suv. Valstybėms pasirodo Paryžiaus per Atlantiką 
sekančios: '“Birž. 15, 1933 perskrido j 38 vai., 28 nūn. 
svetimtaučių valdžios nesu- T 
mokėtos skolos Suv. Valsty
bėms siekė $144,0 0 0,0 0 0. 
Nuo Did. Britąnijos $76,000- 
000; nuo Francijos $41,000- 
000 ir nuo Italijos $13,500, 
000. Did. Britanijos užmo
kėta $10,000,000; Italijos 
$1,000,000. Finlandija yra 
vienintelė tauta, ką užmo-

Washington— Išėjo strei- 
kan 900 dailydžių ir budavo. 
tojų.

Pittsburgh — Apie 1,600 
įvairių darbininkų streikuo
ja vakarinėj Pennsylvani- 
jos dalyj. j kėjo savo skolą Suv. Vals.

Kansas City — Automo- j pilnai ir punktualiai. Prie 
bilių streikai užsibaigė. Finlandijos priskaitoma La- 
Streikuoja 500 anglio mai- j įvija ir Lietuva kaipo iš- 
nerių Pittsburgh, Kas. ----- — -

Houston — Du užmušta 
ir 100 sužeista 2,000 uosto 
darbininkų sukilime čia ir 
Gal Veston’e.

New Orleans — Sustrei
kavo Celotex Kompanijos 
700 darbininkų už algas ir 
uniją. Taip-gi streikuoja 
300 uosto darbininkų.

Birmingham — Trys už
mušta, 25 sužeista streike 
5,500 darbininkų iš penkių 
industrijų.

pildančios savo skolų mo
kesčius ant laiko. Lenkija- 
gi da nėra sumokėjus gruo
džio 15, 1932 priklausančios

j Lakūnų tikslas buvo iš Pa
ryžiaus be sustojimo nus
kristi į San Diego ir laimėti 
$66,000 dovaną, bet to neat
siekę priversti buvo nusile
isti New York’e. Mat, vė
jas suaižė lėktuvų sparnus.

MIRĖ TEISĖJAS
W. R. KING, 70 M.

Washington — Birž. 2.— 
Mirė savvo viešbučio kam
baryje, staigia'mirtimi, tei
sėjas Will R. King sulau
kęs 70 m. amžiaus. Jis sen
iau buvo Suv. Vals. Recla
mation Service vyriausiuoju 
patarėju ir vieną-kart Ore-

Suv. Vals. $232,000 sumos ir gon vals. Aukščiausio Teis-
$3,070,980 nuošimčio.

UŽDARĖ “PARYŽIAUS 
GATVES”

TAI

Auto- 
Fede-

TOLEDO J MATOSI 
K OS VILTIS 

Toledo — Birž. 2. 
mobilių Darbininkų 
ralės Unijos pildomasis ko
mitetas ir Auto-Lite Kom
panijos unijos vadai priėjo 
prie naujos sutarties, kur 
tikimasi užbaigti kruviną 
Electric Auto-Lite Kompa
nijos streiką.

SUGRAŽINO 
STREIKERIUS

Toledo — Naujo streiko 
Electric Auto-Lite Co. dirb
tuvėj debesiai išsisklaistę., 
kuomet kompanija pasidavė 
streikeriu reikalavimui kad 
pašaukti juos visus atgal 
prie darbo. Apie 400 streik
laužių, kurie buvo pasam
dyti nuo vas. 23 d., tapo pa
siųsta, namo, o jų vietas užė
mė tokia—pat s'k a i 11 i n ė 
streikeriu.

ISPANIJOJ UŽMUŠĖ 3
Madrid — Didelė betvar

kė- iškilo visoj Ispanijoj, 
kuomet ūkės darbininkai 
išėjo ant streiko. Javai at
sidūrė pavojuj. Alconche- 
lyj užmušta du streikeriu ir 
vienas civilis sargas. Du 
šimtu vyrų ir moterį] bandė 
paliuosuoti areštuotus strei- 
kerius Fondalloj.

New York — Darbininkų 
padėties statistika rodo, jog 
dabar vienas iš 318 darbi
ninkų streikuoja arba žada 
trumpoj ateityj streikuoti 
Apie 53,000 darbininkų, vie
nokiu ar kitikių budu, ėmė 
dalyvumą kurvinose, o tan
kiai ir mirtinose kovose už 
pagerinimą darbininkų bū
vio. Ta,vorų pervežimas da
linai suparalyžiuotas tarp 
New Orleans ir San Fran
cisco prieplaukų iš prieža
sties 25,000 uostų darbinin
kų streiko už aukštesnę mo
kestį ir pripažinimą unijų. 
Vario maineriai vakaruose, 
dailydės sostinėje ir kirpė
jai Brooklyne apleidžia sa
vo darbus del minėtų prie
žasčių.

Abelna situacija industri
jos centruose dabar yra, 
maž-daug, tokia:

, New York: Du tūkstan
čiu mėsininkų, ii- pakavimo 
darbininkų išėjo ant streiko 
už penkių valandų dienos 
darbą ir pripažinimą uni
jos. Vienas tūkstantis gar
laivių darbininkų simpati
zuoja ir išėjo ant streiko su 
uosto darbininkais.

Chicago — Keli šimtai 
Danville ir LaSalle zinko 
darbininkų streikuoja už 
uniją. Pietinėj dalyj III., 
vals. čeverykų dirbtuvė ir 
distiliacijos streikai užsibai
gė.

Cleveland — Du tūkstan
čiai streikuoja prie botų, 
taxi, darbo įrąnkių ir kitų 
dirbtuvių darbininkai. Pa
sitarimai apie algas ir dar
bo sąlygas 10,000, ką seniau 
buvo išėję ant streiko da 
vis tęsiasi. Pavojingų su
sirėmimų nėra.

St. Louis — Gaso ir alie
jaus kompanijų unijistai rei
kalauja aukštesnių mokes
čių ir trumpesnių valandų.

Oklahoma City — Išėjo 
ant streikų devpni šimtai 
pakaunės darbininkų. Alie
jaus darbininkai sugrįžo.

Butte, Mont. — Jau ket
virta savaitė, kai streikuo
ja 4,000 vario mainerių.

MIRĖ JAMES ROLPH
San Joge, Cal. — Birž. 2. 

Mirė gubernatorius James 
Rolph, j r., 64 m., Santa 
Clara paviečio ganyklos 
ranch miestelyj, kur jis sir
guliavo ilgą laiką. Prieš 
galą jis sunkiai sirgo per 
dvi savaites. Gydytojai su
šaukė jo šeimą ir kitus ar
timus draugus da keletą 
dienų prieš mirtį. 41

MARYLAND’O KATA
LIKAI MINĖJO ISTORINE 

SUKAKTĮ
Baltimore, Md. — Geg. 

30 d. Šio miesto ir Mary
land valstybės katalikai va
kar minėjo dvilypę sukakti: 
300 metų kaip katalikas lor
das Baltimore įsteigė Ma.ry- 
lando valstybę ir 100 metų 
kaip gimė kardnolas Gib
bons.

Prieš pusiaudieni miesto 
gatvėmis įvyko didelis kata
likų paradas, o paskui mies
to Stadiume J. ė. arkivysku
pas M. J. Curley laikė iškil
mingas pontifikales mišias, 
kur dalyvavo apie 75.000 
žmonių.

mo nariu.

MIRĖ AKTORIUS
LEW CODY

Hollywood — Mirtis atėjo
Chicago, Ill. — Pasaulines j ^ew Čody aktoriui bemie- 

Parodos užvaizdos visiškai i gan^- Ji rad° Beverly Hills 
-1 - namuose savo lovoj negyvą

nuo širdies atako. Jis buvo 
labai svetingas. Jokis jo 
draugas neišeidavo nepa
vaišintas.

uždarė “Paryžiaus Gatves 
už nepadorius perstatymus, 
už kuriuos jie buvo daug 
kartų persergėti.

SAUSRA DUOS DAUG 
ŽALOS

Washington — Ūkės Ad
ministracija pakėlė vieną 
centą ant bušelio kviečių, 
kad iš to ūkininkai galėtų 
turėti sau atlyginimą už 
sausros nuostolius V a 1- 
džia skubotai siunčia tuos 
mokesčius sumoje $30,000- 
000 kaipo naują priemonę 
javų išdžiūvimo pagalbai.

Iš oficialio valdžios rapor
to, kuris tvirtino, jog saus
ra turės medžiaginę įtekmę 
ant maisto, paaiškėjo, kodėl 
prez. Rooseveltas manė, kad 
šis padėjimas pasiekė pavo
jaus lygsvarą. Vienok Prez. 
pasiremdamas Agrikultūros 
Departmento pranešimu, 
pareiškė, jog. bado pavojaus 
kol-kas, nesimato.

Jei butų, tai valdžia nau
dos visokias įmones suteik
ti galimą pagalbą u k i n i n- 
kams nukentėjusiems nuo 
sausros. Kur galės, siųs 
pinigus maistą, o kitur duos 
ūkininkams valdžios apmo
kamus darbus.

iMATOSI STREIKO GALAS
Mexico City — Laukiama 

greitos streiko užbaigos. 
Aguila Co. aliejaus darbi
ninkų Vera Cruz laukuose, 
kuomet kompanija ir strei- 
keriaj priėmė Prez. Abelar- 
do Rodriguez tarpininkystę.

QUINTETAS AUGA
Corbeil, Ont. — Penkios 

Mrs. Ovila Dionne’s mergai
tės sveikos gyvena ir auga. 
Jas penima su akies lašin- 
tuvu. Dvi jų sveria po du ir 
pusę svaru. Faktas, kad 
jos prašo valgyt, sako Dr. 
A. R. Dafoe, liudija, jog jos 
yra sveikos.

Iki birž. 6 d., jei ne viena, 
tai kita sirguliavo, bęt da
bar visos penkios sveikos ir 
sau gražiai auga.

ATVĖSO
Cleveland — Po ilgos ir 

karstos sausros C 1 e v e- 
lande birž. 7 d. žymiai at
vėso. Bet lietaus da vis nė
ra.

“DIRVA” (THE FIELD) 
Savaitinis Laikraštis 

Išleidžia Penktadieniais Clevelande
Ohio Liehppųt Spaudos B-vė 

Vienatinis LietnviŲ Laikraštis Ohio Valst.
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ...................... . $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ....................... 2.50

Lietuvoje ir kitose šalyse ................... 300
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Vol. XIX (19-ti Metai)

LIETUVOJE

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- 

hanov City, Pittston.
Birželio 15 ir 16 — Philadelphia, Pa.
Birželio 17 — Baltimore, Md.
Birželio 18-19 — Washinton, D. C.
Birželio 19-20 — New York City.

' Esant neišvengiamam reikalui susirašinėti su atvy
kusiais svečiais, galima, patogumo delei, naudotis Lietu

-vos Generalinio Konsulo adresu:
11 Waverly Place East, New York City.

Prie šios progos atvykstantiems iš Lietuvos svečiams 
malonių įspūdžių Amerikoje ir pilno pasisekimo jų dar
buotei velija .

Didžiojo New Yorko Lietuvių Vilniaus 
Geležinio Fondo Rėmėjų Komitetas..

Viršui: Vėliausias inžinas, 
kuris daro apie 110 mylių į 
vai.
Po dešinei: Trūkio vidaus 
įrengimas.

[STORINIS PASIŪLYMAS
_ Lietuvos vyriausbė padarė 

žygi, kuris, tikimės, ras pilno 
pritarimo visuose musų visuo- 
nenės sluogsniuose. Ji įteikė 
Latvijos ir Estijos vyriausybėm 
raštą, kuriame išdėsto kokiu pa
grindu Lietuva sutinka vykdyti 
trijų Pabaltijo valstybių (Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos) są
junga, daugelis numato, yra bū
tinas dalykas, jei Pabaltijo val
stybės nori patikrinti sau ne
priklausomybę. Ji padidintų jų 
atsparumą kovoti prieš visokias 
galimas Rusų, Vokiečių ir Len
kų užmačias. Latvių veikėjai 
ir laikraščiai tuojau pasveikino 
sitoklią Lietuvos iniciatyvą. Es
tai, taip pat, senai simpatingi 
Pabaltijo valstybių idėjai. Tik 
ir vieni ir kiti nurodo į nepilnai 
išrištus Vilniaus bei Klaipėdos 
klausimus, kurie tokiai sąjungai 
gali kenkti. Latviai ir Estai 
nenori prisiimti sau kokios nors 
naštos kovoti už šituos Lietuvos 
reikalus. Bet kadangi klausi
mas eina ir jų nepriklausomybę 
sustiprinti, tai, aišku, bus ieš
kota kelio. Tikimės, trijų tap
tų diplomatai jį ras. šis pasiu-1 
lymas istorinis, sakė vienas La
tvių laikraštis. Su ta mintimi 
tenka sutikti.

ŠVIESUS EUROPOS 
TAŠKAS

Šalia susiraukusių dikatorių 
kurių paliepimu milionai koja 
kojon mina ir kaip mašina vie
nodai galvoja, Europa paga 
mino ir valstybės vyrą, kurie 
užpelnyta garbė ne durtuvai.1 
ar bizunu rimo. Būdamas karš
tas tautininkas, jis ipijo visu 
partijų, net tarptautiškai nusi
stačiusių socialistų, pavartos. 
Nors protestonas, bet turi kata
likų paperbą. Nors karštas sa
vo tautinės kultūros rėmėjas 
tačiau, savo pakanta ir teisin
gumu įgijo visų penkių ar kiek 
tautų pavarbą, kurios sudaro jc 
valstybės gyventojus. Tuo ste
bėtinu, šios gadynės Europai 
vyru yra Čekoslovakijos prezi
dentas profesorius Masarykas 
Nuo 1913 metų jis yra pasirink
tas savo tautos vadas, kurį veik 
vienbalsiu pritarimu tauta, štai 
trečiu kartu išrenka valstybės 
prezidentu. Nėra pas nieką 
abejojimo, jei jis norės, jis bus 
prezidentu iki gyvos galvos: 
tauta visados sutiks jį rinkti.

O tą visuotiną piliečių papar- 
bą profesorius Masarykas, regis, 
visai nepainiu budu įgijo—tik 
amžinu, tvirtu prisirišimu prie 
tiesos ir tautos. .Kovodamas tik 
už tai. kas teisinga, ir kas jo 
tautai naudinga, jis susidarė sau 
tokios pagarbos, kuriai gali pa
vydėti visokį Hitleriai, Stalinai 
ir Musoliniai, savo tautiečiams 
tik grasinti temoką.

