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EKSTRA!
PERM,INIisTERnOVVOS UŽMUŠE DU IR PATS 

iviiiN 101 iiijlvIJ J i 1 SAVE
KAUNAS, birželio 12 d.— Washington Court House 

i (“Elta”) Naujas Lietuvos —Lee Day, 42, gelžkelių in- 
ministerių kabineto sąstatas žinierius, nušovė savo pa
yra toks:

Ministeris pirmininkas ir 
finansų ministeris— p. Tū
belis (tas pats).

Žemės ūkio ministeris—
Aleksa (tas pats).

Krašto apsaugos —gen. 
Šniukšta (naujas, vietoje 
Giedraičio).

Teisingumo ministeris — 
p. šilingas (naujas).

Susisiekimo ministeris — 
inž. Jokūbas Stanišauskas 
(naujas, vietoje Vileišio).

Vidaus reikalų — Rustei
ka (tas pats).

švietimo—prof. Juozas 
Tonkumas (naujas, vietoje

Susanville, Cal. — Sargy- šakenio).
ba saugojo Petrą Alosį, 45

DARBININKŲ ALGOS 
ŽYMIAI PADIDĖJO

Washington — Iš Darbo 
Sekretorės Frances Perkins 
paskelbtų skaitlinių sulygi
nimo iš balandžio 1933 m. 
abelnų savaitinių plieno 
dirbtuvių algų su. šių metų 
tai pasirodo, jog šymet to- 
paties mėnesio algos yra 70 
nuošimčiu didesnes.

Daugiau negu 133,000 plie
no darbininkų šių metų bal. 
mėnesyj gavo pakelti algas 
dešimt nuošimčių, kas reiš
kia, $22.19 kiekvienam dar
bininkui Į savaitę. Savaiti
nis uždarbis automobilių 
.dirbystėje yra $26.33

čia Mary, 37. ir jos seserį 
p-lę Martha Jones, 26, o 
paskui pats save nusižudė.

SUGRAŽINS PINIGUS 
UŽ TELEFONĄ

Chicago — The Illinois 
Bell Telephone Co. rugpjū
čio 1 d. pradės gražinti $20, 
700,000 Chicagos telefono 
vartojams, praeityje per
mokėjusiems kom-jai. Taip 
priteisė Suv. Vals .Aukščiau, 
sias teismas, kuris tęsėsi 
vienuolika metų su telefonų 
kompanija. Kompanija nu
mato, kad ijurės gražinti 
apie milioną čekių po $25; 
160.000 sumoje nuo $25 iki 
$100 ir 15,000 po $100. Iš
viso bus išrašyta 1,181,500 
čekių.

BANDITAI GAVO $5,000 7 UŽMUŠTA LeKTUVE
Atlanta, Tex. — Du ban- _ ., r

ditu išplėšė First National 
Banką ir pabėgo su $5,000.

iš

VIENAS PAPJOVĖ 
PENKIS

160 METŲ ŽMOGUS
Istanbul, Turkija — Zaro 

Agha, seniausio Turkijos 
piliečio nė laikas, nė liga 
neįstengia privekti. Jisai 
turi 160 metų ir buvo ligoni
nėj, bet vėl pasveiko ir 
sugrįžo namo.

Rezignavo Lietuvos
Kabinetas

ba saugojo Petrą Alosį, 45 Užsienio reikalų—Lozo- 
kad jį nenulinčiuotu už nu- raitis (naujas, vietoje Zau- 
žudymą peiliu penkių, ypjitų. niaus).
Jis dabar randasi kalėjime Valstybės kontrolierius— 
ir kaltinamas už nužudymą Šakenis (vietoje Matulai- 
šių penkių ypatų:

45 metų groserninkas ra
sta nužudytas maudynėj, jo 
žmona, 45, ir jų 26 metų 
sūnūs parblokšti and grindų 
šalę maudynės. Ant kiemo 
rasta sumankyti lavonai jų 
dukters Sadie, 22, ir jų kai- 
minkos, Lena Amistani, 42 
metų.

900 ŽUVO AUDROJE
Seoul, Korea — Policija 

pranešė, jog pakrančiuose 
Kogendo buvo suaižyta 167 
laivai, kur žuvę 900 žvejų.

čio).
Pirmesnysis ministerių 

kabinetas atsistatydino po 
to. kai dalis armijos kari
ninkų pereitą savaitę bandė 
priversti Antaną Smetoną 
paskirti ministerių pirmi
ninku Augustiną Voldema
rą, kuris nakties metu buvo 
atsklidęs aeroplanu iš savo 
trėmimo vietos, Zarasų, Į 
Kauną.

Visa eilė karininkų, rė
musių Voldemarą, buvo a- 
reštuota. Generalinio štabo 
viršininkas Kubiliūnas at- 
sistatydiho ir jo vieton buvo 
paskirtas Jackus.

LĖKTUVE ŽUVO MOTE
RIS IR DU VYRU

Hico, Tex. — Užsimušė 
trys lakūnai: vairininkas 
Earl Lynch, 38, p-lė Lola 
Mae Williamson, 26, ir me
chanikas Bill Blair, 25 metų 
1,500 Hico’s miestelio gy
ventojų matė, kaip lėktu
vas užsidegė irę, o paskui 
nosimi smigo Į žemę ant 
tuščio loto. Kūnai taip su
degė, jog nebuvo galima jų 
pažinti.

IŠKILMINGAI PRIIMS 
ROMOS DELEGATĄ

Cleveland, O. — Birž. 17, 
sekmadienį po-piet, atvyks
ta i Clevelando Stadium Pa- 
pos delegatas Rev. A. G. 
Cicognani, kur bus apvaikš
čiojama metinės Katalikų 
Dienos iškilmės. Tai bus 
pirma tokia vizitą į šią Vy
skupiją. Šia proga bus pa
minėta 660 metų Šv. Vardo 
Dr-jos sukaktis ir Vysku
pas Schrembs perskaitys

IŠRADO VAISTUS NUO apkaltinimo punktus prieš 
RAUPŲ Hollywood nešvarias filmas.

San Francisco — Jaunas Planuojama labai didelės iš- 
studentas George A. Emer- kilmės, 
son su profesorių pagelba 
atrado vaistus “chaulphas-; KOVA PRIEŠ NEŠVARL 
phate,” kurie yra padaryti 
iš aziatiškų augmenų vuo- 
gų aliejaus ir pasekmingai 
veikia procese gydymo rau
pų (leprosy), nuo kurių iki- 
šiol nebuvo jokios pagelbos. 
Suvirš du metu Californijos 
Universiteto mokslinčiai ty
rinėjo tuos chemikalus ant 
žiurkių. Dabar bus daromi 
bandymai ant žmonių Os- 
waldo Cruz Institute Rio 
De Janeiro centre tyrinėji
mų, kuris yra vedamas Tau
tų Lygos.

US PAVEIKSLUS
Cleveland, O. — Katalikų 

užmanymas apvalyti neš
varius paveikslus, kokie da
bar yra rodomi teatruose, 
turi pasekmių. Prie jų pri
sideda ir Presbiterionai, pas 
įrašydami sutarti kovoti 
prieš nemorales Hollywood 
filmas. Tėvai matydami ne
tikusius paveikslus neleis 
savo vaikų ir užtėmyję na- 
švarūmą kadir viduryj pa
veikslo atsikels iš sėdynės 
ir išeis iš teatro.

Washington, D. C., bir
želio mėn 7 d. “Elta” iš 
Kauno praneša, kad, ryšium 
su Kauno įgulos bandomo
jo aliarmo kai kuriais in
cidentais, paaiškėjo, jog 
grupė karininkų, prisideng
dami aliarmu, bandė paspa- ką ekonominės politikos pa
kisti Respublikos Vyriausy- grindais! Lenkijos imperia- 
bę pakeisti ligšiolinę ir su- " 
daryti Voldemaro vadovau
jamą vyriausybę. Presi- 
dentui griežtai atsisakius 
svarstyti panašius pageida
vimus, atsistatydino Vyriau
siojo štabo Viršininkas Ku
biliūnas. Jo pareigas pa
vesta eiti Karo Mokyklos 
Viršininkui Jackui. Volde
maras, kurį jaunas aviaci
jos karininkas atgabeno iš 
Zarasų, praleidęs kelias 

i valandas aviacijos rajone,
Mexico City — Čia siautė] buvo pačių, aviacijos kari- 

viesula su lietum visu Meši- ninku pristatytas Vyriausia- 
co’s užlajos pakraščiu. Au- jam štabui ir pastarojo per- 
dra nusisuko link Tamauli- duotas saugumo organams, 
pas pakrančių. Gyventojai Jų žinioje jis ir dabar yra. 
iš išgąsčio išbėgo į atvirą Visame krašte kariuome- 
lauką ir ten kempino. nes dalyse visiškai ramu. Iš 

San Salvador iš priežas-. išsišokėlių ligi šiol suimti

niekinami, negali ir negalės 
būti ištikimais Lenkijos pi
liečiais. Šita faktą lenkai 
po 13 metų valdymo labai 
gerai žino.

Dabar lenkai keičia savo 
valdymo politiką, keičia vis-

Kitaip lenki! ekonominę 
politiką rytų Lietuvoje su
prasti mes negalim, nes fak
tai rodo lenkų tiskslus ir 
elgesius. Bet ar lenkai ši
tokiu budu išgalės savo im
perialistinius tikslus pasiekt 
rytų Lietuvoje, tai tik atei
tis parodys. Tačiau tokią 
lenkų politiką ne męs vieni 
suprantam, bet supranta vi 
sas civilizuotas pasaulis, ne 
męs vieni lenkus smer kiam 
už toki elgimąsi, bet smer
kia juos viso civilizuoto pa
saulio žmonės. Jie pasmer
kimo užsipelnė.'

listai nustatė planus lenkiš
kai kolonizacijai rytų Lie
tuvoje; lenkai nori paimt Į 
savo rankas rytų Lietuvos 
žemę, pramonę, judomą, ir 
nejudomą turtą, tuo tikslu 
jie bado ir bankruto budu 
tikisi išnaikinti lietuvius, 
gudus ir žydus, paimti jų 
žemę, pramonę ir visokias 
nuosavybes per varžytines 
ir atiduoti lenkams kolonis
tams Lenkijos valdiškoms 
piniginėms subsidijoms re
miamiems. Šitokia lenkų 
kolonizacijos politika, told 
jų planai! Dėlto nenuosta
bu, kad lenkai atsisako ba
daujančius aprūpint maistu, 
sėkloms ir kitokia reikalin
ga parama; lenkams ne
svarbu jei badaujanti žydai, 

ties audros siautimo čia bu- septyni. Keli pasislėpė. Nu-] lietuviai ir gudai išmirtų, 
vo atsiųsta staigi pagalba matoma dar keli suėmimai.

Livingston Manor, N. Y.—
)S 

medžiagos ir 6 negyvus vy
rus ir 1 moterį lėktuve, 

j skraidančiam tarp Chicagos 
ir New York’oį Last Chance 

į Kalne. Chemikalų eksplio- 
zija galėjo būti priežastimi 
katastrofos, bet galėjo 
ir kitos priežastys.

VIESULĄ

būti

CARNERA KUMŠČIUO- 
SIS SU MAX BAER 
New York — Birž. 14, 

ketvirtadienyj Camera ku- 
mščiuosis su Max Baer už 
čiampionata. Šį milžiną bu- i 
vo sumušęs musų tautietis 
Šarkis, bet paskui Camera
nuo Šarkio atėmė Kaitiną nukentgjusiems nuo panikos per incidentus jokių aukų 
kurią Max Baer stengsisiširusiu apskaitliuoja ‘apie Į nebuvo.
pasisavinti Madison Square 2 poo L' ~ ’
Garden kumštynėse.

REZIGNAVO
W. O. THOMPSON

Washington — W. O i 
Thompson parašė laišką] 
Prez. Rooseveltui, kuriame 
jis tvirtina, jog NRA yra 
nepasisekimas (flop) ir tar
nauja tik dideliems intere
sams. Jis laiške neigė ir H. 
Johnson’a. Rezignacijos la
iške William O Thompson 
pareiškė, kad NRA buvo ir 
yra kapitalizmo monopoli- 
zacijos priemonė. Toliau jis 
sako: “Tik darbininkų ir 
ūkininkų valdžia gali supla- 
nuot produkciją ir tavorą 
naudojimui, o ne pelnui, pa
naikinti neturtą ir pagerin
ti žmonių būvį.

Lietuvos Pasiuntinybė

DU MIRĖ GASO ŠULINYJ
Youngstown, O. — Jonas KODĖL LENKAI MARINA

Gedjura, 49, norėdamas iš- 
■ gelbėti Petrą Siseėk, 65, iš 
i geso šulinio, užmokėjo gy- 
: vastimi. Abu užtroško 25 
pėdų gilumo juodų garų 
šulinyje, kurį jiedu buvo 
savaitę atgal iškasę j ieško-! 
darni vandens.

BADU LIETUVIUS, GU
DUS IR ŽYDUS RYTŲ 

LIETUVOS KRAŠTUOSE?
Mums gerai suprantami 

lenkų politiški motyvai, jų 
tikslai. Lenkai išbandė viso- 

; kias priemones nutautinti 
Vilniaus krašte lietuvius, 
gudus, žydus linkui War- 
šavos, gauti jųjų lojalumą 
lenkiškai “rzecpospolitai,” 
bet visos jų pastangos vėl-

LAIVAS UŽMUŠĖ 
BANGŽUVŲ

Brooklyn, N.Y. — Kelei
viai išlipę iš laivo Pastores tui. Kaip lietuviai, taip ir 
sakė, jie manė jog laivas 
užėjo ant salos, o tai buvo 
70 pėdų bangžuvė, ant ku
rios laivas užėjo ir ją mir
tinai sužeidė prie priežemio 
Hatteras.

kitos tautos rytų Lietuvos 
pavergtam krašte prievar
ta prijungti prie Lenkijos 
“rzecpospolitos,” politiškai 
persekiojami, ekonomiškai 
boikotuojami, kultūriškai

Vienas Chicagos Pasaulinės Parodos vaizdų

elgetomis pataptų, arbc, 
bado verčiami emigruotų iš 
rytų Lietuvos palikdami sa
vo turtą lenkams.

Tokios barbariškos politi
kos, tokio nakališko imperi
alizmo Lietuvoj buvo labai 
žiaurus, bet toli gražu ne 
tokis kaip dabar lenkų. Ir 
šie musų amžini neprieteliai 
lenkai dar tebekalba apie 
mus kaipo savo b r o Ii u s' 
Kartais atsiranda musų 
tarpe ne vienas lietuvis, ku
ris mano, kad lenkai tikrai 
nori būti musų broliais. Bet 
kiekvienam lietuviui turin
čiam blaivias akis ir blaivų 
protą, aišku kokiais broliais 
lenkai yra; jų valdiškas rė
žimas, imperializmas, jų 
ekonominė politika dabar 
rytų Lietuvoje traktuojama 
lenkiškos kolonizacijos iš
plėtimui, aiškiausiai rodo, 
kad lenkai nori lietuvius ir 
iitas rytų Lietuvoje lenkams 
nepalankias tautas badu nu
marinti, bankruto budu u- 
bagais padaryti, pagrobti 
jųjų turtą.

“MEILINKITĖS, BET 
NEĮSIMYLĖKITE”.

Balandžio 15 d. lenkų 3- 
čios kuopos vadas buvo su
sišaukęs Varėnos stotin Mi- 
lioniškės, Perlojos, Mole- 
dugnio, Mitraukos ir Smal- 
nykų kardomi viršininkus, 
kuriuos ragino meilintis prie 
lietuvių vietos panelių kad 
tos Įsimylėjusios, ką žino
damos praneštų, bet paste
bėjo, kad patys neįsimylėtų 
ir nepasiduotų panelių va
liai. Be to Įsakė smarkiai 
sekti vietos gyventojus ir 
visuomet būti pasiruošus 
atremti netikėtiems užpuo
limams, nes esą žinių, kad 
Lietuvos Šaulių Sąjunga tu
ri prigabėnus Į musų pusę 
slaptai ginklų ir ruošia su
kilimą atsiimti Vilnui. Vil
niui Vaduoti Sąjunga taip 
pat turinti daug savo žmo
nių, kurie platiną visokias 
knygas ir atsišaukimus, ra
gindami prie sukilimo.

Labai Įdomu, iš kur jie 
išlaužė tokias žinias, jei mes 
.štrošką laisvės nieko neži
nom ir nematom jokių gink
lų nei atsišaukimų. Matyt, 
agentėliai ištroškę zlotų, 
kiek galėdami meluoja ir 
už žvalgybos pinigus per 
žmones gauna iš Lietuvos 
laikraščių, ypač “Musų Vil
niaus”, kurio taip labai len
kai nekenšia ir daro sau 
pelningą biznį, o žvalgyba 
gyventojus kankina rem
damosi melagingais agentų 
pranešimais. “M. V.”

Vergaujantis

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO DELEGACI
JA APLANKYS AMERIKOS LIETUVIUS

Gerbiamų svečių kelrodis po Amerikos Lietuvių ko- 
j lonijas numatoma sekantis:

Birželio 11 iki 14 — Shenandoah, Wilkes Barre, Ma- 
hanoy City, Pittston.

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

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

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

malonių Įspūdžių Amerikoje ir pilno pasisekimo jų dar
buotei velija

Didžiojo New Yorko Lietuvių Vilniaus 
Geležinio Fundo Rėmėjų Komitetas..



DIRVA

Tėvynes Mylėtojų Draugijos 
Seimas Artinasi

Jau kelis kartus spaudoje bu
vo rašyta apie šaukiamą. TMD. 
seimą, birželio 26 dieną (SLA 
seimo sesijoms užsibaigus), 
Detroit, Mich. (Laikas ir vieta 
bus paskelbta vietoje, SLA. sei
me) . .j

ŠĮ paskutini kartą prieš sei
mą noriu priminti visoms TMD. 
kuopoms, nariams ir veikėjams 
šios kultūrinės organizacijos, 
kad neužmirštumėt minimo sei
mo ir išanksto rengtumėtės ja
me dalyvauti. Kaip jau pirma
me pranešime apie seimo šauki
mą buvo paminėta, kad nėra 
būtino reikalo delegatus siųsti 
vien tik į TMD. seimą, taip ir 

•dabar pabrėžiu, kad seime ga 
lės dalyvauti visi tie, kurie esą 
draugijos nariais, buvę bei pri- 
jaučia šiai švietimo organizaci
jai. Taigi visų kuopų valdybos 
yra prašomos atkreipti Į tai 
domę ir visiems tokiems asme
nims, kurie tik važiuoja Į SLA 
seimą, įsakyti jiems dalyvauti 
TMD. seime. šis seimas bus 
draugiško pobūdžio pasitarimas 
organizacijos reikalais, todei 
jame galės dalyvauti visi tie 
kurie tik jai prijaučia ir jos 
reikalais įdomauja. Varžyti ge 
ros valios lietuvius ir neleisti 
jiems dalyvauti švietimo reika 
lais rūpinančios organizacijos 
seime, butų merimtas darbas ii 
pasityčiojimas iš geros valios 
lietuvių nes apšvieta visiems 
reikalinga ir visi turi turėti tei 
sę dalyvauti tokiame seime 
Taigi visi tie, kuriems tik rup: 
šios organizacijos reikalai ii 
dalyvausite SLA. seime, nuošir 
džiai prašomi neužmiršti TMD 
seimo ir jame būtinai dalyvau
ti. šis seimas turi būti skait
lingas delegatais ir gausingas 
įnešimais, nes tai bus istorinis 
seimas, šiemet lietuvių tautą 
mini-30 metų jubilėjų spaudos 
atgavimo sukaktuves. TMD 
gyvuoja 37 metai, tai yrą š; 
švietimo oryanizacija suorgani 
zuota 7 metus prieš spaudos 
atgavimą ir per visą savo 3' 
metų gyvavimo laikotarpį dirbt 
vien švietimo darbą spausdin
dama mokslinio turinio knygas 
ir platindama jas taip Amerį 
koj ir Lietuvoj gyvenančių lie 
tuvių. Todėl šis seimas, kaipi 
tokis, turi būti skaitlingas ii 
pasidžiaugti savo 37 metų dar 
bo vaisiais kaip kad džiaugiąs 
lietuvių tauta 30 metų spaudos 
atgavimo sukaktuvių jubilėjų 
minėdama.

Kuopos, nariai ir visi šios 
švietimo organizacijos draugą' 
ir rėmėjai prąšomi rimtai susi 
domėti minimu seimu ir pasis 
tengti pasiųsti seimui naudingi 
Įnešimų, kurie butų naudingi 
pačiai organizacijai ir visiems 
lietuviams, podraug ir visai lie 
tuvių tautai. Kuomet seimar 
bus prisiųsta naudingų įneši 
mų organizacijos labui, tai de 
legatai bus priversti atkreipti 
rimtos domės Į dabartinę jos 
būklę, padaryti naudingus ta 
rimus ir patį seimą padaryti 
tikru švietimo organizacijos sei
mu.

Taipgi geros valios lietuviai 
ir kuopos prašomos neužmiršti 
šio seimo su pasveikinimais ii 
aukomis. Kiekvienas pasveiki
nimas seimo bus nuoširdžia^ 
priimtas ir išreikšta padėka to
kius pasveikinimus prisiuntu 
siems asmenims. Aukos reika 
lingos švietimo reikalams, to
dėl neužmirškite, kiek kas iš
galite, pasiųsti seiman aukų 
Kiekvienas centas seimo bus 
nuoširdžiai priimtas, o aukoju
sių vardai bus paskelbti spau
doje.

Siunčiant aukas (čekius ar 
money orderius išrašykite iždi- 
minko vardu: A. B. Strimaitis), 
pasveikinimus ir Įnešimus, ma- 
lanekite siųsti sekamu antrašu: 
F. Motuzas, 11676 Wark Ave., 
Detroit, Mich. (TMD. seimui).

Padarydamas šį paskutinį 
pranešimą spaudai seimo reika
le, dar kartą prašau visų šios 
organizacijos narių ir jos nuo
širdžių rėmėjų bei draugų ne
užmiršti šio seimo ir jame da
lyvauti, o podraug aš tikiu su 
jumis seime pasimatyti.

M. L. Vasil.
TMD. sekretorius.

DAYTON, OHIO
Birž. 9. N.C.R. svetainėj, 

atsjbuvo Kiser aukštosios 
mokyklos 89 studentų už
baigimo mokslo vakaras. 
Tame skaičiuje gavo diplo
mus ir 10 lietuvių: V. Vili
maitis, J. Krimisierius, Ed. 
Grigaitis, V. Adomaitis, F. 
Savickas ir p-lės: EI. Kava- 
liauskiutė, A. Goldikiutė, A. 
Žilinskiutė, M. Retrokiutė ir 
C Mikalauskiutė.

Vytautas Vilimaitis atsi
žymėjo moksle su garbės 
laipsniu ir ceremonijų pro- 
grame pasakė turiningą kai. 
bą temoje, “Kokią naudą 
noksiąs duoda žmonijai.” 
Ne gana to, kad Vytautas 
turi moksle gabumą, bet jis 
yra ir lietuvys gerai apsipa
žinęs su musų istorija. Mo
kyklos profesoriams netes
ingai išguldant Lietuvos 
storiją jis visuomet faktiš
kai ir teisingai paaiškinda
vo apie Lietuvos istoriją 
,aip, kaip ji turi būti.

Be to, V. Vilimaitis yra 
>-eras smuikininkas. Jis sa- 
o žavėjančia smuiką lietu

viškuose parengimuose tan
kiai pasitarnauja. Jis yra 
šLA. 105 k. finansų sekre- 
:orius ir “Dirvos” skaityto
ms. Jo pasirįžimas yra sto- 
Li j universitetą ir studijuo- 
i chemiją. Musų, visų lin
kėjimas yra jam ištvermin
gai ir energingai tą tikslą 
pasiekti.
' P-lė M. Petrokiutė irgi 
gavo garbės laipsni už mo
kslą. Ji yra gera lietuvaitė 
Ti yra savo gerų seselių ii 
jroliukų auklėta našlaitė 
les jos tėveliai yra seniai 
nirę. . - “D.” Rep.

MASPETH, N. Y.
“Vienybės” piknikas ne

pavyko.
Sekmadienį, birž. 3, Klas- 

•iaus salėj ir parke įvyko 
‘Vienybės” pirmasis šiais 
netais labai nesėkmingas 
piknikas. Atvyko nedau
giau šimto žmonių. Tai re
kordinis “Vienybei” nepasi
sekimas. Vietoj uždarbio, 
kuris jai buvo labai reika- 
ingas, turės nuostolių.

“Vienybės” parengimai 
būdavo lietuviams savo rų- 
iies šventė, jie skaitydavo 
;avo pareiga į juos pribūti 
r visada, neatsižvelgiant 
leprielankių oro ir kitų 
kliūčių, būdavo pakankamai 
žmonių. Dabar, kaip matyt 
‘Vienybė” liko bereikšmis 
lalykas vietos lietuvių gy
venime.

Fašistų žvalgas

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS 

6497 Superior Ave. 
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438— -----

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J.
" “ ’ ŽINI O

kų ir, kiek teko sužinoti, 
bent vienas lietuvys karinin
kas p. Lessie. Valaitis per 
savo radio Lietuvos karo
maršu pasveikino p. Lessie

1

Korespondencijos
PEŠTYNĖS ČIGONŲ 

LIOGERYJ
Santikiai tarp Strumskio 

ir T y s 1 i a v o s labai pa
blogėjo. Paskutiniam direk
torių susirinkime jiedu la
bai išsikoliojo. Priežastis: 
Strumskis pyksta, kad jo 
kontroliuojamo laikraščio 
redaktorius rėmė ir tebere
mia jo oponentą Bagočių į 
SLA. prezidentus. Kad taip 
darosi, Strumskis iš apmau
do, tiesiog, žaliuoja. Svar
biausias Strumskio tikslas 
pasigriebti “Vienybę” teisė
tus jos savininkus-šerinin- 
kus bankrotu nušluojant, 
buvo tai užtikrinti savo SLA 
prezidentinei kandidatūrai 
remti organą. Bet atsitiko 
nepramatytas dalykas. Jis 
kontroliuoja laikraštį, bet 
nesukontroliuoja savo re
daktoriaus. Čia nieko, ta
čiau, stebėtino. Kiekvienas 
užgrobimo dalyvių jaučia 
turįs lygią teisę prie pasi
grobtos savasties. Tysliava 
vesdamas demagogišką prd- 
pagandą prieš šėrininkus 
darančius pastangas savo 
laikraštį nuo užgrobikų pa
stangų gelbėti, atliko labai 
svarbią tos negarbingos mi
sijos rolę, ir dabar jaučiasi, 
kad ir jis turi teisę tą gro
bį savo tikslams naudoti. O 
kad draugų grobime tikslai 
dabar susiduria, tai ir ne
stebėtina. Pas tos rųšies 
žmones tas visai paprastas 
dalykas.