Mums. Lietuviams, tiek ilgai 
Slavų įtakoje gyvenusiems, bu
tų verta įsitėmyti ši Masarykc 
mintis. Knypoje “Prezident Ma
saryk Tells His Story” žymus 
Čekų rašytojas čapekas sako, 
prezidentas sykį šitokią mintį 
pareiškęs:

‘‘Tik Anglo Saksų sriovių 
įtakos dėka aš nugalėjau savo 
Slavams įgimtą palinkimą an- 
arkijai.”

Tie Lietuviai, kurie mano 
rasti išganymus pas Slavus Ma
skvoje ar Varšavoje privalėtų 
apgalvoti šiuos gerbiamo Ma- 
saryko žodžius, kuris pats Sla
vas.

1 
NEVYKĘ SIŪLYMAI
Kada Rytų Europoje diplo

matinėse padangėse ėmė skriosti 
tariamo Lietuvos ir Lenkijos su
sitaikinimo žaibai, tai po visų 
važinėjimų šen ir ten, po visų 
kalbų per radio ir straipsnių la
ikraščiuose, apsistota laukti, ką- 
gi tokio save “dideliais” pradėję 
nanyti Lenkai Lietuvai pasiūlys 
Nejau ištiesi) sąžinė pradėjo 
Lenkams graužti ir senas diedas 
Pilsudskis nusprendė prieš mir
tį atitaisyti savo senai tėvynei 
padarytą skriaudą ?

Pasirodo, ne. Lenkų laikraš
čiuose, sakoma, pasirodę pasiu- 
ymų, kurių pagrindu Lietuviai 

gali taikytis su Lenkija. ‘Bendra 
vii pasiūlymų mintis sueiti su 
Lenkija į tokį susitarimą, kuris 
Liublino unijos atnaujinimu at
siduoda. Jau vien “unijos” žo- 
lis Lietuvių nosims smirda kaip 
legutas. Musų istorija, jei ko 
noko, tai stiprai moko, kad bile 
mija su Lenkais reiškia musų 
tautai kryžių ant kapo. Gerai 
vienas laikraštis Kaune ir rašė: 
“Jei kas Kaune pabandytų apie 
uniją su Lenkais kalbėti, tai iš 
visų Lietuvos kaimų subėbė bo
bos šluotomis valdžią išvaikytų.”

Jei prošepanai to nesupranta 
ai niely* pero iš pakeltų' yėjtr 
febus/ ^Lietuva visai nėra? ant 
bedugnės krašto, kad turėtų 
Lenkams nusileisti ir po jų spar
nu lysti.

MIRĖ LIETUVOS 
DRAUGAS

Londone apopleksija mirė 
profesorius James Young Simp
son, kuris 1921 metais pirmi
ninkavo Lietuvos ir Latvijos 
mišraia komisijai nustatyti a- 
biem valstybėm rubežių. Jo dar
buotė taip pavyko kad abi tau
tos liko patenkintos nustatyta 
linija ir jokių ginčų neturi ir 
nemano kelti. Už tokį pasidar
bavimą, Lietuvos valdžia pro
fesorių apdovanojo Gedimino 
ordenu, o Latvių—Trijų. Žvai- 
gžių ordenu. šalia jų velionis 
turėjo ordenus ir iš kitų Pabal
tijo valstybių—iš Suomijos ir 
Estijos.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAŠTO ŽENKLŲ AT

SPAUSDINTA 8,300,000
Pagerbdama tragingai žuvu

sius musų tautos didvyrius 
transatlantinius lakūnus, Lietu
vos Paštų Valdyba atspausdino 
oro pašto ženklus su jų atvaiz; 
dais. Tuos ženklus spausdino 
Anglijos paštų ženklų spaustu
vės.

Neseniai speciali paštų valdy
bos komisija jau priėmė atvež
tuosius iš Anglijos Dariaus ir 
Girėno oro pašto ženklus. Trans
atlantiniams lakūnams Dariui 
ir Girėnui atminti ir jų var
dams įamžinti tuo tarpu su jų 
atvaizdais bei lėktuvo Lituanica 
atvaizdu išspausdinta iš viso 
8,300,000 oro pašto ženklų. Tie 
ženklai yra po 20, 40, 60 et. ir 
po 1, 3 ir 5 litus. Netrukus Lie« 
tuvos paštų valdyba išsiuntinėk 
įstaigoms tuo reikalu aplink
raščius ir šitie pašto ženklai bus 
paleisti apyvartoj.
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PITTSBURGHO IR PENN 
ŽINIOS

Dekoracijos Diena.
Kaip visi šitos šalies žmo

nės gegužės 30 d. važiuoja 
and kapinių atiduoti pagar
bą savo giminėms, drau
gams ir geradariams, taip 
ir į 
apeigas ant savo Tautinių ro Parapijos Svetainėj, kur 
Kapinių, kurias atliko Taut, apsvarstyta,, kaip Pittsbur- 
Par. Šv. Jurgio Klebonas'go ir apielinkės lietuviai 
K. Žukauskas su Parapijos turėtų pasitikti svečius ben- 
Choru. Pradedant apeigas drom spėkom. Tam tikslui 
Kapinių Bendrovės pirmi-:tapo išrinkta komisija: du 
ninkas P. Pivarunas prakal- nuo ^-.L. R- K. Federacijos 

|ir du nuo V. V. Skyriaus, 
kurie atsišauks į visas Pitts- 
mrgo draugijas ir parapi
jas, kad visi lietuviai daly
vautų ir išklausytų Vilniaus 
atstovų pranešimus, sekma- 
lienyj, birželio 10 d.,-3-čią 
valandą po-piet. Lietuvių 
Piliečių Svetainėje, S. S.

Gal pasitaikė, kad neku-

Kaip sutiksime Vilniaus 
astovus

Paaiškėjus, jog jau atvy
ko Į Ameriką Vilniaus Ge
ležinio Fondo atstovai, buvo 

o------------- , —sušauktas Pittsburgo veikė-
pittsburgiečiai suruošė jų pasitarimas Šv. Kazimie-

bėjo keletą žodžių paaiškin-' 
damas programa turinį ii 
prašydamas publikos ra 
miai užsilaikyti.

Kunigas Žukauskas laikė 
pamaldas. Choras, po va
dovyste G. Senulio, nors su 
mažu būreliu choristų, bet 
labai gražiai giedojo viso- 
kias giesmes. Kun. K. Žu
kauskas taip-gi pratarė kel
etą žodžių, kaip mums rei
kia atlankyti savuosius, jei 
norime kad jaunesnėj! gent- 
kartė atlankytų mus, kuo
met atsiskirsime su šiuo 
pasauliu. Antgalo pirm. P. 
Pivarunas dėkojo publikai 
už atsilankymą, chorui už 
giedojimą, Kun. Žukauskui 
ir abelnai visiems už ramų 
užsilaikymą. Jis taip-gi ra
gino žmones važiuoti ant 
pikninko, kuris buvo su
rengtas Stasevičiaus ukėje 
aptaisymo kapinių naudai 
Pradėtas geras darbas ap
taisyti kapines, įvesti van
denį, tiktai reikia paramos 
Aš, iš priežasties darbo. 

' " 7 pikninke būti negatejau. To
dėl kaip ten viskas "pavyko 
ir-gi nežinau.

Bet pasirodo, kad viena 
diena žmonėms važiuoti į 
dvi vieti yra perdaug. Va
žiuot ant kapų, o paskui 
nuo kapų ant pikninko, tai 
perdaug važinėjimo tą-pa- 
čia diena. Užtat, manau, 
kad nuo 'kapų dauguma va
žiavo namo. Ar ne butų 
geriau pikninką surengti 
kitą dieną. Tąsyk links
miau butų žmonėms važiuoti 
ant pikninko.... Tai taip 
atlikome apeigas ant Taut 
Kapinių. P. P

MIRĖ RISTIKAS J.
ŠIMKUS

New Yorko anglų spauda 
geg. 31, paskelbė, jog Poly- 
clipic ligoninėj nuo sutren
kimo smegenų mirė unkaus- 
svorio ristikas Juozas Šim
kus iš Worcester, Mass.

Geg. 22. New Haven, 
Conn, velionis ritsi su Babe 
Caddock. Ristynės išėjo ly
giomis. Geg. 25 turėjo ris
tis su Walter Padalek Rich
mond, Va. Penkioliką mi
nučių prieš ristynės J. Šim
kus apsvaigo ir buvo 
kvalfikuotas.

Velionis buvo 38 m. 
tynių sporte dalyvavo 
12 metų. Seniau labai 
kiai risdavosi Clevelande.

Jis 1928 m. važinėjo po 
Lietuvą su “Dirvos” red. p. 
K. Karpiu. Kaune turėjo 
ristynės visą mėnesį. Velio
nis paliko tris seseris: A. 
Katkauskienę, E. Raulušai-

dis-

Ris- 
per 

tan-

rios draugijos gavo pąkvie- tienę ir B. Žemeikienę, taip- 
timą ant 8 vai. vakare, kaip gi vieną broli Lietuvoje.
buvo manyta, bet vėliau bu
vo pataisyta ir bus prakal
bos su muzikaliu programų 
nuo 3 vai. po-piet. Todėl 
la kartą atsikreipiu j visus 
do miesto ir apielinkės lie- 
uvius, kuriems yra arti 
irie širdies Vilniaus Lie- 
uvių Sostinė ir, vardan vi
ii, paršau atsilankyti Į Vil
niaus atstovų prakalbas ko- 
kaitlingiausiai.

..Juozas Virbickas

AMBRIDGE, PA 
Sportas

Šymet ir musų jaunimas 
nusitarė turėti bolininkų ty
mą. Susiorganizavo vien 
tik lietuviai ir nutarė, kad 
jų juniforma butų pilnai 
lietuviška: geltona, žalia, 
raudona. Ir apie tai jiems 
niekas nepatarė vien tik jie 
patys tą viską išgalvojo ii 
užsisteliavo drapanas. Tik 
atėjo į vietini Lietuvių Klu
bą, kad juos paremtų pini- 
giškai. Klubas sutiko. Ii 
štai jau musų jaunuoliai de
monstruoja.

Štai ką rašo vietos anglų 
laikraštis “The Daily Citi
zen” apie lietuvių rungtinee 
su Harmony Tigers.
Lietuvių A. C. pasiėmė sau 

pirmą šio sezono laimėjimą 
supliekdami Harmony Ti
gers 12 - 0. Lietuviai pir 
mame ininge laimėjo septy
nis “runs,” kas ir suvarė 
gėmį į maišą. Sumanumas 
ant lauko ir puikus A. 
Svarlio sviedimas laikė Tig
rus kietoj. J. Lukas ir 
T. Ordens vadovavo atmu
šime bolės su pagaliu. Jie
du užgavo bolę 
kius iš 
Liths. 
H. T.

A. L. R. K. Federacijos 
Pittsburgho Apskritys 

Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos Skyrius

Jidž. Gerbiama Valdyba ir 
Nariai:

Spaudos žiniomis dabar
tinių laiku musų broliams 
Vilniečiams pitruko maisto 
*r visą kraštą apsiautė bado 
šmėkla. Nuvarginti žmo
nės minta pelais, žievėmis ir 
šaknų sriuba. Okupantų 
/aidžia neįsileidžia maisto 
iš Lietuvos ir kitais budais 
vrugdo badaujančių lietu
vių šelpimą. Vis tai verste 
verčia mus labiau susido- 
nėti brolių Vilniečiu liūdna 

padėtimi ir ragina mus akty
viau varyti Vilniaus vada
vimo darbą. Štai artinasi 
am gera proga atvyksta iš 
jietuvos gerb. svečiai Vil

niaus Geležinio Fondo at
stovai Kun. F. Kemėšis, 
orof. B. Vitkus ir p. Babic
kas. Tie gabus, gražios iš
kalbos veikėjai žada nu
šviesti žodžiais ir paveiks- 
ais tikrąją Lietuvos būklę.

A. L- R. K. Federacijos 
Pittsburgh o Apskritys ben- 
Irai su Vilniaus Vadavimo 
Ja jungos

i )rąkalbas gerb.
lirželio 10 d. š. m. 3 vai. po 
lietų Liet.
įėję. 1721 
Pittsburgh, 
nokama.

Šiuomi kviečiame visas 
sentrales Lietuvių organi
zacijas, susivienymus, para
pijas, draugijas, klubus ir 
visus lietuvius dalyvauti mi- 
lėtose prakalbose ir abel- 
lai prisidėti prie Vilniaus 
Vadavimo diena darbo pa
rai išgalės. . Padarykime 
lirželio 10 d. Pittsburgho 
Lietuvių Vilniaus Vadavimo 
liena! .Savo skaitlingu da- 

’yvavimu prakalbose bei sa- 
to darbais Vilniaus vada
vimo naudai, tarkime pa
sauliui : Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim!
A.L.R.K. Federacijos 
Apskritys: J. Tumkevięia- 
Pirm; A. Paleckis - Secr.

JOUZAS ŠIMKUS
(sunkas svorio ristikas, ku
ris mirė geg. 31 d.)

Skyrius rengia
atstovams

Piliečių svetai- 
Jane St., S. S. 
Pa. Įžanga ne-

keturių
7 4 0
0 0 0

po tris sy- 
bandvmų.
0 0'1 0 0
0 0 0 0 0

Pagerbė "Home. Sweet 
Home” Kompozitorių

Washington — Geg. 30 d. 
grojo dainą: “Namai, sal
dus namai “(Home, Sweet 
Home) ant kapo, kuris bu
vo. užmirštas per 50 metų— 
Park Hill Kapinyne Geor
gia. Pirmą sykį į pusę šimt
mečio padėta kvietkų ant 
kapo kompozitoriaus ir pa
saulyje pragarsėjusios dai
nos lyriko, kuris pats ne
žinojo . kas tai yra namai. 
Antgalo vieša pagarba pa
siekė John Howard Payne, 
kuris savo audringame ir 
romantiškame gyvenime su
kūrė garsų himną.

J. Payne neturėjo namų 
nė šeimynos, Gimė an t 
Pearl sa., New York, 1791 
m. Jis visą savo amžių 
keliavo po pasaulį ir mirė 
Tunis, Afrikoj, 72 m. am
žiaus.

Jo daina “Home, Sweet 
Home” yra išversta ir dai
nuojama daugelio tautų kal
bose. Payne karą rašė sa
vo laiške draugui, jog jis 
matė kaip jo dainą dainuo
jant ūžė aplodismentai ir 
krito pinigai po daininko 
kojų, kuomet jis tos dainos 
tvėrėjas neturėjo nė skatiko 
prielušios, nė maisto. Du 
metu po Payne mirties, ka
rės nuvargintas A. Lincoln- 
as graudžiai apsiverkė 
kuomet Adelina Patti dai
navo jam tą dainą Washing- 
ton’e.