8TRUMSKIO - VITAIČIO 
SANTIKIAI BLOGĖJA

New York — Tarpe 
Strumskio ir Vitaičio santi
kiai praeityj buvo blogj. 
Strumskis vedė pasislėpęs 
Polemikas prieš Vitaitį per 
‘Vienybę,” Vitaitis atsikirs
davo per “Tėynę.” Priežas- 
is senų vaidų buvo daugu- 
noj jų moterys. Idiologinių 
kivirčų jie neturėjo, nes idė
jų neturi. Kada Strumskis 
‘gavo ambicijos tapti SLA. 
prezidentu, jis užvedė san- 
•.ikius su Vitačiais, privers
damas net savo moterį Vi- 
taitienei pasižeminti. Vis- 
kąs gerai sekėsi tūlą laiką. 
Tautininkus purvino, džiau
gėsi, kad griežtieji tautinin
kai sumušti ir kad jie galės 
būti Amerikos lietuvių gy
venimo vadais. Jokie fašis
tai jiems ramumo nedrums 
ir jie galės savo asmeninių 
ambicijų lengvai pasiekti. 
Tačiau ir čia atsitiko neper- 
mątyti dalykai. Vitaitis 
sužinojo, kad Jurgelionis ir 
Dr. Montvydas iš. Chicago 
turi aspiracijų į SLA. orga
no redaktorius. Bet kuris 
ių abai stiprus oponentas. 
Vitaičio redaktoriavimo S- 
LA organo darbas dideliam 
pavojuj. Reikia griebtis visų 
priemonių savo kailį gelbėt. 
Del to Vitaitis jau, sakoma, 
cško pagalbos ten, kur jos 
nemato galima gauti. Jis. 
sakoma, šaukiasi Bagočiaus 
pagalbos, žadėdamas mai
nais už jo kandidatūros rė
mimą, remti Bagočiaus kan
didatūrą, kuri visą energi
ją panaudos Vitaičio ir Ba
gočiaus agitacijai. Dabar 
Strumskiui vėl teks atnau
jinti polemiką prieš Vitaitį.

Vargas tiems šiaudadu- 
šiams, kurie neturi jokių 
idėjų be saumylingų ambici
jų. Fašistų Žvalgas

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

PARSIDUODA
Groserne ir mėsinyčia, gerai 

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

ENdicott 8910

Lietuviai gers savo alų
Brooklyne įsteigta New 

Britain, Conn, lietuvių bra
voro alaus sandelis. San
dėlio savininkai pp. A. Mi
kalauskas, A. Augimas ir J. 
Jokūbaitis. Jie dabar pri
stato lietuvių alinėms lietu
vių bravoro alaus. Lietu
viai turės progos paremti 
savo industriją ir gerti savo 
žmonių padarytą alų.

Rep.

ir visus lietuvius jūreivius. 
Lietuviai, kurie norite su
tikti ir pavaišinti lietuvius 
jūreivius, kreipkitės telefo
nu: Riverside 9-3224.

LONDONAS, Anglija PITTSBURGH, PA.

Tinkamai atsilygino
“Vienybės” ex-zeceris 

Steponaitis ilgam straips- 
nyj tilpusiam jo zeceriuotoj 
“V.” labai sumažino Vana
gaitį. Tūli chicagiečiai sako, 
jog gerai Steponaitis ir pa
darė, kad sumažino. Vana
gaitis, mat, labai prastai 
Steponaitį vaišino: tik deš
roms ir kumpiais, kaip Ste
ponaitis pas jį viešėjo, žo
džiu, kaip maitino, taip at
sidėkojo. Chicagietis

Suv. Vals. Laivyno Paroda 
' New Yorke

Birž. 1. New Yorke buvo 
Suv. Vals. Laivyno demon
stracija. Didžiulė plieninių 
šarvuočių jūrių armada ka
rinėj formoj atplaukė Am
brose kanalu ir pripildė N. 
Y. uostus nuo South Brook- 
lyno iki Yonkers. Tai buvo 
įspūdingas ir pirmas savo 
rųšies New Yorke reginys.

Dėdės Šamo jūrių jėga, 
išskyrus Angliją, didžiausia 
jėga pasaulyj. Visu savo 
drebinančių įspūdžiu išdid
žiai “paėmė” New Yorką.” 
Milionai newyorkieciu per 
ištisas valandas visuose pau
piuose, ypatingai Hudson 
upės krantuose žiurėjo il
gomis eilėmis slenkančius 
įspūdingai šarvuotus ir bai
siomis kanuolėmis ginkluo
tus milžinus. Kiti žiūrovai 
buvo užsilipę net ant tvo
rų ir stogų. Dangorėžių 
stogai buvo kaip musių ap
spitę žiūrovų. Mat, iš dan
gorėžių buvo galima gauti 
geresnį reginį. Dangorėžių 
stogų ir bokštų durįs buvo 
atdaros visuomenei ir dau
gelis nemokamai pasinaudo
jo proga į juos sulipti. Į de
monstraciją iš karo laivo 
“Memphis” žiurėjo prez. 
Roosevelt, laivyno ministe- 
ris Swanson, New Yorko 
mayo ras La Guardia, dau
guma ministerių ir eilė auk
štų valdininkų ir svečių. 
Laivynas svečiuosis New 
Yorko uoste iki birž. 17. 
Per tą laiką visi karo laivai 
nuo 1 iki 5 vai. po-piet kas
dien atdari visuomenei ir. 
kas nori, gali į laivus tomis 
valandomis užeiti ir pažiū
rėti.

Lietuviai, pasinaudokit 
progai Tokį reginį vargi 
turėsite progos kitą-syk ma
tyti. Didieji šarvuočiai ran
dasi Hudson upėj nuo W. 63 
iki W. 119 gatvių. Toliau 
yra kruzeriai nuo 119 gat
vės iki Yonkers. Aeropla
nų nešikai “Saratoga” ii 
“Lexington” gale W. 50 
gatvės. Naikintojai (de'- 
stroyers) ir kitų rūšių lai
vai Brooklyno ir Hobokeno 
uostuose ir Brooklyno Navy 
Yarde. Šarvuotis “Colora
do,” ant kurio tarnavo Šar
kis stovi gale W. 113 gat
vės.

Laivyno įgula susidaro iš 
35,000 jurininkų ir karinin
kų. Tame skaičiuje randasi 
nemažai ir lietuvių jurinin- 

' i

Trečiu-kart į Lietuvą
Iš eilės jau trečia-syk iš 

Kearny, N.J. išvyko į Lie
tuvą p. Ona Svirskienė. Ji 
yra Amerikoj gimusi ir au
gusi, bet Lietuvą taip pa
milo, kad šį-kart ji turi tiks
lą apsižiūrėti savo vyrui 
Lietuvoj užsiėmimo ir, jei 
numatys, ji nori ten apsigy
venti.

Mirė atletas Šimkus
New Yorke pereitą savai

tę mirė vienas musų įžymių 
atletų ristikų Juozas Šim
kus. Jis buvo pirmaeilis 
ristikas. Mirties priežastis: 
ristynėse sumušta galva.

Baltramaičių Sidabrinės 
Vestuvės

Pereitą savaitę Elizabeth, 
N. J. įvyko pp. Baltramai
čių sidabrinės vestuvės. Ka
dangi jiedu yra įžymus Eli- 
zabetho lietuvių visuomeni
ninkai, tai į jų sidabrinės 
vestuves atėjo rinktiniai vie
tos ir apielinkės liletuviai. 
Atatinkamas įvykiui kal
bas su linkėjimais sulaukti 
auksinių vestuvių pasakė 
pp. fotografas Rybinskas, 
Jonas Dumčius, Radio ve
dėjas Jonas Valaitis, grab. 
Budreckąs, salės pirm Džio- 
vialis, Kun. Simo'kaitis, adv. 
Petriką, Long Island Mote
rų Kat. Dr-jos pirm. p. Su- 
batienė, p. Žemeckienė ir 
Bekšienė.

Sekmadienį, geg. 13, Liet. 
Klubo salėj įvyko K 1 u b o 
bertaininis susirinkimas. 
Atsilankė tik maža saujalė 
žmonių ir susirinkimas grei
tai užsibaigė.

Geg. 20, Šv. Onos Moterų 
draugija surengė paminė
jimą Motinų Dienos. Beveik 
visą programą išpildė mo
kyklos amžiaus vaikučiai. 
Jie atliko geriau, negu kar
tas atlieka suaugę. Gal dėl
to, kad jie žino, jog nėra 
tokie puikus artistai. Užtat 
mokinasi savo roles. Ne taip 
kaip tie vadinami prityrę 
aktoriai, kuriems nereikia 
mokytis iki paskutinės die
nos prieš lošimą arba kon
certą.

Geg. 27, Sporto Klubo 
valdyba surengė išvažiavi
mą automobiliais į pajūrio 
miestelį Hastings. Dalyva
vo apie 65 jaunuoliai ir die
ną praleido linksmai, nes 
oras buvo gražus ir saulė
tas.

Sporto Klubas pastaro
mis dienomis vėl pradėjo 
smarkiai veikti. Ateityje 
yra surengta įvairių rung-

Aviacijos Diena New Jersey
Sekmadienį, birž. 3, Te

terboro Hasbrouck Heights 
aerodrome prie Rutherford, 
įvyko lietuvių Aviacijos die
na. Susirinko didelė minia 1 
ir dauguma prabuvo iki pra-
dėjo temti Naujasis “Litua-1 
nicos II” valdytojas, Įeit F. ‘ 
Vaitkus, iki sutemos vežiojo 
norinčius “Lit. H” paskrai
dyti. Sutemo ir visų apli- 
kantų negalėjo patenkinti. 
Kiti skraidė kituose aeror 
planuose, iš kurių skridimų 
nuošimtis ėjo aviacijos ko
mitetui.

Taigi aviacijos diena N.J. 
buvo sėkminga. Lietuviai 
pasirodo susidomėję musų 
tautos pastangomis neat
silikti nuo kitų tautų oro 
pionierių žygiuose.

Vakare Įeit. Vaitkus su, 
savo žmona nuvyko pas, 
“Kaunas” autobusų linijos 
savininką p. Gudą į W. Or
ange, N. J., kur p. Vaitkus 
ir nakvojo. Pirmadienį p. 
Vaitkus su “Lituanica II” 
išskrido į Hartford, Conn.

Aviacijos dienos komitete: 
Kun. Kelmelis, prof Žilevi
čius, Kun. Stonis, pirm. Gu-
das, pp. Kralikauskas, Ku- 
ikaitis, Liudvinaitis, Paknys 
Katilius, Trečiokas, žugžda 
ir Baltrukonis.

Pelnas pusiau Dariaus—, 
Girėno paminklui ir antra
jam skridimui.

1934 METU BONŲ 
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.

tynių su anglais.
Pavyzdin, plaukimo ir 

dviračio lenktynės ir žaidi
mas cricket, kuris yra ang
lų populariausias vasaros 
sportas.

Klubas turi dabar apie 50 
narių, bet manome, kad 
neužilg pasidvigubins.

NEW YORK
Karalienės Angelų 

Margumynai
Brooklyn, N. Y. — Kara

lienės Angelų Choro veda
mo p. Dulkės margumynų 
vakaras Transfiguration 
salėj, sekmadienį, birž. 3, 
pavyko. Buvo geras, gana 
margas, programas ir šo
kiai. Žmonių buvo p i 1 n-a 
salė. Visi patenkinti.

Šv. Jurgio Jubiliejus pavyko
Brooklyn, N. Y.. — Birž. 

3, Šv. Jurgio parapijos, va
dovaujamos kleb. Pakalnio, 
Central Brooklyn, atsibuvo 
25 metų jubiliejaus labai vy
kusi pramoga. Salė kimšte 
prikimšta žmonių. Buvo 
graži nuotaika ir įdomus 
programas, kuriam vadova
vo muzikininkas p. Sakas.

Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
naikinu žilimą. Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2. (4)

JOHN SKINDERIS 
Box 54 Universal, Ind.

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

P. P. MULIOLIS
66Q6 Superior Ave.

Kreipkitės 
mų ant 1-mo mortgage

Lietuvos svečiai ir jų 
prakalbos

Birž. 10, 3 v. po-piet kal
bėjo svečiai iš Lietuvos Liet. 
Piliečių Alėj. Reikia pasa
kyti, kad kalbėtojai, ypač 
P. Babickas ir agronomas 
Vitkus, padarė gero įspū
džio klausytojuose. Jie la
bai puikiai nupiešė Lietu
vos abelną padėtį ir jos ūkę.

Buvo sakyta, jog prakal
bos bus rengiamos bendrai 
bet ne visi veikėjai ir artis
tai buvo kviečiami imti da- 
lyvumą. Paaiškėjo, kad čia 
daugiausiai dirbo viena par
tija, būtent Romiečiai, už
tat ir nebuvo pavyzdingai 
surengta. Del tokių sve
čių ir jų kilnaus tikslo tu
rėjo būti kur-kas daugiau 
publikos.

Buvo garsinama, 'jog bis 
ir muzikalė programo di- 
lis, bet dabar viskas atlikta 
kaip ir -su kokiu liūdesiu. 
Net ir Kun. Misius išsireiš
kė, gaila kad neturime kam 
padainuoti nė “Męs be Vil
niaus nenurimsim” Žinoma, 
pačios prakalbos buvo gana 
gyvos, bet su muzika ir
dainomis butų buvęs geres
nis upas.

Nors prakalbos buvo 
rengiamos .tik vienos srovės 
bet kadangi jos apeina vi
siems lietuviams abelnai, tai 
ir žmonių atėjo iš visų tri
jų srovių: katalikų, tauti- 

1 ninku ir socialistų.
Patartina musų, taip va

dinamiems, veikėjams, ku
rie tik taip teįstengia su
rengti iškilmes, kitą kartą 
pasitaikius panašiai progai 
paimti atastogas ir pasilsėti, 
o užleisti vietą tiems, Wie 
galėtų tą darbą atlikti taip, 
kad musų Lietuvos darbuo-
tojai galėtų išsivežti iš to
kios kolonijos kaip Pitts- 
burgas, geresnius įspūdžius.

Prakalbose buvęs
JONAS NAUJOKAITIS

“Dirvos” agentas Londone, 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir

j užsirašyti metams. Adr.:
3 White’s Gardens, 

Planet Street, 
Commercial Rd, E. 1.

C. Pakeltis Pharmacy 
j (LIETUVIŠKA VAISTINĖ)

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

Pranešu savo tautiečiams kad 
mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue Į naują vietą,

11117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas!

1 gyduoles nuo visokių ligų, kaip ' 
i tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigęs ir visokių ki-

j tokių ligų. (18)
C. PAKELTIS APTIEKA 

1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

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

N E S I R G K I
Nesirgk ir nelauk, kol bus pervėlu, 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
velts® gauna neišsemiamą energijų.

Mano gydymo būdas daro stebuklus kitiems, kodėl netau? 
Jis iš šaknų panaikina Igos priežastį. Jis labiausia veikia ant 
Rheumatizo, Paralyžiaus, Colon, Hemmorrhoids ir pilvo ligų. Pir
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. 15
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KUN. F. KEMĖŠIO MISI
JA AMERIKOJ

Kun. Fabionas Kemėšis, 
vienas iš žymesniųjų litera
tų Lietuvoj, atvyko Ameri
kon, su p. Vitkum ir p. Ba
bicku, būtent Vilniaus rei
kalais. Kuomet buvo pa
skelbta, kad jie atvyksta A- 
merikon, tai buvo manyta, 
kad jie imsis tik Vilniaus 
reikalų. Tačiaus, kaip da
bar pasirodė, tai jų misija 
buvo padaryta grynai par
ty viš'ka.

Visas jų maršrutas buvo 
pagrobtas Katalikų Feda- i 
racijos, ta Fedaracija, žino-! 
ma, yra tik ant popieros 
vardas. Kitaip sakant, tos' 
prakalbos, kurios buvo ren- 
giamos tik bažnytinėse sve-! 
tainėse, buvo galima su-; 
renkti ir be tos Fedaracijos 
Bet matomai politiška am
bicija ir baimė, kad kun. F. 
Kemėšis, kaipo liberališkos 
minties žmogus, nepakenk
tų krik-dėmų partijai. Mat 
kun. F. Kemėšis yra tauti
nių pažiūrų žmogus.

Tiesa, nėra reikalo pavy
dėti, jei kas nori privatišką 
maršrutų rengti ir Vilniaus 
reikalus remti. Tačiaus toks 
Vilniaus rėmimas vargu su
darys didelės svarbos, kuo
met apie 50% publikos ne
turėjo progos prisidėti prie 
to darbo.

Ant kiek teko patirti, tai 
pats kun. Kemėšis buvo ne 
labai patenkintas ta tvarka, I 
bet matyt, kad aplinkybės! 
jj privertė. Tiesa, kun. Ke-! 
mėšio misija vis dėlto atliko

teigiamos naudos. Kun. Ke; 
mėšis savo kalbose pareiškė, 
kad pas daugelį kunigų yra 

i didelis ištautėjimas, kas yra 
[tiesa! Tautinės sąmonės 
plėtimas yra geras darbas 
bet kada tas darbas bando
ma padaryti tik grupėj žmo
nių, tai čia klausimas kiek 

I iš to darbo ir pastaugti bus 
■ naudos.

Verta pastebėti, kad dali
nai kun. F. Kemėšio misija 
yra tuomi nenaudinga, kad 
rengimo tvarka parodė ne 
tautinio pobūdžio darbą, bet 
religinio biznio siekimą. O 
religija, kokia ji butų lietu
vių tautos neišgelbės, jei 
patys lietuviai tautiniais 
jausmais to nesugebės at
likti. Kada tikyba yra mai
šoma j tautinį kultūrinį dar
bą, tai tas darbas niekuomet 
negali but pasekmingas. 
Faktas yra, kad tūkstančiai 
Chicagos katalikų visai ne
silankė į prakalbas ir tik to
dėl, kad' tos prakalbos buvo 
rengiamos siaurai protau- 
jančioj tvarkoj.

Tikyba, turėtų but priva- 
tiška žmogaus nuosavybė 
taip, kaip ir visi ypatiški 
papročiai, kurie patenkina 
žmogaus sielos jausmus. 
Manyti, kad vienas ar kitas, 
tikintis ar laisvas yra kuo
mi geresnis už kitą gali tik 
tas, kuris dar protauja lau
kinio žmogaus protu. Visos 
t ikybos ir laisvos mintįs yra 
geros, jeigu jos yra sąžinin
gos ir doros.

Tačiaus tautinė sąmonė, 
tautinė pagarba turėtų but 
aukščiaus visų tikybų, įdėjų.

Tie lietuviai, ‘kurie mano, 
kad jie vergaudami kokiai 
tikybai, ar idėjai gali neigti 
tautos reikalus, jie yra at
silikę arba nepribrendę tau
tinėj samoėj. Todėl reikia 
apgailestauti, kad gerb. kun. 
Fabiono Kemešio misijoj, 
turėjo dalinai pasi'kartot 
primityviški budai. Už tai 
nėra reikalo kaltinti kun. 
Kemėšio, bet tuos, kurie gy
vena ir protauja 15-to šimt
mečio nusenusią tvarka.

Katalikas

kritikos. Chicagos lietuviai 
negali pasisakyti, kad jie 
turi bent vieną įstaigą, kuri 
butų galima pasakyti, kad 
tai yra lietuvių įstaiga.

Tiesa, Chicagoj yra apie 
13 bažnyčių, apie pustuzinis 
mokyklų, bet tas vietas lie
tuviai tik lankyti gali, o val
dytojai, savininkai ne lie
tuviai. Tas pats atrodo ir 
su Chicagos Lietuvių Audi
torija, nors tą įstaiga buvo 
lietuvių valdoma, bet ar 
ateityj valdys, tai sunku pa
sakyti.

= Chicagos antrašas: 1621 So. Western Ave.
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MUSŲ
PASTABOS

Chicagos lietuvių gyveni
mas per pastaruosius 15 
metų labai daug pasikeitė: 
buvo laikai kada lietuviai 
nežinojo ką daryti su dole
riais. Mat, uždarbiai buvo 
labai dideli, žmogui nereikė
jo mokslo, patyrimo, jam 
tik reikėjo drąsos, gerų akių 
ir pasiryžimo.

Šiandien jau kas kita. Jei 
nori dauginus uždirbti, ge
resnį gyvenimą turėti, bū
tinas reikalas turėti amatą 
ar profesiją. Tie laikai, kuo
met tik doleriai kalbėjo, tik 
turto burbulas stovėjo, jau 
seniai praėjo ir vargu kada 
nors sugryš.

Chicagoj yra apie 40 lie
tuvių daktarų, 14 inžinierių 
(įvairių) apie 30 lietuvių 
advokatų, apie 36 lietuviai 
vaistininkai, apie 30 slaugių 
(norsių). Tai gražus būrys 
profesijonalų, bet ar daug 
kas iš jų prisideda prie lie
tuvybės palaikymo? Atsa
kymas apie 25%, tai dau
giausia. Kiti taip sau gy
vena.

Jeigu profesijonalai bend
rai sudarytų tinkamą or
ganizaciją, kurioj jie sau 
turėtų ne tik moralį pasi
tenkinimą, bet galėtų atlik
ti didelius kulturinius dar
bus.

Į Jūsų Tautinę Klaipėdą 
(per Copenhageną) 

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
S. S. UNITED STATES ................ Birželio 16
S. S. FREDERIK VIII ................. Birželio 30
S. S. UNITED STATES.................... Liepos 21
S. S. FREDERICK VIII....................... Aug. 11
S. S. UNITED STATES .................. Sept. 1.

VisaKelionė Juromis

Chicagos miestas turi 
apie 4 milionus gyventojų, 
ir čia randasi didžiausia lie- 

! tuvių kolonija pasaulyj. Mat 
ir pačiam Kaune nėra tiek 
lietuvių kiek Chicago j. Ta
čiaus tautinė lietuvių kul
tūra Chicagoj stovi žemiaus

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS ATSTOVŲ 

SEIMAS
Amerikos Lietuvių Sąjun

gos atstovų suvažiavimas 
įvyks 1934 m. birželio 28 d. 
(Detroit, Michigan), Hotel 
Fort Shelby (Lafayette & j 
First Str.). Tam suvažiavi
me dalyvaus Am. L. S-gos 
laikinoji centro valdyba, 
kuopų atstovai, o taip pat 
įvairių kolonijų lietuvių vei
kėjai.

Šis suvažiavimas bus la
bai svarbus. Bus svarstomi 
ir galutinai priimti Am Liet. 
S-gos įstatai (konstitucija), 
išrinkta A.L.S. vyriausioji 
taryba ir centro valdyba. 
Suvažiavę iš įvairių koloni
jų lietuvių veikėjai pasitars 
apie tolimesnį veikimą ir 
nustatys sąjungos veikimo 
platformą. Po to S.L.A.-ga 
galės plačiau veikti ir pasi
reikšti viešame Amerikos 
lietuvių gyvenime.

Ligi Šiol A.L.S. laikinoji
c. valdyba, parengusi s-gos 
įstatų projektą, laikė santy
kius su atskirais lietuvių 
veikėjais įvairiose koloni
jose ir su jais tarėsi dėl lie- 
tuvių veikimo tautinėje dir
voje. 2-is suvažiavimas nu
rodytoj vietoj ir minėtu lai
ku šaukiamas kolonijų vei
kėjų pageidavimu. S-gos ar 
suvažiavimo (ligi birž. 25
d. ) reikalais galima kreiptis 
šiuo adresu: Mr. P. Jurgė- 
la, 7127 S. Francisco Ave., 
Chicago, Ill.

Am. Liet. S-gos laikinoji 
centro valdyba: pinu, inž, 
B. F. Simons-Simokaitis, 
vicepir-ai K. Karpius ir J. 
Valaitis, sekr. P. Jurgėla.

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

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

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

laivu “FREDERIK VIII”

Iš New Yorka Birželio 30 d

PASAULINĖS PARODOS CHICAGOJ VAIZDAS

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemes, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau- 
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybes vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-nia premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

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

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

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Kiti
IŠPLAUKIMAI

Amerikos
. DIDELĖS EKSKURSIJOS 

l LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Lai v. Agentų

- Sąjungos Amerikoje

T Moderniškuoju baltu Motorlaiviu S.S. Drottningholm
.1 —k GRJPSHOLM M.L. Kungsholm

9.etužė/x28 S.S. Drottningholm
ePos ?'?rT1, M. L. Gripsholm . . Liepos 3

l KLAIPĖDĄ ...................... T"-
f ™ ^^^C^^Hormacijų ir laivakorčių X^tes I v.etmius agentus arba i

SWEDISH AMERICAN LINE
._J£V—--------- ’T ,,nD1z 2I3TATE str.—Chicago, ibi no. Michigan avė•TA7k\STR " L^i bu 'uteikta veltui ant pareikalavimo—

— JroJiurtlė apie ekskursijas Tamstai ou> w r

Geg. 18 
Birž. 4 

Birž. 12

TEKNIKOS STEBUKLAI 
Rašo Bronius F. Simons-

Simokaitis -
Pinniaus jau teko rašyti, 

bent labai paviršutiniai, apie 
kai-kuriuos teknikos klausi
mus elektros iėgos gamyboj 
ii’ tt.. Todėl šį kartą pažiū
rėsim iš praktiškosios pu
sės, kiek maždaug elektros 
sunaudojama per savaitę ir 
kokią iėga tas sunaudoji
mas padaro.

Kaipo pavyzdį paimkim 
pirmą saivaitę gegužės mė
nesio š. m. Kaip statiškos 
biuras praneša, tai pirmą 
savaitę visoj Amer. (Šiau
rinėj ) buvo sunaudota 
1,635,766,000 kilovatiškų va
landų (vienas bilionas, šeši 
šimtai trisdešimt du milio- 
nai, septyni šimtai šesdešimt 
šeši tūkstančiai).

Pasakyti ar parašyti nea
trodo, kad labai daug bet 
tikrenybėj tai yra labai 
didelė iėga. Dabar, kad aiš- 
kiaus suvokus, kiek tos iė
gos sudaroma su virs pa
duota skaitline, tai bus ge
riausiai padaryti palygini
mą: Viena kilo va tiška va
landa yra lygi vieno ir vie
no trečdalio arklio iėgos 
per valandą laiko. Mat ki
lovatas yra tūkstantis vatų 
o arklio iėga yra tik 746 
vatų ir todėl darant paly
ginimą prisieina minėti ir 
trečdalis arklio iėgos.