Dabar tik pasaulis susi
prato pagerbti tą kompo
zitorių.

GLASGOW, ŠKOTIJA
’ Sekmadienį, 20 d. gegu
žės, V. V. S-gos skyrius ] 
Glasgow’e, savo iniciatyva, J 
suruošė puikų muzikali kon- į 
certą, Blaivybės draugijos ; 
Svetainėje.

Visą koncerto programą 
išpildė plačiai Glasgow’e, ir : 
kitose lietuvių kolonijose, • 
žinomas p. Ed. Sarafinas su 
buriu škotų muzikininkų, 
kurių jis yra vadu arba diri
gentu. Jų orkestrą, begos- 
troliuodama groja įvairiuose 
škotų ir anglų teatruose, ki
nematografuose bei restar- 
antuose. Groja kartais ir 
britų radio stotims. Kaip 
kada ant įvairių muzikalių 
instrumentų. P. Ed. Sara- 
firio diriguojama orkestrą, 
visas muzikos dalis atlieka 
taip gerai, kaip ir kitos vis
os profesionalės britų or- 
kestros, nes ji turi tas-pa- 
čias kvalifikacijas.

Tai-gi ir laike šio koncer
to francuzų, italų, čekų, 
vengrų, britų ir kitų įvai
rius muzikos kūrinėlius be
grojant, — žmonės kurių 
buvo kimšte prisikimšusi 
sėdinčių ir stačių, pilna erd
vi svetainė—po kiekvieno 
pagroto muzikos kūrinėlio, 
keldami triukšmingas ova
cijas, kai bitelės dūzgė.... 
Ir ne stebėtina. Juk Glas- 
gow’o lietuviai niekuomet 
ir nėra girdėję Blaivybės 
svetainėje tokios muzikos! 
Po kai-kurių sugrotų daly
kų, publika entuziastiškais 
rankų plojimais kvietė mu- 
zikininkus išnaujo tąpatį pa
kartoti. Tik muzikinin- 
kams nelengva buvo tas pa
daryti, nes svetainėje buvo 
labai šilta.

Po koncerto publika val
andėlei pasiliko savo vietose 
o p. Julija Dirvaitienė, pati 
savo lėšomis, iškėlė muziki- 
ninkams puikius pietus, ma
žesnėje svetainėje (kitame 
gale).

Žmonės - labai patenkinti, 
linksmi išsiskirstė namo. 
Visas koncerto pelnas, su 
maža išimtimi, paskirta V. 
V. S-gos naudai.

V.V.S-gos skyriaus val
dyba gerb. p. Ed. Serafinui 
ir jo diriguojamos orkest- 
ros draugams už gražiau
sią klasišką muziką, gerb. 
p. J. Dirvaitienei už puikius 
muzikininkams iškeltus pie
tus, Blaivybės dr-jai už sve
tainę, moterims už patar
navimą ir visiems vietini
ams ir svečiams už skait
lingą atsilankymą ir ramų 
užsilaikymą, - nuoširdžiau
siai dėkoja!

PARSIDUODA
Grosernė ir mesinyčia, gerai 

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

ENdicott 8910

KRISLAI
Kažin kodėl dabar visas 

pasaulis taip daug darosi iš 
motinų? Seniau rodos, ir
gi būdavo motinos. Bet jos 
neturėjo nė savo dienos, n.ė 
tokios iškilmingos šventės. 
O apie tuos vargšus vyrus, 
nė seniau, nė dabar, niekas 
nė bu. Nors jie seniau, kaip 
Biblija praneša, ir gimdy
davo : Abraomas pagimdė 
Jokūbą, Jokūbas pagimdė 
Izaoką, ir t. t. Kadir dabar 
aš-pats esu kelių vaikų tė
vas, bet kada tėvų diėna bu
vo apvaikščiota (o gal da 
bus) tai neteko nė girdėti. 
Matyt moteris dabar beveik 
ant visko ima viršų. Apie 
jas visi tūpčioja.

Kalbant apie moteris, man 
prisimena, kaip pernai per 
Lietuvių dieną Chicagos Pa
saulinėj Parodoj p. Balutis 
po skrybėle pavožęs išlaikė 
apie keletą valandų lietu
vaitės gražuolės vainiką. 
Kaži kur ir 'kaip ilgai Ar- 
monas laikė Neuros farmoj 
gražuolės vainikėlį? Gal po 
skvernu pasikišęs.

Reporteris

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

—ENdicott 6438— —

STONIS
ESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

R

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

BROOKLYN, N. Y.
“Dirvos” No. 21, geg. 25 d 

per neapsižiūrėjimą, įvyko 
klaida. Korespondencijos 
“Iš Tautininkų Klubo vei
kimo” užbaiga pasiliko ir 
tilpo “D.” No 22, birz. 1 d. 
ant pirmo puslapio seplin- 
tojkolumnoj, viršuj. At
siprašome. “D.” Red.

šiandien dvasią'

publikos pakilu- 
Ambraziejus, dr.

laikų veikėjui
labai (pasisekė

ras Kriaučiūnas, visų žandarų 
pramintas Lietuvos karalium, 
mokė gimnazijos lietuvius tos 
gaidos lotynų kalbos pamokose. 
“Tegul giria šlamščia ūžia. 
O m,es trauksim j karužę. 
Sustiprinkim 
ir t. t.

Prie tokio 
šio ūpo p. 
V. Kudirkos
Kapsų šalyje, 
paskaita apie Suvalkija— “Sū
duvą drausmės metu.” para
šyta pagal aušrininką Mašio- 

' tą. Paskaitą pabaigęs p. Am
braziejus deklamavo V. Ku
dirkos eiles — “Ne tas yra di- 

i dis.” Panelėms M. ir J. Dapke- 
j vielutėms padainavus Ks. Va- 
i nagelio “Kur banguoja Nemu- 
Į nelis,” kun. Milukas skaitė sa
vo paskaitą “Lietuviai ir 40 
metų drausmė,” kuri Tėvynės 

I redakcijos dėka buvo laiku 
> lietuvių laik

raščiams, kadz galėtų įdėti šių 
į savaitės laidoje, 

f glandai Susivienijimo Liet. Amerikoje 
sekretorius dr. Vinikas padėjo 

', nusiskundusian 
gerklės skaudėjimu, ir gražiai 

didesnę paskaitos

Viena mintis atvaro kitą. 
Kodėl tie džiodžės nerenka 
gražuolių iš vyrų. Juk tū
las nudistų specialistas kar
tą gazietoj sakė jog vyro iš
rengtas kūnas kur-kas pra
lenkia gražumu ir išvaizda 
gražiausios moteries figūrą. 
Tąsyk nereikėtų džiodžiams 
rūpintis apie vainikus, nes 
jų vyrai visai nenešioja.

AR VISAS KŪNAS SYKIU 
MIRŠTA

Garsus rusų mokslininkas 
Sergiejus Voronovas Romos 
laikraščio Siccola korespon- 
den tui pasakė, kad žmogui 
nukirtus galvą, jo smegenys 
keliolika minučių dar bu-l 
na gyvos ir gyvos ir protas I 
mąsto. Žmogus tuomet 
jaučia neapsakomą skaus- 

|mą ir mato didžiausią bail 
sybę, kurios gyvas būdamas 

Į niekuomet negalėdavo ma
tyti. Kiti organai dar ii- 
giau buna gyvi. Pavyzdžiui, 1 
kaulai buna gyvi 18 valandų J |ukaktuviy 
Inkstai, plaučiai ir 

Į buna gyvi nuo 6 iki 8 va
landų laiko. Jei juos kur /re?®'ent^ 
galima butų priskaityti taip c 
kaip pas gyva žmogų, kad perskaite

I dalį.
Dainininkas Hofmanas, turė

jęs tą vakarą dainuoti vieno
je radio stotyje, dar padaina
vo porą dainelių ir dr. Kudir
kos Lietuvos himną, kurį visi 
atsistoję kartu su juo dainavo.

Dvejas poeto Vaičaičio ei
les apie Lietuvos šalies bran
gumą deklamavo p-lė Bortke-

■ vičiutė.
pas” 
mės” ; 
rikos
Kun. J. Balkunas, turėjęs sku- 

sukaktu- bėti i Hartford, Conn., atpasa-
New kojo kai kurias dalis savo pa

buna — jie parodytų toki 
pat velkamą, kaip ir gyvame 
ir sveikame žmoguje.

Reiškia kokios nebūti mor 
ties atsitikime, nevisi žmo
gaus kūno organai kartu su 
mirtim netenka gyvbės. Be 
to jie iki gyvbės netekimo 
pergyvena kentėjimus.

!, o dr. Kudirkos “Vąr- 
ir A. Jakšto “Mylėki- 
gražiai atpasakojo Ame- 
redaktorius p. Vilniškis.SPAUDOS ATGAVIMO

30 M. SUKAKTUVĖS
Spaudos atgavimo 

vės kaip buvo garsinta
Yorko lietuvių laikraščiuose: skaitos apie "šeštos dešimties

•. Vienybėje, Ameri- metu lietuvius.” Po tam ponia
i jausmingai de-

Jau kas-kas, bet tas spir
gutis Grigutis tai tikrai tu
ri kvailą drąsą. Imk tu 
man ir išdrįsk sakyti Ja- 
nušauski daugiau /niekuoj įTėv/nėjį lieLUVJ1
nesirūpinti, tik lėkti tiesiog kojej paminėta Cornish Arms I Mikolainienė uc-
I Kauną SU alyvos žiedu. Hotelio salėje gegužės 7 d. Į klamavo Turčinskio pargarbos 
Tai taip jis kalbėjo j antro-' 
jo skridimo pilotą (ar tai 
jis žydas?). Bet dabar tre
čiojo lėkimo liutenantui 
Vaitkus jau net ir apsiženi- 
jo, ir tai da su vokietuke, 
dabar “honimunuoja” po 
visas kolonijas ir viskas 
okei.

Kalbant apie Vaitkų pri
simena varginga kelione su 
išklerusiu motoru į Lowell, 
Mass. Kelonėje jo motoras 
taip pasigadino, kad nega
lėjo nuskrįsti išgirsti Ba- 
gočiaus-Keleivib s *pi y Č i’ ų. 
Šem an jų, big boi. Žiūrėk 
kitąsyk, jeigu kur skrisi, 
kad motoras (žinoma ir mo
teris) butų ei nombe-r vuon.'

Ta-ta.

. vakarą atvyko lietuviu net iš į eiles aušrininkams. Ja sekė p. 
tolimesnių Long Island salos A. B. Strimaitis su paskaita

. Į vietų. ■ Visiems susirinkusiems į apie “Visados gyvavusią lie- 
pagerbti musų kultūros apgy- tuvių tautinę sąmonę,” susta- 

| nėjus buvo malonu matyti sa- tytą pagal dr. Jusaičio “Lie- 
vo tarpe ir Lietuvos General} tuvos istorijią.” P-lė Jurgeliu- 
Konsulą plkininką žadeikj tė skaitė paskaitą apie “Lie
su žmona. Vakarą vedė kun., tuvos atbudimą.” 
A. Milukas, padėdamas P-1 Vakarą užbaigė 
Ievos Mikolainienės a. a.

I ro Mikolainio žmonos.
susirinkusius sužavėjo

I ūpą pakėlė Brooklyno 
I dainininkas ^Hofmanas, 
kui akompanuojant, 
vęs Petro Armino 
“Kariškąją lietuvių 
Vakaro vedėjas 
siems, kaip prieš 50 metų Pet-I

p. Vakarą užbaigė Lietuvos 
Pet-' konsulas pulk, žadeikis savo 

Visus i trumpa kalba. Visi dalyva- 
ir jų vusieji džiaugėsi galėję taip 
garsus j gražiai pakrykštauti spaudos 
p. Sa- i atgavimo 30 metų sukaktuvė 

padaina-: se, surengtose bertaininio žur- 
parašytą Į nalo žvaigždės redakcijos, pa

ri a i n ą.” dedant kitų kelių laikraščių 
priminė vi- Į redakcijoms ir Rūtų Rateliui.

Rep.

PAJIEŠKAU Julių Kibildą. 
Sykiu atvažiavom iš Lietuvos, 
bet persįskyrėm Bostone ir 
daugiau nesimatėm. Norėčiau 
žinoti kur jis gyvena. Jis pats 
arba kas apie jį žino prašau 
atsišaukti šiuo adresu:

V. šešeika
35 Pine court Athol, Mass.

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na- 

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave. 

Kreipkitės 
mų ant 1-mo mortgage

N E S I R G K !
Nesirgk ir nelauk, kol bus pcrvčlu, bet ateik pas mane dabar. 

Ne svarbu kaip sena ir kokia liga tu sergi, aš galiu pagelbėti -ir 
pareikšti ar gali būti išgydytas.

Mano gydymo būdas daro stebuklus kitiems, kodėl ne tau? 
mas taip, kaip musų močiutės gydydavo. Taip, kaip prez. Roose- 
vcltas gauna neišsemiamą energiją.

Mano gydymo būdas daro stebuklus kitiems, kodėl
Jis iš šaknų panaikina Igos priežastį. Jis labiausia veikia 
Rheumatizo, Paralyžiaus, Colon, Hemmorrhoids ir pilvo ligų, 
mas Croatas gydytojas Clevelande jau per 18 metų

Patarimas veltui. Ofiso valandos:
Nuo 12 iki 4 po-piet. ,

Dr. P. W. Welsh
HYDROPATHIC CLINIC

7909 Euclid Avenue Office No.

netau ? 
am
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VASAROS EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Ekspresiniu Laivu 

BERENGARIA Išplaukia iš New Yorko per
Southamptoną

Šią ekskursiją asmeniškai vadovaus 
S. Bergas, Cunard Linijos tarnau
tojas. Iš Southamptono keleiviai 
traukiniu vyks j Londoną, o iš ten 
tiesioginiu laivu į Klaipėdą. Eks
kursijos vadas pasirūpins keleivių 
patogumu ir keliones reikalais.

Birželio (June) 16 d.

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

Laivakortę galit pirkt išsimokėjimu. 
Informacijų kreipkitės į vietinius 

agentus arba į

1022 CHESTER AVE. 
CLEVELAND, OHIO
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SEIMO
£ Rochester, N. Y.

Šiais metais įvyko siuvė
jų Seimas (Amalgamated 
Clothing Workers of Amer
ica) 14 iki 19-tai dienai Sei
mas Rochester N. Y. Sei
mas buvo vieningas, sutar
tinas ir visi svarstė, kaip 
pagerinti siuėjų sunkią 
padėtį. Kad pagerinti siu
vėjų padėtį, tai buvo netoli 
300 rezoliucijų ir beveik ti- 
ek-pat pasveikinimų Seimui 
iš įvairių dalių Amerikos.

Seime dalyvavo 319 dele
gatų, kurie buvo atvykę iš 
17 Valstijų iš 48 įvairių 
miestų. Todėl šis Seimas 
buvo pilnai reprezentuojan
tis siuvėjų reikalus ir pil
nai išreiškė siuvėjų pagei
davimus. Reikia pasakyti, 
kad šiame Seime buvo 15 
lietuvių delegatų. Tą proga 
Rochesterio lietuvių loka
lus 203 surengė lietuviams 
delegatams puikias iškil
mes.

Lietuviai delegatai buvo 
iš sekančių miestų: Brook- 
lyno, Bostono, Baltimores, 
Chicagos, ir terptauštiko lie
tuvių lokalo Rochester N. Y. 
kur seimas įvyko. Susi
rinkus tokiam būreliui lietu
vių iš įvairių miestų sudarė 
smagų išpudį, ypatingai pa-

darbai visur žymiai suma
žėjo. Mat mašinos atlieka 
daug darbų ir todėl siuvėjų 
darbus labai sumažino. Vi
dutiniai imant siuvėjai da
bar dirba po 2-3 dienas 
daugiausiai, o kiti gauna 
tik po vieną dieną savaitėn 
dirbti.

Tuomi patim kartu no- 
roms-nenoroms reikia pasa
kyti, kad Chicago j siuvė
jams yra blogiausia. Darbo 
mažai; tie, kurie turėjo su- 
taupinę kelis dolerius ban- 
kos užsidarė ir uždarė dar
bo žmonių sutaupytus pas
kutinius centus.

Atrodo, kad siuvėjų ir 
visų organizuotų darbinin
kų padėtis tik tada pagerės, 
kad tinkamai valandos bus 
surumpytos ir tinkamos al
gos sulig pastovumo kainų 
bus nustatytos.

Cicagiečių Delegatas

MUSŲ

PASTABOS
KUR TURĖTŲ ĮVYKTI j tautos likime ir jos pagar-

CHICAGO.) KALBAMA 
APIE STRIKUS

Chicagoj vis kalbama apie 
streikus ir atrodo, kad vie
ną gražią dieną čionai gali 
atsirasti streikų. Mat 
gų pakėlimas eina labai 

‘ mažu o kainos kyla iš 
šėlimo ant visko.

Unijos dabar bando 
sinaudoti demokratų admi- 

sikalbėjimouse savo prigim- nistracijos darbininkams 
toj kalboj. Ilgai ims laiko prielankumu. Galimas daik- 
iki dalyvavusieji Seime de-1 tas, kad tas daug pagelbės, 
legatai lietuviai pamirš jei tik darbininkai nebus su- 
Rochesterio lietuvių vaišes vadžioti ir nepereis savo 
ir nuoširdų priėmimą. \ rybų. Paprastai per didelis 

Važinėdamas ilgoj kelio-. reikalavimas neduoda gerų 
nėj patyriau, kad siuvėjų rezultatų. Darbininkas

al- 
pa- 
pa-

pa-

S.
S.

s.
s.

VisaKelionė Juromis
| Jūsų Tautinę Klaipėdą

(per Copenhageną)
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

S. UNITED STATES .................... Birželio
S. FREDERIK VIII ............... .'. Birželio
S.' UNITED STATES...................... Liepos
S. FREDERICK VIII......................... Aug.
S. UNITED STATES .................... Sept. t.

16
30
21
11

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

laivu “FREDERIK VIII’’

Iš New Yorka Birželio 30 d
Platesnių informacijų kreipkitės pas vietos arba pas kitus 

. autorizuotus agentus arba i

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvu 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.

KAPINIŲ PUOŠIMO 
DIENA CHICAGOJ

Kaip paprastai geg. 
dieną Chicagos lietuvių ka
pinynuose atsibuna įvairios 
ceremonijos. Chicagiečiai 
turi dvejas kapines: Tau
tiškas ir Katalikiškas. Abe
jų buna vienoki ar kitoki 
programai.
Šiais metais, kaip ir visuo

met, abiejuose kapinynuose 
susirinko didelės minios 
žmonių aplankyti savo pa
žįstamų bei giminių kapus. 
Prie to buvo surengta pro
gramai susidedanti iš kalbų 
ir pamaldų. Tautiškose 
kapinėse buvo muzikos, tai 
dienai pritaikintų, dainų ir 
prakalbų.

Svarbu pastebėti, kad šy- 
met Tautiškose Kapinėse, 
kaip ir per pastaruosius ke
lis metus, buvo niekas kitas 
kaip tik politiškos ceremoni
jos. Tautiškų Kapinių Sa
vininkai pakvietė komunis
tus ir socialistus kalbėti, 
Su komunistais, kaip ten 
nebūtų, bet didžiausia klai
da., kad jie pakvietė kalbėti 
tą politiškai nusibankruti- 
jusį p. P. Grigaitį, kuris, 
žinoma, tik užteršė kapiny
ną su savo demogogiška kal
ba. Tiesa, žmonės jo kalbos 
visai nė neklausė, nes žino
jo, jog ką Grigaitis sako, tai 
vis reikia atbulai suprasti.

Komunistų kalbėtojai, ar 
męs sutinkam su jų teorija, 
ar ne, buvo mandagesni ir 
Įdomesni. Chorai padaina
vo labai gerai. Orkestrą po 
vadovyste p. K. Steponavi
čiaus irgi gražiai atliko sa
vo užduotį.

Šv. Kazimiero Kapinėse 
' buvo pamaldos. Vėliaus 
Da.riaus-Girėno Legiono Po
stas atliko savo militares 
ceremonijas. Publikos buvo 
daugiau, negu Tautiškose 
Kapinėse.

Abelnai imant, Kapinių 
Dienoj įspūdis, papročio 
gerbti savo tautos mirusius 
žmones ir puošti jų kapus, 

I pasiliko gražus.
Dalyvis

30

LIETAUS NESIMATO
Iki birž. 1 d- Chicagoj ir 

apielinkėse per 30 dienų lie
taus beveik kaipir nebuvo. 
Išdžiuvo daržai, pievos, par
kai ir laukai. Žolės beveik 
nėraT Kas bus, nežinia. Bet 
kad gero iš tokios sausros 
nebus, tai jau aišku.

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

SĄJUNGOS SEIMAS
Jau kelintą savaitę yra 

keliamas klausimas ar tu- 
į retų Įvykti Amerikos Lie
tuvių Sąjungos Seimas De
troit, Mich., kuomet Įvyksta 
SLA. Seimas. Ant kiek lai
kinoji Centro Valdyba, gali 
nuspręsti Seimo vykdymas 
Detroit’e vargiai butų pa
sekmingas. Mat, SLA. Sei
mo eiga paprastai buna la
bai nervuota. Ypatingai 
šitame Seime labai galima 
tikėtis nepaprastų rezulta
tų.

Todėl, ar nebūtų geriau 
ateinantį rudenį, ypač kad 
čia dabar yra Pasaulinė Pa
roda, rengti Amerikos Lie
tuvių Sąjungos Seimą Chi
cagoj? Čionai vis-gi yra 
didesnis lietuvių centras, ne
gu kur-nors kitoj lietuvių 
kolonijoj. Prie to, užmir
šus SLA. skandalus, butų 
galima daugiau ir geriau 

į viską atlikti.
Sąjungos projektas jau 

yra pilnai pagamintas. Kiti 
reikalingi svarbus darbai 
irgi padaryti. Todėl dabar 
yra patogus momentas pra
dėti ką-nors geresnio Ameri
kos lietuvių gyvenime. Čia- 
nyščių (Amerikos) lietuvių 
gyvenimo likimas aškiai ro
do, kad Amerikos lietuviai 
t.y., tautinės minties žmo
nės, turėtų eiti prie geres
nio susipratimo. Jei ne, tai 
visokie tautos išgamos 
įvairus makleriai visan su- 
demoralizuos Amerikos lie- 
tuvų visuomenę.

Jeigu Amerikos lietuviai 
negalės patys savo reikalų 
aprūpinti, tai niekas kitas 
jų neaprupins. Yra aišku, 
kad lietuviai pasauliui tvar
kos nepadarys. Lietuviai 
begelbėdami “pasaulį,” aiš
kiau pasakius, visokių sky- 
merių likimą, patys pasiju
to labai neaiškioj padėtyj.

Kaip pasenę instrumentai, 
tapo tik archeologijos reik
menimis. Taip lygai ir dau
gelis lietuvių organizacijų 
tapo tik mažos svarbos 
reiškiniu. Todėl šiandie A- 
merikoj yra reikalinga tau
tinė organizacija, kuri tu
rėtų rūpintis ne “pasaulio 
išganymu,” bet tais reika
lais, kurie liečia Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir jo atei
tį.

Amerikos lietuvių Sąjun
gos projektas aiškiai nustar 
to Sąjungos programą be 
jokiii blizgučių, kokiais iki- 
šiol paprastai lietuvius vai
šino. Lietuviams yra gyvas 
reikalas imti pavyzdžius 
nuo kitų kultūringų Ameri
koj gyvenančiii tautų, o ne 
klausyti kokių veidmainių, 
demagogų, kuriems visuo- 

jmenė visai neapeina.
1 Todėl bukime tobulus ir 
atsargus ir budėkime musų

bos reikaluose. Kas neger
bia savo tautos, tas pats 
savęs nėra vertas. Sekti 
kokius šarlatanus bent-kas 
gali, bet būti rimtoj pozici
joj savo tautos kultūros rei
kaluose, tai reikia protau
jančio žmogaus.

Todėl, rimtai pagalvokim 
apie Sąjungos Seimą. Bu
kime visi sprendėjais kaipo 
musų tautos svarbaus rei
kalo. O kuomet męs pajieg- 
sime suprasti savo tautinės 
kultūros svarbą, tąsyk viso
kie tranai negalės išnaudoti 
musii geros valios lietuvių.

DELKO AKYS VARGSTA
Didesnis nuošimtis žmo

nių gema su normalio ma
tymo akimis. Toli mato, 
arti skaito, ir su akimis jo
kių kelbumų nesiranda. Čia 
mes kalbame apie sveikas 
žmogaus akis, nuo pat kū
dikystės dienų.

Pagyvenus netoli pusės 
amžiaus pajunta, kad akys 
pradeda, vargti, skaityti ma
žas raides pasidaro labai 
sunku: iš tolo kad ir matosi^ 
bet važiuojant automobiliu 
pajunta kokį tai akių nu- 
vargimą, kartais net ašarų 
bėgimą, šviesos mirgėjimą, 
kas žmogų pradeda labai er
zinti.

Apsireiškus tokiems žen
klams, dauguma žmonių 
mano, kad jiems artinasi 
regėjimo praradimo pavo
jus. Na, o dar tie, kurie 
pasiklauso visokių pasakų, 
prietarų, ir patys turėdami 
labai mažą supratimą apie 
savo akių funkcijas, kartais 
labai nusigąsta. Tada kai 
kurie stato sau klausįmą 
kydel jų akys vargsta?

Pirmiaus negu atsakysim 
j klausimą kodėl akys varg
sta? Man norėtųsi primin
ti ypatingai tiems, kurie gi
mė ir augo Lietuvoj. Visi 
gerai žinome, kad pas lietu
vius, (kaip ir pas visas tau
tas, yra daugiaus ar ma
žiaus vienokių ar kitokių 
prietarų. Tie žmonės, ku
rie klausydavo įvairių prie
tarų, kaip tai eidavo į įvai
rius šaltinius mazgoti akis, 
arba kitokius burtus dary
davo, jie labai tankiai pa- 
gadydavo savo akis.

Šiandie mokslas yra ant 
tiek tobulas, kad žmonėms 
prietarų jau nereikia ir jo
kių stebuklų arba kokių če- 
rauninkų nereikia ieškoti. 
Kiekvienas akių daktaras, 
kuris turi tinkamą mokslą, 
gali pagelbėti žmonėms 
praktišku budu be jokių 
misteriškų priemonių. Tą 
galima padaryti pritaikant 
tinkamus akinius ir visos 
kliūtys akių nuvargimas lie
kasi prašalintas.

Dabar grįžtant prie klau
simo, delko akys nuvargsta? 
Trumpai atsakant į šį klau
simą štai ką galima pasaky
ti: mes visi žinom, kad žmo
gus pirm negu sulaukia pu
sės amžiaus, paprastai buna 
vikrus, šokinėja, raivosi, ne
paiso kartais kiek miega ar 
visai nemiega. Taip kol jau
nas, pilnas anergijos, vik
rumo, tą gali daryti, ne- i 
branginant savo sveikatos. 
Bet kada žmogus jau sulau
kia apie 30 metų amžiaus, 
tai tie jo vikrumai pradeda 
nykti, jis pradeda pavargti, 
jam poilsis pasidaro labai 
artimas draugas. Kudel ? 
Todėl, kad jo kūno energija 
jau pradeda silpnėti.

žmogus su pavargusiais 
muskulais. Ir todėl nėra 
reikalo bijotis akių pavar
gimo, nėra reikalo nusigąsti 
kad akys pavargsta. Tas 
visas kliūtis galima praša
linti su tinkamais akiniais. 
Dr. Kari Nurkat (Norkai- 
tis) 2201 Cermak Rd. Chi
cago, Ill.

PAIEŠKOJIMAS NR. 60 
šie asmenys gyveną Ameri
koje yra ieškomi:

Čepulis, Vincas. Kilęs is 
Joniškio miesto, Šiaulių aps. 
Iki karo gyveno Sunderland 
Mass.

Kavaliauskas, Antanas.
Tas-pats ir su akimis, Kil§sJš. šiaVlių aPs’ z?7/6’ 
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akių muskulais. Kada žmo
gus pradeda, senti jo akių 
muskulai nepajėgia atlikti 
energingas funkcijas. Mus
kulai pasidaro silpnesni ir 
kada muskulų silpnumas ap
sireiškia, tada regėjimo 
veikmė pasidaro jau neto
bula, šviesa kuri atsimuša 
į akis pasidaro daug stipres- 
už muskulų kontroliavimo 
iegą. Čia jau apsireiškia 
akių pavargimas.