Kad dar aiš'kiaus butų tai 
virš minėtą skaitlinę gali
ma padalinti per savaitės 
valandas tai yra 168 ir tada 
mes gausime tik kilovatus, 
kurių skaitlius sudarys apie 
9 su pusę milionu kilvovatų 
arba netoli 13 milionu ark
lių iėgos. Vadinasi, jeigu 
butų noras pavaduoti tą 
iėga per vieną valanadą lai

ko, tai per valandą laiko 
turėtų vežti apie 13 milionu 
arklių. Kur tiek arklių bu
tų galima surasti, tai jau čia 
ii- klausimas, bet tokis paly
ginimas bus geriaus supran
tamas.

Chicagoj vienoj toj pa
čioj savaitėj sunaudota 91- 
780,000 kilovatiškų valandų 
elektros iėgos. Ir čia jeigu 
darytume tokį-pat paly
ginimą kaip pirmiaus, tai 
Chicagoj turėtų turėti apie 
700,000 arklių, kad atlikti 
tą patį darbą Į vieną valan
dą laiko. Taip kad elektra 
atlieka milžiniškus darbus, 
tokius darbus, kuriuos be 
elektros iėgos, tiesog, nebū
tų galima atlikti.

Tuomi patim kartu gali
ma pasakyti, kad puiki elek
tros šviesa šiandien užima 
tokią rolę ir, jeigu elektros 
šviesa-iėga kaip-nors pra
nyktų, tai greičiausia ir 
civilizacija žūtų. Nes indus
trija negalėtų egzistuoti, ji 

1 pasidarytų primityvio žmo
gaus įmone. O ką kalbėti 

[apie radio, telegrafus ir ki
tokius signalus, kuriuos 
žmonės naudoja.

Aukštieji namai, kaip tai 
didmiesčiuose, pasiliktų be 
vertės, nes jų naudojimas 
be elektros beveik nebūtų 
galimas ir, jeigu kokis bū
das butų surastas arba pa
sirinkta iš surastų būdų 
šviesai ir elevatoriams, tai 
tie namai neapsimokėti! lai
kyti.

..Tiesa, mes dar galime 
laukti ir naujesnių išradi
mų teknikoj. Nėra abejo
nės, kad su laiku elektros 
iįga perleis per orą be 
dratų, kaip šiandien radio 
ir rimti bandymai jau dabar 
yra daromi.
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| SVARBUS PRANEŠIMAS | 
E Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, = 
= duodu grabą ir dėžę, pristatau į stotį, arba nuvežu už $10. E 
E Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra. =

I J. J. BAGDONAS & CO. |
= TRYS KOPLYČIOS
| 2506 W. 63rd St. Chicago, Ill. |
= Telefonas: Republic 3100. =
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DIDELE EKSKURSIJA

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabinimu Garlaiviu

“STUTTGART9’
Išplauks iš New Yorko 

LIEPOS 12 d., 1934 na.9 
tiesiai be persėdimo j Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Iš New Yorko į Klaipėdą 
Į abi pusi į Klaipėdą ir atgal

Pridedant Jung. Valst. Taksus

? 97-50
^67°°

Del informacijų kreipkitės j: 
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS

168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. S. TREČIOKAS

197 Adams 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., Worcester, Maw.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
342 W. B'way, So. Boston, Mass.

HAMBURG-AMERICAN LINE

PETER BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Moja.

MR. PAUL MOLIS
1730—24th St., Detroit, Mich. 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
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.

NORTH GERMAN LLOYD



LATVIJA PASEKĖ LIETUVĄ

Nelauktai ir, kaip mums 
ištolo žiūrintiems atrodo, 
netikėtai musų brolių lat
vių kariuomenė nušlavė so
cialdemokratų valdžią ir į- 
steigė tautinę. Vadinasi, 
mušu šiaurės kaimynai mu
sų valstybės pavyzdį pasekė 
astuoniais metais vėliau. 
Tas reiškia, kad tautine są
mone Latvija nuo Lietuvos 
atsilikus aštuoniais metais. 
Pridėjus da tuos patyri
mus, kuriuos iš Lietuvos aš- 
tuonių metų gyvenimo musų 
šiaurės broliai gavo, Latvija 
da ilgokai turės kopijuoti 
Lietuvos tautinio atgimimo 
kovą, nors už musų tautą 
daugeliu atžvilgių jie daug 
kultūringesni.

Nors męs, Amerikos lie
tuviai, nuo Latvijos, gyveni
mo tolokai nutolę tačiau 
musų tautai puolių valsty
bės tokie svarbus įvykiai 
yra gana reikšmingi. Nors 
sunku plačiau įvykį išaiškin
ti, nes da teturim maža ži
nių, bet vis dėlto turim pa
žymėti, kad įvykis gana 
svarbus.

Latvija yra netik artimi
ausia Lietuvos kaimynė, bet 
ir mums gimininga tauta. 
Tai šiaurės žemaičių val
stybė, gerokai apvokietinta 
ir surusinta savo rybose 
turinti didelį nuošimtį sve- 
timizmo dvasios.

Latvių tautos saugumas 
ir gerovė Lietuvai yra gy
vas reikalas, kaip Lietuvos 
reikalai yra svarbus Latvi
jai. *-

Šis perversmas, atrodo, 
žymiai pagerins Latvių san- 
tikius su Lietuva, kas pa
greitins būtiną brolių tautų 
susiartinimą.

Iki šiam laikui Latvijos 
valdantysis luomas buvo ne- 
latviškas, svetimas: vokiš
kas, rusiškas, prolenkiškas. 
Svetima įtaka lietuvius var
gino ir da tebevargina gana 
daug, bet latvius,—kur-kas 
daugiau, šiuo perversmu 
atrodo, bus atsikratyta di
delio svetimizmo nuošimčio, 
kas Lietuvos karininkų pa
daryta Lietuvoj 1926 m 
Taigi, Latviją tik reikia 
sveikinti. Tas suteiks Lat
vijai ir Lietuvai naudą. Ži
nių stoka, deja, neduoda 
progos da plačiau apie tai 
pakalbėti, bet netolima atei
tis mums tą progą suteiks

Latvijos, kaip ir Lietuvos 
kaimai, patriotingesni. Fak
tas, kad su perversmu su
rištas ir priešakyj yra at
sistojęs Latvijos Ūkininkų 
vadas, buvęs Latvijos prezi
dentas, teikia vilties laukti 
latviškumui laimėjimo.

Taigi, Latvija atiteko kai
mo atstovams valdyti. Iki- 
šiol ją valdė daugiau miesto 
luomas. O miestai visur, 
ypatingai Latvijoj, labai nu
tautėję. Juk Latvijos sosti
nė Ryga žinoma, kaipo vie
nas internacionališkiausių 
miestų. Rygoj ir latviškai 
kalbąs elementas daugiau 
artimas svetimai dvasiai, 
negu lietuviškai. Ir iki šiam 
laikui tas gaivalas Latvijoj 
dominavo. Del tos priežas
ties ir iš Latvijos Lietuvai 
pasireikšdavo nedraugingu- 
mas, ir miestiečiams su kai
miečiais del to tekdavo ir 
gana nemaloniai susirauti. 
Inteligentingas ir patriotin. 
gas latvys dvasią savo nau

jai valstybei semia iš Lie
tuvos praeities. Kiekvienas 
studijuojąs Latvijos istori
ją, studijuoja Lietuvos isto
riją, nes tai jų valstybes 
praeitis, bendri protėviai. 
Suprantama, toks latvys 
Lietuvai kuodraugingiausin. 
Lenkiškasis, rusiškasis ir 
vokiškasis elementai, kurie 
visą laiką Latvijai neria kil
pą ant kaklo, tokiam drau
gingumui priešingi.

Latvių provincijos obal- 
sis, kad “Latvijos ateitis su
rišta su Lietuvos ateitim,” 
dabar galės paplisti. Taigi, 
jei šis perversmas bus Lat
vijos tautinė revoliucija, 
Latvijai jis yra naudingas, 
Lietuvai laimėjimas, o sve- 
tiraiemms, — didelis pralai
mėjimas.

Demokratams Vanagaitis 
ir Olšauskas nekošer
Mikas Petrauskas anais 

laikais, o Vanagaitis ir Ol
šauskas dabar yra musų 
tautos gaivintojai dainos, 
muzikos ir tautinio meno 
keliais. Kiek jie lietuvybei 
padaro naudos, tiek nepa
daro visoas būrys politikie
rių.

Kiek Vanagaitis sukom
ponavo geriausių lietuvviš- 
kų dainų, be kurių, kaip 
“Bęs be Vilniaus nenurim
sim,” “Leiskit į Tėvynę” ir 
dešimčių kitų, męs neapsei- 
nam, ir penim savo sielas 
svetimam krašte, kiekvie
noj didžiausioj savo tautos 
šventėj. Kiek Olšauskas su
žadino tautiškos muzikos 
pamilimą savo kanklėmis. 
Juk jis yra vienintelis Lietu
vos valstybės oficialaus 
kanklininko Puskunigio mo
kinys Amerikoj.

Šiedu musų tautos dainiai 
važinėja po Amerikos lie
tuvių kolonijas ir žadina 
musų sielas. Nubudusius 
ir vargu prispaustus brolius 
lietuvius jie palinksmina sa
vo gražiais, originališkais 
lietuviškais juokais. Juos 
žmonės myli, ant rankų ne
šioja.

Nepamirsuta jie ir spau
dos. P-latina ją. Ypatingą 
dėmesį kreipia į jaunimą. 
Jame skiepija lietuviškos
ios muzikos dvasią. Paska
tinimui — vežasi ir parodo 
chicagiečius jaunuolius mu- 
zikininkus Labanauską ir 
Šemetą, duoda progą jauni
mui pasigėrėti jų gražia 
tautine muzika. Jie užmez
ga ryšius su kolonijų muzi- 
kininkais, susidraugauja, 
susiartina, gauna įtakos, ir 
paskleidžia tautinės muzi
kos meilę. Kolonijų orkes
trai ir solistai paseka. Taip 
palaikom męs lietuvybę A- 
merikoj.

Atsiranda tautos išgamų, 
kuriems jau ne tik lietuviš
ka. politika, bet ir menas už
kenkia; jie biauroja artis
tus laikraščiuose (Tysliava 
“Vienbėj” ir kiti) ir kokių 
prasi manymų nepridaro!. . 
Vanagaičfo-Olšausko vaka
rų metu pasistengia sureng
ti kitas didelės svarbos pra
mogas (Brooklyn© aviacijos 
Komitetas), kad tik musų 
dainiams pakenktų. Nusvy
la, žinoma, nagus. Bet sa
vo biaurų. veidą parodo 
Mat, visuomenė neklauso, ir 
eina tautos dainių net pa
kartotinai pamatyti, o po

litikierių krūmeliai darosi 
tušti, tai, mat, pavydi.

Ar toleruotini tokie mu
sų niekšai? Aišku, ne. Jiems 
neturi būti vietos musų tau
tos priešakyj! Visuomene, 
žiūrėk, ką turim savo va
dais, žiūrėkim, kur jie mus 
veda, žiurėwim, ką jie mums 
duoda, ką atima! Atima 
mums brangiausią, atima 
tautos dvasią, mmną, kul
tūrą, o bruka purvinas po
litikas, bruka politinius kiv
irčus. Pagalvokim!

Birž. 13«-atėjo i ofisą pir
mu kartu po didelios ope
racijos “Dirvos” leidėjas ir 
redaktorius, K. S. Karpius. 
Nors da apysilpnis, bet jau 
žymiai pasveikęs. Yra vil
ties, kad neužilg sustiprės 
ir vėl stos į darbą.

Kam? Dėdei Šamui, Inter
nacionalui ar Lietuvai?
Kur pateks musų jauni

mas, ką pabaigė aukštąsias 
mokyklas šią vasarą? Ar 
jie visai suamerikonės, kad 
negalės nė su savo tėvais su
sišnekėti prigimtoj (lietu
vių) kalboj ir užsikimš sa
vo ausis ant Lietuvos balso, 
ar jie bus paglėmžti inter
nacionalo įtakai ir skelbs 
visą savo gyvenimą kardu 
ir ugnimi revoliuciją ir karę 
prieš kapitalizmą, ar jie bus 
nors 50 nuošimtį lietuviai 
patriotai?

KUR BRANGI TA VALANDĖLĖ?
Kur brangi ta valanda
Tarp dienos ir nakties?
Užgeso blankiai saulė, 
Gal skaisčiai užtekės.

Kur skaistus gėlių žiedai — 
Mano širdies džiaugsmai?
Pavasario naktys’ sapnuoti 
Meilės pirmos sapnai.

Kur brangi ta valanda
Tarp nakties ir dienos? 
Kai- miglos klosto lauką 
Skaidriais perlais rasos?

1 Užteka skaisti saulė,
Gieda paukšteliai meiliai, 
Gyvenimas rieda į tolį, 
O kartu skausmai ir džiaugsmai.

Jokniunai. J. Januševičius.

GYVENIMO BANGOMIS
Kaip gyvenimo bangomis
Aš iriaus laiveliu vienas, 
Tai tik nelaimės ir audros 
Telydėdavo mano dienas....

Kartais man džiaugsmų saulė 
Užtekėdavo išryto, - 
Ir padangė ūkanota 
Nenorom blaivėjo, švito. ...

Aš tada sugriebęs irklus 
Vydavau eldiją savo 
Ten kur saulės spindulėliai 
Jurą šėlstančią bučiavo....