Kada akių pavargimas 
apsireiškia, tai reiškia, kad 
muskulai neatlieka savo dar
bo. Kaip paprastai ne tik 
jauniems žmonėms, kurių 
akių muskulai tinkamai ne
veikia, taip lygiai ir senes
niems, kurių muskulai pa
vargsta, 
gydymas nepagelbsti (ne 
kalbant 
įvairias ligas) jokis gydy
mas negali pagelbėti.

Galima pasakyti, kad žmo
nės nešiodami akinius (tai 
yra tinkamai pritaikintus) 
gali atgauti normalį regė
jimą, kaip jaunas su silpnais 
muskulais, taip lygiai senas

susilpnėja, jokis

apie tam-tikras

nąs Chicagoje arba Ogles
by, Ills.

Plasčinskienč, Zofija. Ei- 
dimtaitė. Kilusi iš Viliam- 
polės. Gyvenanti Chicagoje, 
West Pullmane.

Skinkis, Vytautas. Gyve
nąs Chicagoje.

Strumbrys, Leonas. Kilęs 
iš Panevėžio aps. Gyvenąs 
Philadelfijoje.

Tzygengauzas, Viktoras. 
Kilęs iš Kauno miesto. Gy
venąs Chicagoje.

Aukščiau išvardyti as
menys yra prašomi atsiliep
ti ir kiekvienas 'kas ką nors 
apie juos žinotų yra prašo
mas suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai įver
tinta. ų

Lietuvos Konsulatas 
100 East Bellevue Place

Chicago, Illinois

Vyras bosas ....
Susitinka Jonas Antaną 

ir sako: girdėjau, kad jau 
tu dabar esi visas bosas sa
vo namuose. Antanas: taip, 
nes mano pati jau numirė.
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| SVARBUS PRANEŠIMAS
= Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, 
E duodu grabą ir dėžę, pristatau Į stoti, arba nuvežu už $40. :
= Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra.

| J. J. BAGDONAS & CO.
H TRYS KOPLYČIOS
| 2506 W. 63rd St. Chicago, III. į

Telefonas: Republic 3100.
Hill 11111111 i 1111H ■ 111111 ■ 111H11111111111111111111111 II 11 ■ 11 ■ I > 11 i 11111111111 i 11II111111II11111III f

DIDELE EKSKURSIJA
r.

Amerikos
V* DIDELĖS EKSKURSIJOS

Kiti
' IšplaukimaiĮ LIETUVĄ

Rengiamos Liet. L ai v. Agentų
Sąjungos Amerikoje

Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu
'GRIPSHOLM”
Gegužės 26
Liepos 3,š.m.
[KLAIPĖDĄ
rE»GoTHEHBURcjfX^^**|nforrnaci- .f |a|-va((Orįių kreipkitės į vietinius agentus arba i

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston, iostatest».-NEV VORK, 21Jtatestr.-Chicago,įsi no.michigan avė.
Jroiiurėlė apie^kskunijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.—

S.S. Drottningholm
M.L. Kungsholm
S.S. Drottningholm Birž. 12
M. L. Gripsholm . . Liepos 3

Geg. 18 
Birž. 4

ft
Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART”
Išplauks iš New Yorko 

LIEPOS 12 d., 193 t m., 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

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

Pridedant Jung. Vaisi. Taksus

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS 

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halstcd 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 St., Pittsburgh, Pa.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

A. S. TREČIOKAS
197 Adam* St., 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., Worceater, Mass.
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

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

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD



D IEVA

“ANTRAS SKRIDIMAS”

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Kaip paaiški iš p. Janu
šausko pareiškimo tai An
trosios Lituanicos Skridi- 
suparalyžiuotas ir prie da
bartinių aplinkybių, visai 
neįvykdomas. Tai viena. 
Antra, dabar yra aišku vi
siems, kaip ant delno, jog 
tas antras skridimas, tai bu
vo tik riebus ant meškerės 
užmautas sliekas sužvejo- 
jimui daugiau dolerių avi
acijos bosams—“Naujienų” 
ir “Vienybės” štabui. Gri
gaitis užklaustos p Janušau
sko apie antropi skridimo 
finansinio stovio knygas, 
jam atšovė: Kam tau, la
kūne, rūpintis apie tokius 
prozaiškus dalykus kaip 
pinigai? Męs tą visą su
tvarkysim, o tu tik skrisk į 
Lietuvą.” Ar da reikia aiš
kesnio visuomenės blofavi- 
mo? Ypatai, kuri pavojun 
stato savo brangiausią tur- 
tą-gyvybę, nenori parodyt 
piniginio stovio! Kitaip sa
kant, tu, p. Janušauske, su 
savo lėktuvu bukie karvutė 
o męs milšime.

P-nas Janušauskas, kaipo 
atviras vyras, pamatęs, jog 
jis palaidom rankom, o už
rištom akim negalės pasiek
ti Kauno ir kai jo “bosams” 
neapeina pasekmingas skri
dimas Lietuvon, o tik savo 
laikraščių ypatiškas pasi
pinigavimas,—mojo ranka 
ir, te tau, Grigaiti, raktai 
važiuok, o man (f u o k i e 
šventą ramybę.

Kad bent-kokj darbą pa
sekmingai atlikti, reikia jį 
gerai žinoti, turėt užtektinai 
patyrimo ir reikalingas kva
lifikacijas. Vaitkus turi 
jaunystę, o. su ja gal ir en
ergiją, troškimą skraidyti 
ore, bet vargiai Į Lietuvą. 
Anot p JJanušausko pareiš
kimo Vaitkus turi tik 4 0C 
valandų patylimo skraidyme 
oru prieš Janušausko 4,000 
valandų. Tai yra tik dešim
tą nuošimtį, Ir, jeigu Vait
kus turėjo samdyti net du 
lakūnu, kad jį-patį su II 
Lituanica nuvežti į New 
Yorko aviacijos lauką, kas 
atsėjo apie $300.00 tai ką 
čia mums besvajoti apie

Visuomene! Akyvaizdoje 
kelionę per Atlantiką į 
Kauną?!
tų trijų faktų, apsistok ii 
pagalvok, ką darai, kuomet 
atsidarai savo piniginę ii 
trauki iš jos dolerį ant tėvy
nės aukuro! Mums, rodos 
kol šis dalykas nebus visu
omenei pavestas, tai reikė
tų stovėti nuošaliai. Tegul 
remia tie, kurie iš to sau 
turi naudą.

Ir užvedė.
Iš Jaanušausko paaiški

nimo ir paties dabartinio 
kandidato į lakūnus. Vait
kaus, lupų girdėjome, jog 
Vaitkus turėjo tik 400 va
landų patyrimo ore skrai
dyti, o ALTASS savo pasi
aiškinime sako, jog jis 
(Vaitkus) turįs 1,000 vai. 
Jeigu butų ALTASS pusėj 
teisybė, tai reiškia Vaitkus 
per šį trumpą laikotarpį iš 
lietuvių aviacijos “mokyk- 
klos” pasinaudojo daugiau, 
negu iš savo pirmykščių 
aviacijos kursų ir tai ap
mokamai! 600 valandų ore 
ir pinigų, ko daugiau reikia ?

Paskraidys per vasarą, 
pasieks gal ir Janušausko 
4,000 vai. ore rekordą, iš
moks valdyti lėktuvą ir vėl 
rezignuos taip, kaip jo 
pirmtakunas Janušauskas, 
o jus žmoneliai, lietuvių 
liaudis, tik dėkite ir remkite 
musų ^aviacijos “mokyklą.” 
Kam, kam, bet naujavedžiui 
Vaitkui geresnio “honey
moon” nereikia.

Seinų kraštų motina, tatai 
lenkai suprasdami, kad to- 
kis pasiūlymas Lietuvos 
žmonių ir vyriausybės gali 
but Vilniaus krašte gyvento 
jų suprastas motiniška pa
galba, del tokio išrokavimo, 
lenkiška valdžia atsisakė 
priimti nepriklaušomos Lie
tuvos žmonių pagalbą ba
daujantiems Vilniaus kraš
to lietuviams.

AVIACIJOS “MOKYKLA”
Rimtom akim pažiurėjus 

į II Lituanikos skridimą 
Lietuvon, atrodo, kad ten 
daugiau niekas, kaip tik 
aviacijos “mokykla.” Janu
šauskas pasimokino — nu
metę. Dabar ta, proga tei
kiama jo Įpėdiniui Vaitkui. 
Sekantis bus Grigaitis.

Užmanytoji) antrojo skri
dimo Kaunan, matyt, butą 
gudrių. Jie permatė lie
tuvių psychologiją. Žinojo, 
jog lietuviai yra mielašir- 
dingi ir duosnųs, ypač, jei
gu ta auka eina ant Lietu
vos aukuro. Tai-gi reikia 
užvesti biznį—“mokyklą.”

Ne kontroleriai, bet tarnai
Spaudoj, kaip žinotę, buvo 

tilpę tūli SLA. Pildančio
sios Tarybos nariams už
metimai. štai SLA. Kon
trolės Komisijos nariai 
Strumskis ir Raginskas ma
tomai, reikalaujant Viniko. 
pasiskubino nubaltinti spau
doj paliestuosius narius ir 
net tą spaudą pakoliojo. .. .

Iki šiam laikui, kiek žino
me, Kontrolės Komisijos pe
reigos yra žiūrėti, kad SLA 
valdyboj butų tvarka. Pa- 
tėmijus netvarką, Kontro
lės Komisija Pildančiąja 
Valdybą sudraudžia. Ta
čiau minėtieji nariai savo 
užduotį matyt, supranta iš 
atbulo galo. Jie Pildančio
sios Tarybos narius net at
leidžia nuo pereigų patiems 
pasiaiškinti.... Nejau jie 
eina ne kontrolės, bet Pil
dančiosios Valdybos sekre
torių pereigas?. .. .Ir da 
daugiau. Kai Pildančiosios 
Tarybos nariai nesilaiko sau 
nustatytų pereigų, Kontro
lės .Komisija nemato, bet 
kai kas pakutena Pild. Ta
rybą, tai Kontrolės Komisi
ja, it tos žirklės atsiliepia, 
ir kaip.... skubina Pild 
Tar. pateisinti.

Bekovodami nuo raudo
nųjų SLA. nariai nei nepr 
juto kai SLA. įsigyvendino 
biurokratijos partiją . . Juk 
SLA. galvoms už savo dar
bus ne patiems reikia atsa
kyti, jie iš Kontrolės Ko
misijos pasidarė sau palan
kius tarnus iš konstitucijoj 
numatytų Susivienijimo 
saugotojų. .Nieko sau pri- 
gy venom!

DAUGIAU RIMTUMO
“Dirva,” kaip visuomet, 

taip ir dabar pp. Vinikui ir 
Vitaičiui pataria turėti 
daugiau kantrybės ir laiky
tis rimtumo, o nesirgti ko
kioms—ten svetimoms p. 
Karpiaus a,r kitų ligoms. 
Laikas yra geriausias gydy
tojas. Jis išgydė visus, iš
gydys ir judu.

O ten grasinti p. Karpiui 
teismu ar kokia kita baus
me, tai tik piemeniškas pa
reiškimas. Jeigu jums tas 
butų galima, tai neverktute 
“Tėvynės” ašaromis, bet 
tiesiog nueitute Į teismą ir 
ten turėtute reikalą. Bet 
čia, turbut, yra kas-nors 
tokio, ką jus nuo to sulaiko.

P-nas K. S. Karpius turė
damas su savim faktus ir 
teisybė, sau ramiai laukia 
progos ir tyli. O jus ne
turėdami ko rimtesnio dėti 
į “Tėvynę” pašvenčiate net 
kelis špaltus veltui. Kur 
rimtumas ?

“FRONTAS” Už DAU
GUVOS

Tokiu džiaugsmingu rik
smu Vokietijos laikraščiai 
aprašo Lenkų geografiko 
Limanowskio planus, Dau
guvos upę padaryti keliu 
Lenkijos eksportui į pasau
li. Limanowskis gyvena 
Vilniuje ir jau senai dar
buojasi savo idėją praplės
ti ir patobulinti. Jis tai da
ro tikslu duoti Vilniaus 
kraštui ir Lenkijos Rytams 
(Belovežo giriai) artimą ir 
gerą pigų kelią į Anglijos 
ir pasaulio rinkas. Pirm 
karo tuo keliu buvo Nemu
nas, per Klaipėdą. Bet Lie
tuvos ginčas su Lenkija tą 
kelią uždarė. Prof. Lima
nowskis mano, jeigu tik 
Lenkija ir Latvija susitar
tų Dauguvą gilinti ir taisy
ti, Sovietija gilintų savo da
lį. Tokiu budu, Maskvos 
kraštas ir Lenkija Įgytų 
svarbų vandens kelią. Vo
kiečiai džiaugiasi šitomis 
Lenkų pastangomis, ' nes, 
joms pavykus, Lenkai maž 
ne taip kietai Danzigo kori
doriaus ir jo išeigos į jurą 
laikysis. Lietuvai šio pla
no pavykimas nebūtų ma
lonus, nes sumažintų Ne
muno vertę ir Lenkus at
kaklesnius padarytų Vilnių 
negrąžinti. Planas daug 
pinigo kainuotų (vien uos
to Įtaisymas Drujoje kai
nuotų 20 milijonų dolarių. 
Tas uostas butų Lenkų iš
eiga į Dauguvą). Todėl iš 
to gal nieko ir nebus.

O LIETUVA
O Lietuva Motinėle,

Tave1 naktį aš sapnuoju,
Tavep mano vis širdele,
Tau rašau aš ir dainuoju.

Kuo man širdin giliau duria 
Kalbos Tavo priešų minios, 
Tuo didesnę širdyj kuria 
Meilę kalbos prigimtinės.

Nėr’ tėvynės be liežuvio,
Kiekvienas tai gal suprasti, 
Atimk kalbą nuo lietuvio, 
Tai Lietuvos nebus rasti.
O Lietuva Motinėle,
Tave naktį aš sapnuoju,

Tavep mano vis širdelė, 
Tau rašau aš ir dainuoju.

Autorius N.

AR TIKRAI JOGAILA TOKS, KOKĮ 
MES VAIZDUOJAMĖS?

Geg. 31 d. sueina 500 metų, kai mirė 
Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Jogaila.

1930 metais iškilmingai paminėjome 
Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukak
tį. 1932 m. vertai minėjome ir Kęstučio 
550 metų mirties sukaktį.

Apie Jogailą iki šiol niekas nieko ne
kalba. Jogaila mums nepopularus, jo as
meniui papiešti nesigailime juodų spalvų. 
Jogailą pažįstame, kaip Kęstučio žudiką. 
Vytauto ir Lietuvos didžiausią priešą. 
Toks jis žmonių kalbose, toks musų gro
žinėje literatūroje.

Naujosios Romuvos Ns 171 
įdėtas jauno musų istoriko dr. Z. Ivinskio 
straipsnis Jogaila Lietuvos istorijoje ir 
mes.

Autorius sakosi, Jogailos neginąs, tik 
patiekiąs istorijos faktus, kurie grąžintų 
jam teisėtai priklausančią garbę.

Lietuvos istorija, pasak dr. Ivinskio, 
pradėjome domėtis, kai pasireiškė aiški 
nuo lenkų atsiribojimo tendencija. Isto
riją panaudojome kaip ginklą kovai su 
polonizmo įtaka. Visa Lietuvos istorija, 
visa jos praeitis nušviesta viena šviesa: 
reikėjo pažymėti lietuvių ii' lenkų antago
nizmą. Praeityje, kaip kokioje girioje, 
sustota ties tais medžiais — faktais, kurie 
atrodė labiau tiesus, tinką tiems santy
kiams atvaizduoti.

Šitokis Lietuvos praeitin žiūrėjimas 
savo padaręs. Lietuvis labai aiškiai atsi
ribojo nuo lenko. Tad atėjęs laikas revi
zuoti musų pažiūra į Lietuvos praeitį ir 
toji revizija turinti prasidėti nuo Jogailos.

Jogailos kovą su Kęstučiu Ivinskis lin
kęs matyti kaip dviejų sistemą kovą.

38 metus Kęstutis neišleido kardo iš 
rankų, atkakliai kovojo su kryžiuočiais. 
Tačiau jis buvęs gabus partizanas, bet ne 
karo vadas ir ne politikas. Kovose Lietu
va silpo, kryžiuočiai brovėsi vis gilyn į 
Lietuvą, teriojo vis tolimesnes m»o pa
kraščių Lietuvos vietas. Sugriovus Kau
no, Veliuonos ir kitas pilis visa Nemuno 
vaga liko neginama.

Lietuva nusiminė. Dlugošas pasako
jo, buk lietuvių manyta išsikelti į negyve
namas vietas tarp girių ir pelkių, Žemai
tiją ii' Aukštaitiją palikus kryžiuočiams.

Kęstutis buvęs kovos su kryžiuočiais 
iki galo šalininkas. Jogaila pamatęs, kad 
toji kova negali duoti gerų rezultatų. Jo
gaila, norėdamas rasti išeitį iš tos krizės, 
matęs reikalą su ordinu nustatyti kitokius 
santykius.

1379 metais regsėjo 29 d. Jogaila su 
ordinu pasirašė pirmą sutartį ir Lietuvos 
santykiai su ordinu įgavo kitą kryptį.

Ivinskis nurodo, jei Jogaila kaltinamas 
dėl slaptos sutarties Dovydiškėje, 1380 m. 
gegužės 31 d., tai kodėl nekaltinamas Vy-

■.įčio žentas, netikėtai užpuolė jo valdo- 
■ią Pagirį, žemaičiai netbenorėjo teikti pa 
Kalbos, pagaliau mylimasis Vytautas la
in modamas neberėmė Kęstučio planų. 0 
[čia kryžiuočių ir Livonijos ordino žygiai Į 
krašto giluma.

Palaužtas, moraliai silpnas senukas, 
įmestas į tamsią, drėgną, šaltą duobę, ka
lioje ir stiprus žmogus ilgai neišgyventi;, 
penkias dienas vargęs galėjo ir pats mir
ti. Ivinskis nerandąs įrodymų, kad Jogai- 
lai butų buvę svarbu žudyti Kęstutį.

Visas įvykio aplinkybes krūvon su
vedus, pasai: Ivinskio, nebelieką aiškaus 
pagrindo Jogailą kaltinti. Nesą taip patir 
visai aiškių įrodymų Jogailai išteisint 
Klausimą visiškai išaiškinti, tur butui- 
kada nepavyksią. Ir Vygandas Mate- 
gietis yra prareiškės: Kęstutis nelaisvėje 
pasmaugtas, bet kokiu budu jis žuvo, tie
kas niekados nežinojo. (B.PJ

“LA’

KLAUSIMO ANEKDOTAS 
Vilnius ir Mastausko barzda 
pasakojo šį politinį anekdotą

VILNIAUS 
Paderevskis,

Prof. P.
iš Vilniaus ginčų Amerikoj.

Vieną kartą, prezidentui Wilsonui pa
siūlius, įvairių Europos tautų atstovai 
studijų tikslu padarė savo pretenzijų pa
reiškimą Nuskriaustųjų tarpe savo preten
zijas iškėlė ir Lietuva, kurios atstove 
pareigas tada ėjo D r. Mastauskas. Tau 
kito, pretenzijoms iliustruoti buvo išsta
tyti ii' žemėlapiai. Žinoma, ii- Lietuvos 
žemėlapis, kuriame Vilnius aiškiai 
metas Lietuvos ribose. Dalyvių tarpi 
buvęs muzikas Paderevskis, pirmasis Len
kijos ministeris pirmininkas, smarkiai pa
sipiktino tą žemėlapį pamatęs. Tą pasi
piktinimą jis garsiai reiškė ir sukėlė dau
gelio diplomatų susidomėjimą. Aplink Pa- 
derevskį susirinko gausus būrys. Priėjo 
ir Mastauskas, kurį Paderevskis beveik 
užpuolė: “Kaip tamsios gėdos neturite 
savintis lenkų miestą, kur tiek daug lenki) 
gyvena?” — šėlo Paderevskis.

Mastauskas nesikarščiuodamas, ra
miai ir mandagiai paklausė Paderevski 
rodydamas į savo barzdą:

— Maestro Paderevski, kieno šitoji 
barzda, ar mano ar tamstos?

— Žinoma tamstos, — atsakė nuste
bęs Paderevskis.

— O pasakyk man, gerbiamasis, jei) 
šią mano barzdą tamsta prileisi utėlių, ar 
tada ji pasidarys tamstos, barzda, ar lit 
mano ?

Toks klausimo formulavimas su® 
nepaprasto furoro pas visus tai girdėjo-1 
sius. Niekas negalėjo a vertis juokais, o Pa
derevskis, galutinai sukirstas, pasitraukė 
ginčo toliau nebetęsęs. “L. V. .
Kitame “Dirvos” num. bus tąsa Račkaus- 

ko vertimo “Iskarijotas”

L

LENKAI PRIIMTŲ PA
GALBA KITŲ ŠALIŲ BET 
NE LIETUVOS, VILNIE

ČIŲ MOTYNOS
Kalbos girdisi Vilniuj ir 

visam jo krašte, kad jei Ru
sija, ai- kuri kita šalis butų 
atsiuntus Vilniaus badau
jantiems žmonėms pagalbą, 
tai lenkų valdžia nebūtų 
pasipriešinus, butų įsileidus 
kad ir 100 vagonų javų ir 
kitokių maisto produktų. 
Bet kadangi pirmiausia ba
daujantiems atėjo pagalbos 
pasiūlymas iš Lietuvos, ku
ri yra Vilnaus, Gardino ir

KAPŲ PUOŠIMO DIENOJ 
(Decoration Day)

Oi noriu, noriu saldaus miegelio, 
Bet kas-gi mane užmigdys?
Nėra tėvelio nė motinėlės, 
Kas mano širdį nuramys?....
Eisiu ant kapo savo tėvelių, 
Kelsiu iš karsto jųjų kimus. 
Ant bernužėlio liūdno kapelio 
Nešiu gėlelių du vainikus:
Vieną, kaip ženklą, jog jį mylėjau, 
Antra, kaip ženklą, tos atminties, 
Jog už Lietuvą galvą padėjo 
Mirdams už laisvę savo šalies.
Oi noriu, noriu saldaus miegelio, 
Bet kas-gi mane užmigdys?
Nėra tėvelio nė motinėlės,
Kas mano širdį nuramys ?....

Vincas Grečius.

tautas, taip pat daręs pavojingas Lietu
vai sutartis, atidavinėdamas vokiečiams 
Žemaičius?

Dr. Ivinskis, teigia, Dovydiškės sutar
tis sudaryta su Vytauto žinia. Iš čia iš
vedama, kad pats Vytautas asistojęs prieš 
savo tėvą, Kęstutį. Nes, kai Algirdui mi
rus žuvo Lietuvos vienybė, kai Lietuvą 
užgulė visos krizės, jaunoji kunigaikščių 
generacija, Vytautas ir Jogaila, savo po
litiką suko visai kita kryptimi.

Dėl Kęstučio mirties Krėvos pilyje dr. 
Ivinskis pažymi, nesą įrodyta, kad Jogaila 
Kęstutį butų nužudęs. Lietuvos metraš
čiai su Dlugošu kaltina Jogailą ir ta ver
sija musų istoriografijoje labai prigijupi. 
Tačiau Torno analai rašo, kad Kęstutis 
pats pasismaugęs. Tos nuomonės laiko
si ir Prohaska.

Paskutiniaisiais Kęstučio gyvenimo 
metais liūdni įvykiai sekė vienas kitą. Po Į 
Kęstučio sūnaus Butauto į ordiną pabėgo I 
anūkas Vaidutis. Mozurijos Jonušas, Kęs-

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 pnsiuntimu 18c. (Pri
imama Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Korespondencijos
BOSTON, MASS.

Oras gražiai atšilo, žmo
nės pradėjo važiuoti į pa
marį.

Geg. 17 lankėsi čia svečiai 
iš Lietuvos su prakalbomis, 
kurios atsibuvo miesto sve
tainėje. Visi trys (Kan. 1 
Kemėšis, ir pp. Vitkus ir 
Babickas) pasakė labai gra
žias kalbas, bet, kadangi bu
vo rengta partyviškai, t. y., 
R. Katalikų Federacijos, tai 
žmonių prisirinko neper- 
daugiausia.

Pereita savaitę buvo at
silankę Džimdži-drimdži, 
kurie prijuokino publiką iki 
sočiai. Jų programas tęsė
si nuo 8 v. iki 11 v. Su 
Džinidžiais buvo ir Džim- 
džiukai.

Tą-pačią dieną buvo su
rengta ir aviacijos diena Lo
well, Mass., netoli nuo Bos
tono, todėl daugelis žmonių 
buvo nuvažiavę pamatyti 
Lituanicos II ir Įeit. Vai t-l 
kaus. “Keleivio” štabas su 
F. J. Bagočium taip-gi nu- nįnkas# Lietuvių Radio Or- - 
sidangmo pasakyti sociąlis- kestra. Šokiai ant didžiulės, \ niame

LIETUVA SĖKMINGAI 
KOVOJA

Lietuvos santikiuose su 
Vokietija, pirmaeiliu klau
simu visados buvo ir tebėra, 
vokiečius priversti pripa
žinti, kad Klaipėdos kraš
tas tai visomis teisėmis pa
grįsta ir neatimama Lietu
vos valstybės dalis. Šis dar
bas, iki naziai Berlyne neįsi
galėjo, buvo vykdomas švel
niai, galima sakyti, net per- 
dsnio* a Matyt,

“Observer” bal. 29 Įdėjo ži
nutę, iš kurios matyt, kad 
Lietuva nepaliko pamiršusi 
nei Tarptautinio Teismo, 
kuriam įteikė pamatuotą 
skundą del Berlyno pinigi
nės paramos naziams Klai
pėdoje. Anglų laikraštis 
del šito puola vokiečius. Sa
ko, jie visam pasauliui skel
bia negalį savo teisėtų sko
lų apmokėti, o tuo tarpu sa
vo propagandai Austrijoj 
paskyrė 250 milionų markių 
ir nežinia kiek milionų pro
pagandai Lietuvoje ir Lat
vijoje. Ir Romoje musų, 

j diplomatai aiškina vokiečių 
neteisėta veikimą kurios * _

_ T_ . . ; . , , , - . tikslas atplėšti Klaipėdos
Sv. Kazimiero; tunų skundo punktų, laime- į kraštą nuo Lietuvos

PHILADELPHIA, PA.
Aviacijos diena

Brangus philadelpviečiai 
ir apielinkės miestelių lie
tuviai kviečiame jus atsi
lankyti į mus Aviacijos Die
ną, kuri yra ruošiama an
trojo transatlantinio skri
dimo į Lietuvą naudai ir jaUg nuolaidžiai. i__ .
Dariaus-Girėno pagerbimui, i ši švelni lietuvių taktika vo-

Mineta Aviacijos Dienos kiečiams įspūdžio nepadarė, 
pramoga įvyks birželio 10 nes anais metais buvo nubė- 
d., š. m., labai puikioj vietoj, gę skųsti Lietuvą Tarptau- 
tiesiog, natūraliame amfi- tiniam Teismui, kur, iš ke- 
teatre, — f
Akademijos Vilioję, St. Jo- jo tik vieną. Tarptautinis / Paryžius" Londonas, Roma 
seph Marie, Newtown, Pa. Teismas Lietuvos pagrin-^aj pasaulio centrai,

Šią Aviacijos Dieną ren- dinį tvii tinimą, kad Klaipė- gyai«I)u turėti sau nr 
gia visos Philadelphijoj ir da yra Lietuvos valstybės nuomonę.
apielinkės lietuvių Katalikų teisėta ir neatskiriama da- klausimu ši nuomonė, kaip

, kur 
svarbu turėti sau prielan- 

į nuomonę. Klaipėdos

parapijos kart su Lietuvių 11S, patvirtino.
Krikščioniškuo Sąryšiu. Dabar šis darbas lietu- 
Čia bus proga pamatyti Li- viams šiek-tiek pasunkėjo,

matyti, Lietuvai prielanki 
Nepavyko vokiečiams eko
nominis ginklas prieš Lietu-

Dr. Basanavičiaus motina
Visai mažas būdamas, 

musų tautos patriarchas Dr. 
Basanavičius sūkiai susir
go. Užkabudžių kaimo dak- 
tarkos nutarė, kad jam 
daugiau niekas negelbės, 
kaip tik juodoji, spiritemir- 
kyta gyvatė. Kas. eis gy- ka "nė 
xrsjfo no eranfi ? Mntinci !