Tik manoji džiaugsmų saulė 
Greit paneigdavo bangose.
Ir eldija žaibu skriejus 
Blaškės, mėtės sūkuriuose....

O dabar, kaip tu įsėdai, 
Vairu palmei naują kryptį, 
Tai tikiu į laimės krantą 
Mums greitai priseis išlipti....

Jonas Morkūnas.

APSIDAIRIUS
V. M. Klausutis

ARTINASI POETIŠKA 
DARBYMETĖ

Respublikonų partijos ka- 
nuolės nustatytos prieš 
“New Deal.”

NEUŽILGIO bus paleis
tas J. V. Amerikos Kon- 
grsas. Šią vasarą Kongreso 
nariai turės trumpas vaka- 
cijas, nes politiška darby- 
metė neužilgio prasidės. Be. 
siartinanti rinkimai j Kon
gresą sutrumpnis atastogas 
daugumos Kongreso narių. 
Abejų didžiulių partijų— 
respublikonų ir demokratų 
vadai jau bruzda, rengiasi 
prie rinkimų kompanijos.

Nesenai respublikonų par
tijos “bosai” turėjo susiva
žiavimą Chicagoj, kur jie 
išsirinko savo partijai nau
ją nacionalį Pirmininką, 
ypatoje p. Fletcher, ex-am- 
basadoriaus. Atrodo, kad 
respublikonų^ partijoj rimto 
persiorganizavimo neįvyko. 
Hooverio - Meliono pasekė
jai laimėjo paimdami parti
jos vairą Į savo rankas.

Dabar kada Jėzus buvo Betani- 
joje, raupuoto Simono namuose, 
prie jo prisiartino moteris, nešina 
alabasto indą su labai brangiais 
tepalais, ir ji išpylė tepalus ant jo 
galvos, jam sėdint prie valgio... .

Ir tada vienas iš dvylikos, vardu 
Judas Iskarijotas nuėjo pas vy
riausius kunigus ir tarė: “Ką jus 
duosite man kad aš išduočiau jį 
jums?” Ir jie sutarė su juo už 
trisdešimtį sidabrinių....

—šv. Mat. xxvi.

Kainavo $40,000,000,000
Washington — Suvieny

tų Vals. iždo skaitlinės ro
do, kad iki šiai dienai 
Dėdei Šamui Pasaulinė ka
rė kainavo $40,583,000,000, 
neskaitant išaukšto padary
tų karės paskolų, kurių su
ma siekia $12,000,000,000.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

I.
“Antai eina mažiukas Amoritas”, juo

kaudami Kerioto vyresnieji, pastebėję jau
nikli Judą besisukinėjant savo vienmečių 
tarpe. Teisybė, raudonuose to Žydų ber
niuko plaukuose ir mėlynose akyse buvo 
kaž kas svetima. Keleiviai, atvykdavę iš 
tolimo Bet-Šeano, kurį žmonės vadina Sky- 
topoliu, pasakodavo kad tokio tipo žmonių 
esama tarp barbarų atėjusių ir apsigyve
nusių tenai iš šiaurės; ir kunigas Antige
nus, kurs buvo su kitais pasiųstas Romon* 
su skundu prieš karalių Herodą, pasakoda
vo matęs tokius berniukus tarpe Teutonų 
belaisvių, išeidavusių į areną kovoti su 
gladiatoriais.

Jo tėvas Simonas ir jo motina Cybo- 
reja nei kiek nesikrimto del to kad jų 
vaikas savo išžiūra atsigimė į kaž kokį se
novės jų pranokėją. Jie buvo Žydai, tikri 
Žydai, sausa oda, juodais plaukais, tam
siom akim ir kumpom erelių nosim. Jeru- 
zaleme kunigų prižiūrimuose genealogi
jos užrašuose galima susekti Simoną pa
einant iš Rubeno giminės. Cyborejos pra
nokėjai taipgi buvo žinomi. Ir jų pirma
gimis Judas buvo jų mylimas vaikas, gal 
būti dėlto kad jis nebuvo toks kaip kiti 
vaikai; jie neleistų ir žodį ištarti prieš jį.

Vieną kartą Simonas net susibarė su 
vyresniaisiais.

“Juk gi ir karalius Dovydas buvo toks 
— ‘rusvas, gražiom akim ir dailus vyras’. 
Kas žino, gal ir šitam teks išvaduoti Vieš
paties žmones iš Filistinų arba iš Edomo?” 
Jis piktai nusispjovė ton pusėn kur stovė
jo jaunas Romos karininkas, iš dešimtojo 
legijono, gašliai dairęsis į kaimo mergas, 
ėjusias pas šulinį.

Simonas buvo Žydas ne vien tik iš 
vardo. Jų pranokėjai, dalyvavę Makabė
jų sukilime, buvo tarpe tų sėslių-naujaku- 
rių, kuriuos karalius Aleksandras Jau- 
naeus apgyvendino šitame krašte, kad jie 
prižiūrėtų jo užkariautų sričių tvarkos. 
Jie neužvylė jo pasitikėjimo. Šitoje toli
moje pietų srityje, tarpe laukinių Iduma- 
jiečių, silpnieji jau senai išmirė. Simono 
šeima buvo tarpe nedaugelio užsilikusių ki
tų šeimų, pratusių vartoti žambrį ir kar
dą ir nuolatos turėjusių lupose Viešpaties 
vardą. Niekas nekovojo drąsiau už šiuos 
pasienio naujakurius kai Romėnai pirmu 
kartu įsiveržė į kraštą. Kai Herodas bu
vo legionierių skyrais iškeltas sostan, jų 
patriotišką pasipriešinimą dilgino neapi- 
kanta jo Idumietiško kraujo.

Simonui teko griebtis ginklo ne kartą. 
Pavyzdžiui, Negebe, centralinės valdžios 
Jeruzaleme pašonėje ir nuolatiniame Idu- 
miečių šalininkų pavojuje, nuolatinis gink
luotas priešinimasis butų neįmanomas. Bet 
Galilėjos kalnuose buvo daug progai parti- 
zantiškai kovai ilgai dar po to kai kitos 
krašto dalys nuramintos. Prieš apsive- 
dant, Simonas paliko savo tėvo namus ir 
prisidėjo prie Judo Galiliečio šalininkų. Jis 
buvo su juo, kada sužinojęs jog uzurpato
rius mirė, jis paėmė karališkus ginklų san
dėlius Seforise; ir vėliau jis gryžo pas jį, 
jam prižadėjus ginklu priešintis Romė
nams.

Vadui mirus, jis sugryžo, žaistų suža
lotas, į savo tėvo namus Kėriote ir čia ap-

I sigyveno. Žmonės vis dar vadino jį Ka- 
naniečiu ir kariūnu; jo akys žaibais užsi
degdavo nugirdąs kad jo buvusieji drau
gai ir bendri ruošia kokį nors karišką žy
gį. Romėnų priespauda Negebe buvo sun
ki. Prieš vesdamas Cyboreją, jis buvo jau 
sugulėjęs su ja (einant Judėjos papročiu) 
tikslu užbėgti už akių begėdiškoms tulu 
Romos valdininkų teisių pretenzijoms. Gi
musį iš tų vedybų kūdikį jis pavadino Ju
da, savo buvusiam vadui pagerbti.

II.
Judas skyrėsi nuo kitų savo vienme

čių ne vien tiktai išžiūra ir kunu. Jo fa
cias taipgi panešėjo šiaurės žmonių būdui 
labiau negu Semitų, iš kurių jis paėjo. Jis 
buvo mažiau atsargus už kitus savo am
žiaus vaikus. Galvojo kur kas lėčiau, tik 
gal tikriau. Net jo eisena buvo kitokia, 
laisva ir lengva, ne šliuži ir sunki, pažy
mint! kiekvieną tyro kraujo Žydą.

Sulaukus penkių metų amžiaus, einant 
tradicijomis, jis buvo nusiųstas kaimo mo
kyklon, — tai buvo senai Jošuo ben Gama- 
lo įsteigta mokykla. Pradžia buvo gan ma
loni. Parinkti posakiai būdavo surašyti 
ant lentos išteptos medum, kurį vaikas pa
kartojęs surašytus žodžius be klaidos, ga
lėjo nulaižyti. Bet tas metodas neišsilai
kė ilgai.

Mokytojo vardas buvo Išmaelis. Tai 
buvo senas žmogus, žila barzda, pakumpu
siais pečiais nuo nuolatinio lankstymosi 
prie šventraščio. Mokymas buvo jo meilės 
darbas, ir ji ; reikalavo iš mokinių kad jk 
mokytųsi su meile. Už mokymą jaunimo 
Dievo žodžio jis neimdavo jokio atlygini
mo. Išlaikymą jam duodavo jo amatas, — 
jis buvo geras kurpius. Iš darbavietės jis 
atsinešdavo diržų mokytojo darbui paįvai
rinti; jo mokiniai žinojo kad jo ranka, ne
žiūrint jo amžiaus, buvo smarki ir greita. 
Kaime žmonės juokaudavo kad jis vis dar 
gali sudrožti smūgį Viešpaties tarnyboje 
neblogiau negu tais laikais kada, jaunas 
būdamas, kovodavo prieš Kasijų. Nors 
jis skaitė diržą butinu pataisos vaistu mo
kykloje (juk ir Solomonos, Dievo įkvėptas, 
gyrė diržą), tačiau jis nenusikalsdavo di
deliu uolumu vartoti jį, ir jo žiaurumą švel
nino jo geras būdas. Jis sakydavo kad 
pasaulis rymo ant mokyklų vaikų alsavi
mo.

Pirmas ir paskutinis mokykloje ir vi
sados būdavo Viešpaties žodis, jo šventas 
raštas. Visa kita buvo skaitoma bedieviš
ku Graikišku mokslu: per dienas ir naktis 
reikėjo mokytis Toros. Gydytojas AID 
mejus sakydavo kad jis per dienas ir nak
tis mokydavosi Graikų mokslų, tat kodėl 
Tora nebūtų taip pat dėstoma. ... Ir Die
vo Žodyje būdavo galima užeiti vaizduotę 
jaudinančių dalykų, — keturių karalių ka
rai su penkiais karaliais, arba kariūno 
Samsono nuotikiai, arba gailaus nors ir 
Juozapo gyvenimas. Bet visa tai atėjo 
vėliau.

“Tai nekaltų ir tyrų Kūdikių teisė ty
rinėti Dievo duotus žmonėms įstatymus”, 
sakydavo Išmaelis, atskleisdamas Levitiko 
Knygas.

(Bus daugiau)

DU BROLIAI
Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskui kariaudami susi

rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama. Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Vietines žinios
NUO 6 PUSL.

Klebonas Kun. V. Vilku- 
taitis žadėjo nuprikti po Vil
niaus Paso ženkelį pirmiems 
penkiosdešimt pirkėjams. 
Paskui perstatė trečią ir 
paskutinį svečią kalbėti 
agronomą Vitkų.

Šis vyrukas rėžė, tai rėžė. 
Jei buvo kokios kliūtys jojo 
kalboje, tai perstaigus pri
augimas burnoje žodžių, ku
rių jis, rodos, negali spėti 
pasiųsti per lupas žmonėms. 
Jis labai vaizdingai ir aiš
kiai nupiešė dabartinę Lie
tuvos ūkio padėtį. Jo kalbt 
buvo sistematingą žingeidi' 
ir aiški.

Jis sakė kad Lietuvai rei
kia daugiau ūkio amatą pa 
žinstančių žmonių. Reikia 
daktarų, kunigų advokatų 
ir 1.1., bet daugiausiai agro
nomų, nes musų šalies at 
eitis rymo ant ūkio. Aiš
kino, kaip dabar agronomi
jos kursus pabaigę mokyto
jai—jos pasiskleidė po visą 
Lietuvą ir mokina, kaip ge 
riau išdirbti žemę, augimt 
geresnių veislių paukkščius 
ir gyvulius, kaip išdirbti 
geresnį produktą ir jį už
sienin parduoti, žodžiu, kai 
pagerinti abelną lietuvio gy 
venimą.

Pirmiau visas geresni? 
Lietuvos darbininkų ele
mentas apleisdavo ūkį ir 
bėgdavo į miestus ar užsie
nį, o dabar jis sau rande 
užtektinai darbo namie.

Antgalo Kun. Vilkutaičiui 
skambinant pianą publika 
sudainavo Liet himną ir'tuo- 
mi užsibaigė Lietuvos sve
čių prakalbos.

Žmonių prisirinko apypil
nė svetainė. Tik kėdžių bra
škėjimas ir nekuriu žmonių 
šnabžc ėjimas kartais ardė 
ramumą, kokis turėtų būti 
ant tokio programo. Matės' 
keli iš tautininkų, bet didu
moje buvo katalikai.

Aplankymas Dr. Basanvi- 
čiaus Busto

Apie antrą vai. po-piet 
svečiai iš Lietuvos ir grupė 
vietos lietuvių padėjo vaini. 
ką prie Dr. Jono Basana
vičiaus Busto Rockefellei 
Parke. Tas buvo padaryto 
metine sukakties proga nuc 
įsteigimo Clevelando Liet 
Kultūrinio Darželio.

Čia svečiai ir vietiniai a- 
budu klebonai su kitais dar
želio valdybos nariais išre
iškė savo trumpas širdin
gas mintis ir apžiūrėję vi
sus kitų tautų darželius iš
siskirstė. Rep.

Taipgi užėjo “D.” redak- 
cijon Marijona Kivitienė su 
savo dviem sunais Bruno ir 
Vincu iš Brooklyn, N. Y 
Motina yra uoli darbuotoja 
prie tenykštės Mot. Sąjun
gos 29 kuopos, o sunai pri
guli prie L. V. 41 kuopos 
Bruno gieda prie baž. Cho
ro, o Vincas yra menežeris 
sporto sekiijos.
TAWWW.VAY.WJW.W,'

GEAUGA LAKE
Žuvauk, Irkis, Važiuok. 

Ilsėkis, Šok, Valgyk, Plauk, 
Žaisk.

ŠOKIAI
Freddie Carlone Orchestra 

Ir sekmadieniais po-piet
BEER GARDEN

Angelo Vitale Orchestra 
VODEVILIUS

Šią-nakt-Sekm. Po-piet ii 
Vakare.

Transportacija nuo Rex 
Drug Store, Broadway ir 
Miles, tiesiog į Parką Veltui 
Įžanga....ir Parkinimas.

Lankėsi “Dirvoj”
Birž. 11 d. lankėsi “Dir

vos” redakcijoj jaunas Chi- 
cagos darbuotojas Vytautas 
Beliajus, 3259 So. Halsted 
Str. Chicago. Jis yra pir
mininku Liet. Jaunimo 
draugijos ir mokytojas bei 
šokėjas. Kultūrinio Darže
lio pikninke gavo už šokius 
dovaną.

Atlankydamas A. Naru-- 
sevičienės šermenis užėjo į 
‘Dirvos” redakciją nuola
tinis “D.” skaitytojas ir uo
lus rėmėjas detroitietis An
tanas Vitkauskas, kuris De
troite turi “Beer Garden.” 
Svečias sako, kad darbai jų 
meste vėl mažėja, nes pir
miau jis išmainydavęs $55 
čekius į savaitę, o dabar tie 
savaitiniai čekiai tik $25 ir 
$30. Daug darbininkų at
leidinėja. Visą bėdą ver
čia ant N.R.A.

Kan. Kemėšis kalbėjo 
radio

per

Birželio 9, penkiolika po 
pirmai Kan. F. Kemėšis sa
lė prakalbą anglų kalboje 
š WJAY stoties. Nors kal
bos akcentas buvo ateiviš- 
;as, bet buvo galima aiškia? 
suprasti mintį ir visą kalbos 
urinj, kuris vyniojosi apie 
Klaipėdą, Vilnių ir Cleve- 
ando Kulturinį Darželį 
Faip-gi kalbėjo adv. P. Čes- 

' tūlis apie Liet. Kulturini 
Darželį trumpai ir aiškiai.

Tarpais buvo dainos. Dai
navo p-lė Raseliutė, Kučins
kaitė ir J. Krasnickas. Ypač 
'nan patiko Krasnicko “Vi
sur tyla.” N-ni Vilkelienė a- 
kompanavo.

Pasilinksminimo vakaras
Birž. 16, šeštadienį 7:30 

z.v. Moterų Labdarybės 
Dr-ja rengia kortavimo ii 
maudymosi vakarėlį pas pp 
Salasevičius, 17407 East 
Park Dr. arti Erie ežero 
(blokas nuo Naujos Bar.). 
3us gardžių užkandžių ii 
salto alaus. Kadangi pelnas 
skinamas Šv. P. N. Pagal
bos parapijai, tai esate šir
dingai kviečiami dalyvauti 
Visus kviečia.
Jr-jos Pirm ir Vakaro Kom.

Vieši Kl. Urbšaitis
Birželio 7 d. sugrįžo iš 

Outwood, Kentucky kern
uos ant 30 dienų paviešėti 
geras “Dirvos” rėmėjas Kle- 
mencas Urbšaitis. Jaučiasi 
gerai, bet už 30 dienų vėl 
grįš atgal.

VIETINES žinias ar praneši 
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus 
Redakcijos sutrumpinti.

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents

24

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

Just ask for Allcnru—Within
hours after you start to take this 
safe* yet powerful medicine excess 
uric acid and other circulating 
poisons start to leave your body.

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

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

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

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn,

IŠ ŠKOTIJOS
Kaip įvertinam praeities darbą?

Kiekviena kultūringą tauta 
ar pavienis žmogus labai bran
gina ir Įvertina savo sukurtą 
kokį-nors kultūringą darbą. Jis 
taip stengiasi palaikyti tą savo 
kūrybą, jog nesigaili lėšų nė 
savo geriausių jiegų.

Bet męs Škotijos lietuviai da 
toli gražu turime daug vargti ir 
mokytis nuo kitų, kol išmoksi
me branginti ir įvertinti savo 
sukurtą darbą. Juk kiekvienas 
mus gerai atmename tuos ne- 
perseniausius laikus, nors jau 
praslinko apie 19 metų, kada 
susispietę dirbome kultūringą 
darbą ir įsteigėm savą spaus
tuvę, kuri kainavo apie §600 
svarų šilingų. Reikia atminti, 
jog ta suma pinigų nenukrito 
š kitos planetos, bet ją sudė
jom męs patys lietuviai-išeiviai j kopuikiausiai. 
š savo sunkiai uždirbtų skati- [ čia, vis slepiama nuo visuome- 
kų. O davėm todėl, kad tik i nes akių ir nežinia, ką mane

Pir- 
uo kitataučių, o labiausia,1 miaus būdavo visa bėda nu- 

, kad jis 
Tai buvo musų vi-Į neduoda vietos laikraštyje ii 

Škotijos pats nerašo. Dalinai, gal taip 
] ir buvo. Bet dabar, turint liue
sas rankas, kodėl nedirbti rim
tai del paties laikraščio pageri
nimo ir visos organizacijos nau
dos? Juk tas laikraštis ne ke

kės mirti!” O tą visą išartą 
dirvą vėl užžels usnys ir atkri- 
sime j tuos laikus, kuomet ne
turėjome netik savo laikraščio, 
bet abelnai, nė jokios organiza
cijos apart smuklės.
Palyginus patį laikrašti “Išei

vių Draugas” šių leidėjų su 1917 
metais ir-gi matosi žymus nu
puolimas — sumažėjimas netik 
skaitytoju skaitliumi, bet ir pa
čiu turiniu atrodo skystutėlis, 
jau nekalbant apie zeceriškas 
klaidas, kur pilnas kiekvienas 
numeris. Mat, musų darban 
tiniai neva redaktoriai, netik 
nemoka pataisyti zeceriškų klai
dų laikraštyje, bet ir jokio žy
mesnio įžanginio strapsnelio ne
sugeba parašyti, kurs nurodytų 
draugijinį gyvenimą ir pastū
mėtų skaitytojus j tikras vėžias 
iš kurių dabar esame iškrypę.

Taip atrodo, lyg viskas eitų 
Bet čia, lyg ty-

Baigė Collinwood mokyklą
Sekanti lietuviukai baigė 

Collinwoodo aukštąją mo
kyklą : Jonas Gatovski, Mary 
Dubauskaitė, Frances Čiu- 
čiulkaitė, Adelė Sadauskaitė 
Valerija Rameliutė ir Vol
teris Babarskas (Barbour) 
nuo Neff rd.

Apie kitus neteko sužino
ti kuo jie pasižymėjo moks
le. Bet Volteris Babarskas 
yra dešimtas iš eilės 327 mo
kinys gabume. Jis turi gar
bės špilką, priguli prie Na
tional Honor Society ir yra 
prezideintas Gulf Klubo.

JAU GATAVA!
KAINA TIKTAI $1.50

Daugeliui pageidaujant, dar per Gegužės mėnesį 
“Merunas” bus atiduodama už $1.50

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

ti davėm todėl, kad tik i nes akių ir nežinia, 
oakilus, apsišvietus ir neatsili- į atsiekti taip pasielgdami, 
kus 
kad neištautėjus ir apsigynus' verčiama ant kunigo, 
įuo priešų. rr'": — >-;i—
sų. pamatinė mintis, 
Lietuviai-išeiviai!

Sulaukę savo darbo vaisių- 
laikraščio “Išeivių Draugas,” 
džiaugėmės,—didžiavomės paė-į 
nę į ranką . pirmutinį jo nu- 
nerį, kuris pasirodė liepos 8 d. 110 kito, kaip tik mųs-pačių. Tai 
1916 m., “Sąjungos” vardu ir kodėl juo nepasirupint, kad jis 
itsakomybe leidžiamas. Tą die-i 6utų užpildytas geresniais strai- 
lą skaitome istoriška diena ško- Psniais, ypač jo pirmutiniai pu- 

‘ii jos lietuvių gyvenime, kur at- slapiai, kur prikimšta visokių 
iktas, bendromis pajiegomis i apgarsinimų ! čia jau nedova- 
msispietus, geras ir gražus dar- n°tina_ kaltė pačios redakcijos, 
įas.
?ino prie didesnės energijos ir 
vieningo darbo visuomenės labui 
ladirbėti.
tinimo 
įkyrių, 
’ėjome 
•iais.

Jis mus pastūmėjo, para- 0 VPač Sąjungos, kad nesirū
pina organizacijos reikalais.

Kaip jau minėta, jog 1917 
m. turėta 21 kuopa su 626 na
riais. šiandie, ačiū tokiam Cen
tro veikimui, randasi vos 3 kuo-

O ypač prie prapla- 
“Sąjungos” draugijos 

kurių 1917 metuose tu- 
21 skyrių su 626 na- pos ir tos-pačios žymiai pairu- 

Visas tų laikų “Sąjun
gos darbas ėjo šuoliais: nauji 
skyriai atsidarė vienas po kito 
Migo, plėtojosi visose lietuviais 
ipgyventose kolonijose. Taigi 
ame laike matome didelę pa
langę ir permainą.

Ta permaina pakrypo ne j 
?erą pusę, bet, priešingai, su
stojome pusiaukelyj ir nė iš 
dėtos, rodos būtumėm atsidūrę 
kokiame tai užburtame rate. 
3utu pusė bėdos, jei stovėtu- 
nėm ant vietos. Bet čia, lyg 
tyčia, dideliais šuoliais slenka- 
ne bedugnėn. Ir neabejojamai 
matosi, kaip ta dainelė sako:' 
“Ir ateina ta dienelė, kada rei-

į sios. Jokios agitacijos, jokių 
prakalbų, nė Centre, nė kuopose 
nė pačiam organe nesimato. 
Pats laikraštis pavesta nežinia 
Į keno rankas. Senesni san- 
darbininkai atmesta — nubaidy
ta, kurie dirbo, rašė, vargo, kad 
tik laikraštis butų Įvairesnis, 
tobulesnis ir tinkamas kelrodis 
j šviesesnę ateiti. Nežiūrėdami 
savo organizacijos ir neivertin 
darni dirbamo gražaus darbo 
nė savo Įdėto skatiko, nė nepa
jusime, kaip atsidursime bedug
nėje, iš kurios vargu bepajieg- 
sime išlipti. Tat kol da laikas 
apsižiurėkim ir Įvertinkim praei
ties darbą! P-nas.

Cafe ir Restaurantas
Plačiai žinomas clevelandietis

A. Wirbickas
Atidarė gražią užeigą

Alinę ir Valgyklą
Kviečia visus savo draugus ir 

pažystamus atsilankyti.
17320 St. Clair Ave.

Kampas E. 174 Street
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| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

New Zip ^ormotors!

PE®ZIP3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

. Jei Norit Grei
tesnio Pradėji
mo

Daugiau 
Ii V

My- 2. Jei Norit Ge
resnio Isibėgi- 
ino

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

Visose Pennzoil Stotyse =

= The Columbia Refining Company |
nllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllHIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

»iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiTiTiiiriiimiTii^
1 i r i a r t AK1I5S Į
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =
= Lithuanian Funeral Home
š Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 
= kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-

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

= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ė
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Škotijos Pirmininko vargai
Ei tu Pirmininke, 
Tu nežinai nieko, 
Atsisėdai šalę pečiaus 
Netinkamoj vietoj.

Karvė pievą ėda, 
Už kluono pelėda— 
šaukia, rėkia tupėdama: 
Pirmininkui bėda!

“Mirtis kasą neša, 
Mus lietuvius peša,” 
Pirmininką susigavę— 
Draugai visi peša!

Gana jau giedoti, 
Reikia gult, nakvoti
Mums išeiviams nabagėliams
Vėl reiksaukas kloti!....

P-nas i

“DIRVO” AGENTAS
PITTSBURGHE

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą

P. RAJAUSKIENĖ

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” i’ 
tautinius laikraščiui, 
CONGRESS AVE.

Užrašo 
kitus

130
WATERBURY. CONN

Vartok

ATASTOGŲ FONDUS
KELEIVIU ČEKIAI

yRA

PARANKUS, 
EKONOMIŠKI 

IR SAUGUS

and BOWLING ALLEY 
6323-27 Superior Avenue 

—DINE and DANCE-

(šokiai buria ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir 
sekmadienio vakarais. Muzika kas vakaras)
ALUS — DEGTINĖ — SKANUS VALGIAI

Vic Anderson
Visi užkviečiami atsilankyti.

Frank Tulauskas John Pecillaitis

• ■

OHIOiBELLtTELE PHONE CO.

Jis Mėgsta Sapnuoti Apie Jūrių 
Plėšikus ir Šunyčius

Jaunystės sapnai esti ilgi, galbą tam, kurį tu labai 
ilgi sapnai, jeigu viduryj brangini. Turėti tokią ap- 
nakties, pusiaukelyj jaunys- saugą ir kasdieninius par- 
tės neateina gilus, gilus ankumus, kuriuos tau tele- 
skausmas. Kas-nors dau-’fonas suteikia, ar-gi neuž- 
giau negu pilvo skaudėji- simoka turėti už kelis cen- 
mas, išgirsti gydytojo balsą tus į dieną, telefoną savo 
nors per telefoną, sagantį: namuose?