KRYŽIŲ KALNAS

Šiaurės Lietuvoje, penki kilo
metrai nuo Meškuičių miestelio, 
ties Jurgaičių kaimu iš tolo ma
tosi labai nuostabus kalnas, 
kuris visas kryžiais, lyg tankiu 

iivgviMco, apaUgęS.
kaip tik juodoji, spiritemir- , , ’ , ,-J 
kyta gyvate. Kas eis gy- .
vatę pagauti? Motina! Pa-! nebuvo ir nėra> 
siemus įskeltą alksnį, ji įsė- j laidojami. visas .. 
jo ^tolia į balas ieškoti. gy- kalne susidarė iš 
vačių savo sunui vaistų., žmonių aukų—medžio 
Namiškiai laukė, nesulaukė. I Nuo didelės ' daugybės 
Pradėjo temti. Išbėgo ieš- ir kalnas gavo vardą 
koti. Visai netoli namų pa- kalnas“.
matė ją, vos bepaeinančią. Kaimui sunkiai prieinamas gy
li buvo gyvatės įgelta į de- dytojas specialistas, o senovėje 
Šinę koją. buvo dar sunkiau, todėl žmonės

— Nukirskit man koją!— daugiausia gydėsi įvairiais nami- 
dantis sukandusi prašė mo-,niais vaistais, burtais, pas šun- 
tina. Supuolė visas kaimas, daktarius ir burtininkus—žavė- 
Atvežė gydytoją. Vos-ne- 
vos pasisekė vargšė moti
ną išgelbėti.

Gal tatai visai 
, jei čia butų

Kapinių čia 
mirusieji ne- 
kryžių miškas 
J p a v i en i ų 

kryžių, 
kryžių 

’’kryžių

išskyrus tik kapines. Tas uždrau
dimas buvo panaikintas tik 1896 
metais. Kryžių statymo uždrau
dimo laiku žmonės kryžius statė 
naktimis slapta. Kryžių kalne 
ypatingai gausiai buvo statomį 
kryžiai per 1863 metų laike 
sukilimo ir po jo, kada visut* 
Lietuvoje siautė žiaurus rusų 
baudžiamieji būriai, atsiųsti 
skilimui numalšinti. Tuomet po 
kelis kryžius kas naktį išdyg
davo kalne.

Daugybė paaukotų kryžių kry
želių didelių ir mažų, yra nešte 
atnešti iš Įvairių Lietuvos kam
pelių. Kiti ir gana didelį vieno 
arba dviejų sieksnių aukščio 
atnešti gana iš toli.

Pokariniu laiku kryžių staty
mas pas mus labai sumažėjo, to
dėl ir kryžių kalno kryžiai gali 
išnykti. Pas Kryžių 
Kulpės upės gyvena 
kuris kartu yra ir to 
gars. Tas ūkininkas

tojus.Kada jau joki vaistai ir 
burtai nieko nepagelbsti, tai daro 
užžadus ir aukas į stebuklingas 
vietas. Į stebuklingas vietas 
daromi užžadai ne vien tik ligose 
bet ir visuose kituose gyvenimo 
reikaluose , trokštant gyvenimo 
laimės. Viena tokių stebuklin
gųjų vietų yra garsusis kryžių 
kalnas, kuriam aplankyti ir me
džio kryžius aukoti daromi 
apžadai. Savo pažadėtąją auką, 
medžio kryžių, stato tame švent- 
kalny tik tuomet, kada jau 
troškimai išsipildo. Tai tokiais 
šventais pasižadėjimais ant to 
piliakalnio išaugo keturių šimtų 
kryžių miškas. Ir ne tik išaugo, 
bet jis ir neretėja, nors daugybė 
jų papuvusių nuo vėjų 
Kiek senų papuvusių 
išnyksta, tai tiek, o 
daugiau vėl aukotojai 
naujų, nes kryžių miškas kalne 
neretėja. Tik dabartiniai kryžiai 
dažnai menkai pagražinti orna
mentais arba ir visai be orna
mentų, kaip telegrafstulpiai.

Rusų valdžia norėdama išnai
kinti lietuvybę, naikino ir draudė 
visą kas tik lietuviška, neoplenkė 
ir kryžių, nors kryžiuose nieko 
priešvalstybinio nėra ir būti ne
galėjo. 1814 m. rusų valdžia 
griežtai uždraudė kryžių statymą

kalną, už 
ūkininkas, 
kalno sąr- 
senai jau

čia gyvena, malkų kurui jis nie
kados neperka. Jam užtenka 
kurui vien tik senų medinių 
kryžių, kurie nuvirsta kalne, o 
jei nuvirtusių nėra, tai silpnes
nius jis pats nuverčia ir kūrena. 
Nuverstųjų vieton aukotojai-vėl 
naujus kryžius pastato.

B. Buračas

Bastunas
M. R.”

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

tuanicą II. Suvirš dešimt or- į nes darbartinė Vokietijos vą: kuomet lietuviams bu- 
laivių dalyvaus oro lenkty- vyriausybė slaptai ir viešai vo uždarytos Vokietijos 

Bus šokimai su para- aktyviau i reikalą nosį kiša. 1‘mkos sviestui ir bekonams, 
žemyn. Jos oflcialę pažiūrą galime į>e sau kitų Belgijoj, 
... J . I , -v • ____ Franrnni Antrliim ir r.pkn-

gCUCD vazanci/io I pciAAięivj va au

Bus milžiniškas pik- “Volkische Beobachter” (nr. ® ova 1J°^. .
. Lietuvių Radio Or- U6) tilpusio straipsnio, ku- tlka Privede Prie to> kąd

kaip “Lietuvos Ai- ne tik Lietuva., bet Latvija,
elektros puikiomis lempo- das” kak ^0 pranešė, buvo Danija, Estija, Suomija
mis. nušviestos nlatformos štai ko pripasakota. Ver- daugiau prekių Anglijoj

su^’sak0’. “nesu: pradėj0 pirktis’ negu v-

, i- ‘Jr- ... . "p .. prantamais nuostatais” Klai kietijoj, kur ugdoma pa-bole. Milžiniški Radio1., . v, , . ,. v. . v. -A, . , , . .. pėdos kraštą, kur, ar girdi, žiūros, gresiančios mažų Ry-aparatai skleis oru muziką į 140>000 vokiečių, at- tu Europos tautu nepri- 
ir kalbas. Bus da ir daugiau, skyrė nuQ «gimtosios žemės klausomybei.
į^anu.mų 11 Pamarginnmj- i Vokietijos.” Su šitokia, vi- Tvirtas gubernatoriaus 
Visi, kas gyvas, j Aviacijos saįs ^žvilgiais klaidinga, vo- Navako veikimas Klaipė- 

Rengėjai kįegįų pažiūra gana sunku dos krašte, ir sumanus mu- 
kovoti, nes dabartinė Berly. sų diplomatų veikimas už- 
no vyriausybė savo naguose sienyj duoda didelio pagrin- 

1 laiko visą spaudą ir radio, do tikėti, kad šiame ginče 
icivna ovJIauivjiTv .c- Lietuviams prielankios, ar su Vokietija, Lietuva išeis 

kara,VgegAnen.l26 d.rIvvko :teisingos minties čia. nekiši. i laimėtoja. Vokiečiai turės 
p.p. K. Baltramaičių 25-kių Tačiau, pasaulio spaudoje ^u? say°
metų vedybos sukaktuvių galime pastebėti, kad musų nitJeX^ulTslsaff’Dam 
puota Lietuvių Laisvės Sv. diplomatai sumaniai veikia, c^0 ko/idoj.į^s sav0 pa. 
Svečių buvo suvirš 150 iš kas galima. Darbas susuk- garsėjUsią sutartį su Pil- 
Elizabeth, Linden, Newark, tas Paryžiuje, Londone P’įsudskiu pasirašydamas. 
Westfield, Bayonne, Brook- Romoje, nes, kaip žinome, 
lyn ir kitur. Vakaro vedė- Francija, Anglija, Italija ir 
ju buvo žinomas Elizabeth’o Japonija buvo valstybės, ku- 
fotografas, p. J. Robinskas. i’ios, alijantų vardu, išrišo 
Trumpas sveikinimo kalbe- Klaipėdos klausimą, atiduo
tas sakė: Kun. J. Simonai- darni tą kraštą Lietuvos 
bis, vietinis klebonas; S. Su-. viršvaldybai.

nėse.
i siutų nuo orlaivių ;
1 Kas norės, galės važinėtis pamatyti iš Hitlerio organe 
ore.

Francijoj, Anglijoj ir Čeko-
Vokiečių ppli-

tišžų prakalbų, belaukiant 
lakūno. Bet jie sakė ir 
sakė prakalbas, o lakūno 
kaip nėra, taip nėra,. Ant- 
galo gavo pranešimą, kad 
lakūnas nepribus, nes kas- 
nors atsiliuosavo jo inžine. 
Tokiu budu publika pradėjo 
skirstytis namo keikdami 
netik lakūno inžiną, bet ir 
rengėjus.

Rengėjai, ištiesų, nekalti. 
Daug dirbo, vargo. Privežė 
maisto ir gėrimų. Bet kad 
lakūnas nepribuvo, tai žmo
nės, kaip žemes pardavę, 
kampas nuo kampo vaikš
čiojo ir nieko nenorėjo pirk
ti. Sako: “Viskas, ką jie 
daro, tai mulkina žmones.’’

Lietuvių Radio Valandos., 
kuri jaučia tęsiasi per de
šimtą sekmadienį laukia visi. 
Ir kur nelauks. Programai 
įvairus. Kas savaitę 
nauji dainininkai—ės, 
chorai, oktetai ir nauji 
zikantai. Užtat garbė 
su p. Steponui Minkui už 
jo pasidarbavimą, kartu ir 
jo žmonai Valentinai ir pa
rinkimą gražių dainelių ir 
muzikos. Laukiame, klau
sysimės.

Radio Klausytojas

vis 
kiti
mū
ra u-

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGH E

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ

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

Planet Street, 
Commercial Rd, E. 1.

Dieną !

ELIZABETH, N. J.
Pereita šeštadienio va-

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” ii 
tautinius laikraščiuf. 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa- 

;/7 siusime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodą, kuris pagelbč-

pąsiųsim jums PILNA

isvirsta. 
kryžių 
gal ir 
pastato

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai _ _ ~___  _____
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštąis. Pasiuskit savft vardą ir ad
resą tuojau j ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 351G N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

The Samson Tonic & 
Tea Co.

8803 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

Informacija dykai 
No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekme 
garantuojama į 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.
No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones.

No.
mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, 
saugoją plaukus nuo slinkimo, 
sėkmės garantuotos arba pinigai 
grąžinami.

Atdara iki 9 vai. vakare 
dieną.

JAU GATAVA!

3—Plaukų Tonikas nuo Pliki- 
ap- 
Pa- 
su-

lis, vietinis klebonas; S. Su-. viršvaldybai. Francijos vy- 
batienė, J. Valaitis, E. Že- r Sausybės oficioze “Le- 
meckienė, D. Biekšienė, M. Temps” buvo įdėta straips- 
Budreckas ir J. Dumčius. n^s» kuriame atkreipta, dę-

Puota padėjo surengti: S. mesio i vokiečių šakąr-ma- 
Krizonienė, A. Čingienė, O. karystes Klaipėdoje ir pa- 
Sidarienė, K. Buivydienė, A. brėžta, kad Vokietija ten 
Krizonis.

išnešiojo jaunes narės Jau- Saiki aisčiuose buvo pil
namečių 
Moterų Sąjungos kuopos. 

Svotas buvo celebrantų 
giminaitis p. P. Jankus, iš 
Brooklyn, o svočia tai E 
Žemečkienė, iš Elizabeth.

P.P.K. Baltramaičiai šir-. valstybines teises. Londono 
dingai dėkuoja visiem savo \ ______________________ _________
giminėms ir draugams už iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiinr  
apsilankymą į puotą už gau- i ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS 
sias dovanas ir už sveikini- | New Zip for ^ aii motor,!

mus bei linkėjimus. Ypa
tingai dėkuoja Kun. J. Si-, 
monaičiuį už sveikinimus;' 
taipgi J. Valaičiui, kuris ne 
tik sveikino kelis kartus per 
radio valandą, bet ir per = NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS Ę 
puotą; pp. A. Vanagaičiui = Visose Pennzoil Stotyse E
ir^J. Olšauski; p. J. Dumčiui The Columbia Refining Company
už sveikinimus per radio; riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^  
ir taipgi dėkuoja visiem ki
tiem, kurie sveikno telegra- 

ioĮmais ir kortelėmis; ir visiem 
kurie atsiuntė didi skaičių! J„ TA > v. *

f iv. juuivvuichc, a r. ■ ' •»

J. Matuza ir J. neturinti jokių teisių. Lon-. 
Valgius j stalus dono , k . kituose

Škyriaus vietinės nai nušviesta, kodėl Lietu
va buvo priversta griebtis I 
kai-kurių griežtų žygių 
Klaipėdos krašte. Anglų 
spauda buvo simpatinga,

• nes šie žygiai buvo daromi 
tikslu apsaugoti Lietuvos'

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allcnru—Within 24 

hours after you start to take this 
cafe 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 Allcnru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn't do as stated—money 
back. *

KAINA TIKTAI $1.50
Daugeliui pageidaujant, dar per Gegužes mėnesi 

“Merunas” bus atiduodama už $1.50

Įsigykit naujausią ir didžiausią “Dirvos” redakto
riaus K. S. Karpiaus knygą:

C. Pak eitis Pharmacy
(LIETUVIŠKA VAISTINĖ) 

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

Pranešu savo tautiečiams kad 
mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi- dovanų. Dar kartą — ačiū 
durių, užkietėjimo vidurių, ko- • • „ I
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs 
tokių ligų.

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypątiškai mane galit matyt nuo, 

9—12 ryto ir o—11 vakare)

visiem. K.V.B.

3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

4. Daugiau 
lių

My-

1. Jei Norit Grei
tesnio Pradėji
mo 9

2. Jei Norit Ge
resnio Įsibėgi 
nio

The Motor - Matched Gasoline

ir visokiu ki-
(18)

APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534 įgS prje j0

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki-

LUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiūiiiiiiuiiiiiimiiiii  ̂

Į DELLA C. JAKUBS | 
š (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E 
= Lithuanian Funeral Home ;;
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 5 

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

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 5
= sirinkinio. Reikale telefonuokit. E

Jonas Tareila = 6G21 Edna Avenue ENdicott 1763 ž
į 826 Bank St. Waterbury, Conn.; fUiiiiHiiilllllllllllllllllllllillllillllllllillIllliillllllllllllllHntlllll^l!lfIIlllllIIIiIllllli?

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS 
544 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 th knyga, ta 
įdomiausia iš visų K. S. Karpiaus apysakų yra gatava!

6820 Superior Ave.
Cleveland, OhioDIRVA



F g DIRVA ____________________________________

Youth’s Forumb'ttiimiminiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniimiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiijmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiu 

į KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE j 

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
r.tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiitiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiF

Editor—Peter Skukas City Editor—Walter Krause
Business Manager—Albina Salaseviciute Typist—Helen Palub

SVEIKINAME LIETUVOS 
TRIUMVIRATĄ

Clevelando ir apielinkės 
lietuviai širdingai sveikina
me Vilniaus Geležinio Fon
do atstovus — triumviratą: 
Kan. F. KemėšĮ, agronomą 
B. Vitkų ir poetą P. Babic- Į 
ką.

Svečiai, jus atvykę Į Cleve1
landą rasite da vieną mil
žino dvasios vadą: Joną Ba
sanavičių, kuris nuo Rocke- 
felierio parko kalno pasvei
kins jus. Jis ir-gi čia buvo 
su ta-pačia misija keli mė
gai atgal. Jis jums ir da
bar padės. Ir iš Clevelando 
išeisite jau ne trys, bet ke
turi Lietuvos milžinai!

Lai jūsų kelionė Į Ameri
ką sutrumpina Lietuvai ke-' 
lią į Vilnių. Lai ant jūsų) 
balso atsiveria Vilniaus ge
ležiniai vartai ir lai jūsų 
sugrįšimas į Lietuvą nu
šluosto vargšų vilniečių lie
tuvių ašaras. Kaip kūnas 
be širdies, taip męs be Vil
niaus negalim gyventi!

Ei, Keistuti, duok mums 
ragą,

Męs atgausim seną Vilnių 
Ir į bokštą Gedimino 
Tuo į'kelsime vėliavą! i

“Dirvos Redakcija
Birž. 8, penktadienio vaka
rą sveičiai kalbės: 
šv.. Jurgio Par. Svetainėje,

Superior ir E. 67 g.

Valio, visi į Kultūrinio Dar
želio Didyjj Pikninką

Birželio-June 10 d., 1934 m. 
Neuros Darže.

Brunswick, Ohio!
Oi kur mudu eisim, 
Broliukai mano?
Į Daržo j Darželio, 
Į Kultūrinio Darželio 
Pikninką eisim.
Oi kada bus jis, 
Broliukai mano?
Birželio, džiun dešimto, 
Sekmadienyj iš-pat ryto 
Pikninkas įvyks.
Oi kur męs jį rasim, 
Broliukai mano?
Ant Farmos Tado Neuros 
Ten Į Brunswick Į Ohio. 
Pavėsyj, Darže.
Oi ką męs paimsim, 
Broliukai mano?
Tu pačiutę, aš merginą, 
Valghi beskę, dolerinę, 
Datsol ko ten reik.

Kviečia L.K.D. Sąjungos 
Rengimo Komisija

NAMŲ SAVININKAMS 
Taisau ir sudedu furnasus. 

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų vynas. 

Darbas geras ir nebrangus. 
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R
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? El ° ROSEDALE
I |gj Dry Cleaning Co.: 
<• C. F. PETRAITIS, Prop. Ž 
| 6702 Superior Ave.,* ❖

smiliui iiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriniiiimitmiiitĮĮ 

WILKELIS FUNERAL HOME
= Licensed Funeral Director
| 6522 Superior Avenue E
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. = 
S Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok E 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems •»
— lygus, be tsižvelgimo į kaštus. ~
s Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- —
— derniškas. E
= HEnderson 9292 =
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Gera žinia senukams-ėms
Lietuviai, kurie esate su

laukę 65 m. amžiaus, išgy
venote Clevelande 15 metų 
ir neturite trijų tūkstančių 
turto, galite paduot aplika
ciją į: State Old Age Pen
sion, 410-412 Public Square 
building.

Pikninkas
Moterų Sąjungos 36 k. 

jaunuolių skyrius rengia di
deli pikninką birželio 10 d., 
1934 m. (sekm.) Naujos Pa
rapijos darže. Pelnas ski
riamas Parapijos naudai. 
Visus užprašo atsilankyti.

Rengimo Komisija

Mirė Brazauskij motina
Jonas Brazauskas, 1259 

E. 79 sa. gavo laišku žinią iš 
Lietuvos, jog mirė jo moti
na Juzė Brazauskienė, 58 
m. amžiaus, Kėdainiuose. 
Paliko tris sūnūs Amerikoj: 
Joną, Juozą ir Vincą ir du 
sunu: Kazį ir Petrą ir dvi 
dukterį: Eleną ir Elzbietą. 
Lietuvoj. “Dirva” reiškia 
savo širdingą užuojautą ve
lionei ir jos nuliudusiems 
vaikams. •

ANT RANDOS
5 Kambariai, Maudynė, 

Fornisas, Dideli Porčiai. 
Šviesus, gražus ruimai.

Randa visai maža.
Kaz. Ridikauskas

7705 Aberdeen Ave.
(Žemai).

ŠEŠTADIENO
“SPECIALS"

I
| Puikus marškiniai su pritai- 
’ Nauji puikus vasariniai 
' kytais kaklaraiščiais $1.19 
kaklaraiščiai.................25c
Vvriški 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 Visokių 
formų išdirbysčiv
Vyrų sporto baltos ar kitų 
spalvų kelnės............ $1.95
THE KRAMER & REICH 

COMPANY
7002 Superior Avenue 

Comer of Giddings Road

Gerai apmokama gaso 
stotis, 13200 Caine Ave., arti 
Miles Ave. Battery, Igni- 

i 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.

Kun. Kazimieras Petreikis
Geg. 26 d. Šv. Jono Ka

tedroj Vyskupas J. Schrems 
įšventino į kunigus Kazi
mierą Petreikį. Pirmas iš
kilmingas mišias jis laikė 
Šv. Jurgio Bažnyčioj, Cleve
land, Ohio, geg. 27 d. Kun. 
Petreikio mišių pamaldose 
dalyvavo jo draugai kuni
gai: Bernard Stalder Mat 
Fugherty. Klierikai Leo 
Parley, James Morren B. 
Tierney iš Youngstown, O., 
ir vietos klierikas Bronius 
Bartusevičius . Klebonas 
Kun. V. Vilkutaitis pasakė 
tom apeigom pritaikytą pa
mokslą.

Diena buvo graži. Žmo
nių .prisirinko laipina Šv. 
Jurgio Bažnyčia. Buvo at
važiavusių primicijosna gi
minių iš Chicagos, Pittsbur- 
go. Iš Akrono matėsi Alek- 
navičiai, Hollišiai ir kiti. Iš 
Pittsburgo buvo Sadauskai 
ir kiti.

Po pamaldų Lietuvių Sv. 
Kun. Petreikio tėvai suren
gė iškilmingus pietus. Da 
aš niekur nebuvau matęs 
tokių puikių pietų. Nuo val
gių net stalai lūžo. Laike 
pietų buvo ir kalbos. Kal
bėjo Jokubauskas, P. Zeni
us iš Lorain, Ohio, Diraitis, 
Kun. A. Karužiškis, Naujos 
Par. Kleb., S. Radavičius, 
apdraudos agentas ir 
naujojo Kunigo tėvai. Ant. 
galo Kun. K. Petreikis vi
siems širdingai paačiavo. Jo 
draugai ‘ kunigai kalbėjo 
anglų kalboj: B. Stalder 
ir Mat J. Fugherty. Visi 
džiaugėsi sulaukę naujo 
kunigo; linkėjo jam sveika
tos, but geru kunigu ir geru 
lietuviu, Programą vedė P. 
Muliolis, real estate agentas 
Tvarka ir užsilaikymas sve
čių buvo pavyzdingas. Au-š- 
ros Vartų dr-ja atsiuntė 
pasveikinimą.

Kun. K. Petreikis nuo-pat 
mažens buvo geru mokiniu. 
Jis lankė Marion, Ind. para
pijinę mokyklą. Aukštąją 
mokyklą Notredame Ind. 
Universitetą ir Clevelande 
St. Mary’s Seminariją, kur 
ir pabaigė mokslą ir tapo 
Įšventytas į kunigus. Jisai 
turi čia tėvus, brolius ir 
seseris. Visi Clevelande.

Kun. Petreikio tėvai pa
eina iš Lietuvos Žemaitijos 
Anapolio par. Telšių apskr., 
Žilaičių kaimo. Jo motina 
Marjona po tėvais Ubartai- 
tė, kuri apsivedė su Kazi
mieru Petreikiu, o kurių sū
nūs Kazimieras dabar tapo 
kunigu, kas džiugina tėvus 
ir visus lietuvius.

FRANK SANKALO ŪKĖ
Yra labai graži ir patogi 

vieta pikninkams ir par- 
tėms. Miške yra nauja šo
kiams alė. Tik 24 mylios 
nuo Public Square. Va
žiuoti Gates Mills po kairei 
į Mayfield ir tik 3 mylios 
iki Sankalų ūkės. Tarp 
Chardon Rd. ir Mayfield 
Rd.

Męs turime šviežaus sū
rio, pieno ir kiaušinių. At
važiuokite !

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

“IN BRAWN WE TRUST”
While we live in 

a fairly civilized 
world it still be* 
comes necessary to 
resort to the tac
tics of cave men to 
bring about a cer-

peter skukas. įajn desirable point 
to our opponents during a dis
cussion or an argument. What 
refer to here is that when 
you approach a particular dead
line in a very “amiable” discus
sion it is sometimes well to 
stop trying to reason with a 
person, get up on your legs and 
jab the person in the snoot. 
The results are far more effec
tive and astonishing than a 
good line of reasoning. Didn’t 
you ever get that feeling?

We need not go far for the 
proof of this in this every day 
world Governments set up codes 
and law prohibiting this and 
permitting that, under the pain 
of punishment, yet, we find, 
that many go to the limit un
til we proverbally knock them 
on the snoot with a prison sen
tence. Young boys, when they 
get in a jam, usually fight it 
out and the brawniest is the 
victor of the moment’s argu
ment.

Now, I do not mean to infer, 
that when you attend your next 
club meeting you should lay-on 
your brother members nasal 
passage in hopes of settling an 
argument. No, what I want to 
say is that in every group there 
are specific limits to the amount 
of reason that can be profitab
ly used without harming your 
integrity materially. From then 
on use any device available, pro
viding you are right in your 
cause, to bring about the pas
sage of your proposition. Of 
course in doing this you will 
do many things that will just 
be dogmatical, with possibly no 
basis- for your arguments at 
all.

The reason, I think, for the 
effectiveness of such a course 
is self-evident. At meetings 
and so-forth people come in to 
see a show and the more heated 
the argument the more they 
will like it in contrast to one 
where a cool, solid diagnosis of 
the problem is affected. In 
that there is no show. It is 
just plain, dull, and monoto
nous. How far would George 
Washington have gotten if he 
would have gone up to King 
George III and kissed him on 
the cheek. He had to use brawn 
to get his point. And so, many 
numerous instances could be 
marshalled before you to prove 
the efficacy of such a method. 
But the point is to adapt your 
limit and stick by your guns 
before someone sticks his gun 
into you.

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.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 ;j

Namų i
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUGKAS
GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS ;
6902 Superior Ave. i

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p J
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IMPROVED RAILWAY 
COMMUNICATION

It is reported in “Lietuvos 
Aidas” that heretofore at Lith
uanian railway Stations it has 
not been possible to obtain di
rect tickets when traveling 
from Lithuania to the countries 
of Central Europe, such as Ger
many (beyond the Polish Cor
ridor), Austria, Czechoslovakia, 
and Italy. Thus travellers pro
ceeding to the said countries 
have been obliged, on crossing 
the frontier, at the first station 
to buy a new ticket of the 
other country’s railways, which 
occasioned them great incon
venience, or they have been ob
liged to apply to the passenger 
bureau kept in Lithuania by 
foreign companies. Therefore 
the interested railways have 
concluded a so-called Soviet- 
Baltic-Central European States 
direct communication passenger 
luggage and goods carriage tar
iff, which came into force on 
the Lithuanian railways on Feb. 
1 last. Under this tariff are 
provided direct tickets from 
Lithuania to the larger German 
Austrian, Czechoslovakian, and 
Italian cities, and conveyance 
of luggage with or without es
cort. Thus is it possible to buy 

Didelis Pikninkas

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

Name.. 

Address

edar Point
Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great Lakes"—June16 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 6ooo cars. 

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

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

Rengia Lietuvių Kultūrinio Darželio Sąjunga 

Sekmadienį, Birželio-June 10,1934 
NEUROS 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

such direct tickets at Kaunas 
and Klaipėda railway stations 
to travel to Berlin, Leipzig, 
Vienna, Prague, and Rome. 
From Kaunas to Berlin a third- 
class ticket costs Lts. 87.50; to 
Leipzig, Lts. 103.40. The tickets 
are valid for sixty days reckon
ing from the day of purchase 
to passengers proceeding to ex
hibitions or fairs is extended a 
rebate of 25 percent on the fore 
going rates, but it is applied 
only on the passenger’s return 
from the fair, etc., on presenta
tion of a certificate with con
firmation of the exhibition or 
fair administration.

The U.S.S.R. railways have 
also considerably reduced the 
prices of tickets for their sec
tors in this communication 
From Kaunas to Moscow a 3rd. 
class tickets now costs Lts. 
977.30 to Leningrad Lts. 74.20 
to Kharkov, Lts, 168.40. These 
tickets are valid for twenty 
days.
(Courtesy of ELTA SERVICE)

BEAUTIFUL THOUGHTS
Dear Heart, the Year’s last 

day has dawned for you and 
me. Oh, Memory walks with 
us... . I wish you not only a 
happy New Year, but a happy 
Eternity!

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

The foolish vulgar is always 
accustomed to value equally the 
good and the bad.

Let a famous author fill a 
volume with nonsense ... and 
if the public does not praise it, 
let me be tarred and feathered.

To pretend to understand 
everything is ridiculous pre
sumption: to limit one’s-self to 
one trifling acquisition is wont 
to be a no less fault.

Yes, my friend, know you not 
the saying — There are many 
things in heaven and on earth 
of which your philosophy can
not dream.

The Finite and Infinity have 
met in man: the Finite passes 
away, the Infinite remains su
preme.

The ideal man is he who in 
the midst of the greatest silence 
finds the intensest activity; and 
in the midst of intensest activ
ity finds the silence of the des
ert. He has learned the secret 
of restraint; he has controlled 
himself.

“The mirror is the soul of the 
woman,” says an ancient prov
erb.

The end of all desire is wis
dom.

V. J. B.