“Aš tuoj ateisiu,” vra la- _ , ..v Telefonas tavo namuose
bai malonu. Kartais vienas
telefono pašaukimas tamsioj kainuoja tik 9 centus i die- 

riaktj gali atnešt skubą pa- ną.................................................

TH E J



^tfiiNiiitiininiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHfiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiuiiiiiiiimiiiiiHiiHg

I KAS GIMĖT CLEVELANDE-APIEUNKESE I Youth’s Forum
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais 

. ...............................................................
Editor—Peter Skukas City Editor—Walter Krause

Business Manager—Albina Salaseviciute Typist—Helen Palub

Labai susirgo p. A. Noru- 
ševičienė gyvenanti prie1 
Russell rd., kur randasi Be
nio Rakausko Radio Krau
tuvė. Tapo nuvežta Į Mo
terį] ligoninę, 101 ir Euclid 
gatvių.

Mirė A. Narusevičienė
Birž. 11, mirė Anelė Na

rusevičienė, 42. Pašarvota 
1340 Russell Rd., prieš Liet, 
svetainę. Laidos pen’kta- 
dienyj, birž. 15, iš Šv. Jur
gio Bažnyčios 9 v. ryte.

Liet. Narni] Sav. Susirinki
mas

Šaukiama pusmetinis su
sirinkimas Lietuvių Namų 
Savininkų birž. 21 d. 7:30 
v. v. Liet. Svetainėj 6835 
Superior. Malonėsite visi 
susirinkti, turėsime rinkti 
delegatus Į Seimą, kuris at
sibus Clevelande.

Pabaigė Notre Dame 
Kolegiją

Ketverge, birž. 7 d. pa
baigė Notre Dame So. Euc
lid Kolegiją; Elena Gry
bauskaitė, 689 E. 91 st.. 
Paulina Palubinskaite, 639 
E. 97 st (žiūrėk jos paveiks
lą ant 6 puslapio) ir sesuo 
Mary Matilda, duktė Vinco 
Debesio.

Birželio 4 d. Vitoldas Ka
minskas baigė Case moky
klą gaudamas “B. S.” laips
nį.

Birž. 12, p-lė A. Vasili
auskaitė, 209 St. užbaigė 
Shore High mokyklą.

Cathedral Latin High 
School baigė Jonas Pukys.

Notre Dame Akademiją 
baigė Angela Stepšis.

East Technical High 
School baigė sekanti lietu- 
viij vaikai: Jonas Andrulis, 
Bronius Bartkus, William 
Česnis, Juozas Karasevičius 
Bronius Rudžius, L. Kulis, 
Volteris Lutkus, Bernardas 
Muliolis, ' L. Raulusevičius. 
Jurgis Šarka, Viktoras Ur
bas, Antanas Juška ir Jus
tinas Žemgulis.

NEUROSSUMAUS
Didelis PIKNINKAS

Liepos 1 d. sekmadien bus surengtas didelis pikni
kas Tado Neuros sūnaus dviejų metų amžiaus proga, 
jų-pačių darže, Brunswick, Ohio. Apart skanių užkan
džių ir šalto alaus bus duodamos puikios laimėjimo 
davanos prie įžangos tikietų k.t., vištų, ančių arba žą
sų. Be to, bus didžiausis giliukis tam, kuris gali grei
tai ir vikriai bėgti, nes bus paleista darže kiaulė ir kas 
ją pirmutinis pagaus, to ji bus. Meldžiu visus Cleve- 
lando ir apielinkių miestelių lietuvius atsilankyti ant 
šio nepaprasto pikniko.

Tadas Neura ir sūnūs
NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras. ir nebrangus.
Home Owners Furnace &

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis)

7313 Myron av. GArf. 9269-R
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I WILKELIS FUNERAL HOME
E Licensed Funeral Director
= G522 Superior Avenue
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. E
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 2 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ~ 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. s
« Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- s 
X derniškas. E
S HEnderson 9292 =
UaHlllHIIIIIlllllllllllllIllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|f||||=

Da prie Kun. Petreikio 
puotos

“Dirvos” No 23, aprašant 
apie Kun. K. Petreikio puo
tą, užmiršau pažymėti, kad 
pirmutiniu kalbėtoju buvo 
Dr. J. Kemėšis. Taip-gi ne
paminėjau Kun. Petreikio 
giminių iš Chicagos: pp. Kli
mai ir iš Pittsburgo: pp. 
Vaišienė, Ivanauskienė, Čes-

1 nai ir Kusarskienė.
| Kun. K. Petreikio popu- 
liariškumas matosi netik 
tarp lietuvių, bet ir svetim
taučių. Pabaigus mokslą ir 
įsišventus Į kunigus, Vysku
pas davė atastogas pasilsė
jimui iki kol paskirs kur Į 

I parapiją darbuotis. Suži
nojęs Valley City, Ohio se
nas klebonas atvažiavo pas 
kun. Petreikj prašydamas, 
kad jis pabūtų jo vietoj nors 
vieną savaitę laike jo prasi- 

. šalinimo su reikalais. Ge
raširdis kun. Petreikis ap
siėmė ir ten darbuosis per 
visą savaitę.

Vos pradėjus ten dirbti, 
atvažiuoja kun. Steigmonas 
iš Youngstown ir norėjo jį 
vestis svečiuosna. Sako visi 
parapijonai tenai laukia. 
Kun. Petreikis atsakė, jog 
gaila, bet jau pervelu, nes 
jis prižadėjo kitur.

Maudis

Atidarė užeigą
Žinomas senas biznierius 

A. Wirbickas atidarė garžią 
užeigą po antrašu 17320 St. 
Clair Ave. Užlaiko skanų 
alų, aiskrymą, įvairius už
kandžius. Prašo visus savo 

’ draugus ir pažystamus už
sukti. Įstaiga randasi ant 
pat kampo E. 174 St. ir St. 
Clair Ave. Atdara kasdien 
ir sekmadieniais.

Birž 17—L.K.D. bei kuo
pų Sąryšys rengia piknin- 
ką Naujos Parapijos Darže. 
Visi maonšsite atsilankyti.

Apsivedė
J Birž. 9, apsivedė p-lė Bro
nė Mikėnaitė su svetimtau

čiu. Jos tėvai ir ji paeina 
iš W. Va. Dabar visi gyvena 
Clevelande.

Birželio 10 d. mirė J. Va- 
I siliauskas nuo White Ave.. 
I brolis mirusio Bukausko.

B o ROSEDALE O| 
Dry Gleaning Go.:

c. F. PETRAITIS, Prop, t 
| 6702 Superior Ave.,‘ |

VILNIAUS GELEŽINIO 
FONDO ATSTOVŲ 

KALBOS
Birželio 8, Šv. Jurgio Par. 

Bažnytinėj Svetainėj atsi
buvo prakalbos, kurias su
rengė Liet. R. — K. Fede- 
raiijos naujai Clevelande įs
isteigęs 30-tas skyrius. Sve
čiams pasirodžius svetainėj 
publika sustojo. Baž. Cho
ras vadovaujant varg. J. 
Adomaičiui padainavo dvi 
dainas.

Kun. V. Vilkutaitis po 
trumpos įžanginės kalbos 
perstatė Kan. F. Kemešį. 
Jis kalbėjo apie Vilniaus 
svarbą del Lietuvos. Api
pasakojo Vilniečių skurdą, 
bada; kaip elgetos neduoda 
ramiai praeiti gatve pilie
čiams; kaip viskas apleista; 
biznio namų langai išdau
žyti ir lentom apkalti. Aiš
kino Vilniaus s v a r b u m ą 
transportacijos žvilgsniu 
tarp Rusijos ir kitų Euro
pos miestų.

Atgauti Vilnių nuo len
kų, sako, yra du budu: per 
karą ir Tautų Lygos Teis
mą, Lietuviai vartos pas
kutinįjį būdą. Bet, kad tą 
atsiekti, reikia kapitalo. 
Tam tikslui ir įsteigtas Vii. 
Geležinis Fondas. Padidi
nimui Fondo Kan. F. Kemė
šis pardavinėja Vilniaus Pa
sus pašti ženklelių formoje, 
nuo penkių centų aukštyn, 
kurie yra lipinami į knygu
tės. Sukelti pinigai bus pa
dėti saugiose Lietuvos ban- 
kosi ir nejudinami iki pa
skutinio reikalingo momen
to. Užtat ir vadina Geleži
niu Fondu. Tų pinigų nuo
šimtis bus naudojamas Vil
niaus atgavimo propagan
dai.

Kan. F. Kemešiui, matyt, 
viešai yra sunku reikšti 
mintis. Vietoms pritrūks
ta žodžių, vietom kvapo; 
kartais susipainioja sakiniai 
ir vartoja ne pra'kalbininko 
su rankom gestus. Bet, abel- 
nai, papasakojo gan aiškiai, 
buvo bent galima suprasti.

Į tarpą Kavaliauskienė ir. 
P. Glugodienė padainavo 
duetą.

Antras iš eilės išėjo kal
bėti rašytojas Babickas. Jo 
tema buvo Klaipėda. Jis 
priminė, kaip Lietuva, nors 
maža valstybėlė, sulygina
mai kalbant, vienok gerai 
savo funkcijas atlieka ir 
akyvaizdoje kitų tautų turi, 
jei ne geresnį, tai nė ne 
blogesnį vardą už kitas se
nesnes ir didesnes valstybes. 
Jis sako, Lietuva dusyk sto
jo Tautų Lygos Teisman ir 
abu-kart laimėjo bylas. Kar
tą su vokiečiais už Klaipėdą 
o kitu-syk su lenkais. Lie
tuvos abelną pažangą prily
gino prie seno fordo ir prie 
šių metų fordo. Senas fon
das, tai Lietuva prieš karę, 
o naujas f ordas, tai Lietuva 
dabar. Babickas, matyt, 
yra mokslo žmogus ir turė
jo gražias mintis, tiktai gai
la, kad jis jų negali perduo
ti publikai. Kalba pergrei- 
tai ir pertyliai. Gal ant jo 
labiau atsiliepė keliones nuo 
vargis ir nemiga.

A Zdanys dainavo “Kur 
tas šaltinėlis.” Žmonėms 
patiko.

Tąsa Vietinių žinių ant 
5 pusi.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

“WINDSLINGING” by a 
second rate Walter. A. Stel- 
mok, my friend of the “Mar
gutis” prefers to lay off entire
ly leaving only his picture to 
gaze at. (It’s a good one An
thony) but I prefer to "wind- 
ling” a little. It’s easier.

WONDER why piano music 
of the sentimental type sounds 
so very erie when heard through 
a talking movie. More sad and 
blueish than when heard with
out the aid of sound apparatus.

THE GOBS are in town now. 
They probably came to look for 
the “Gobbishes”. Girls look 
out or the Goblins ‘11 get you if 
you don’t watch out. Wonder 
if there’s any relation between 
Gobs and Goblins.

WAR and fighting will al
ways be present with us. We 
must be fighting against evil 
or must be fighting foi’ the 
good making a continuous bat
tle in our lives.

KRESGE’S store—where the 
smarter set buy—is selling a 
book entitled: 101 Ways of Mak
ing Money. I’ll take the one 
way. You can have the other 
100.

PORTERS, bus and railroad, 
often called the Red Caps, have 
a code all of their own. And 
it’s not a N. R. A. code either.

RED CAPS, when mentioning 
the amount of tip received to 
their fellow men say pineapple 
for a quarter tip; charity for as 
it naturally Stands for, and so 
on.

THEY SAY if charity receipts 
were dimes they could retire 
after a few years in the racket.

PROFESSIONAL people, such 
as nurses, teachers and doctors 
are the poorest tipsters.

REASON — Agencies sell 
complete tour plans supposed 
to include everything and these 
professionals take their word 
for- it. Result—Red Caps sweat 
on.

PORTERS pay ten cents a 
day to company for uniform 
rental.

NO SALARY is paid them— 
depending entirely upon tips.

SOME bus stations prohibit 
them to check articles. They 
must check baggage in their 
keep at the baggage room. Often
their invested dime is not even 
returned. It’s speculation.

BEST tippers are those with 
small handbags, regular sales
men and executives. The larger 
the baggage the smaller the 
tip. Recall Emerson’s law of 
reciprocity. It dosen’t seem 
to work here.

* DU NEPRASTI 
BARGENAI

2—šeimų namas 9 kam
barių didelis lotas, čia-pat 
Lietuviu apielinkėj.

2—Namai 2 ir 1 Šeimos, 
didelis ir gražus lotas, čia- 
pat Lietuvių apielinkėj. 
Abiejų namų pardavimui yra 
rimtos priežastys ir delei to 
parsiduoda labai pigiai, 
kreipkitės.

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. i

CLEVELAND CLIPPINGS
Cleveland this last week, was 

heavily hit with many out-of- 
towners, Vytautas Beliajus, of 
Chicago, came here to visit his 
friend Peter Urban. Mr. Belia
jus, dancing instructor of Chi
cago, and writer of the English 
page of the “Naujienos”, also 
came here on an important 
mission concerning the estab
lishment of a magazine to be 
written by the Lithuanian youth 
in the English language.

Mrs. Valis and her congenial 
daughter Margie, were here on 
a visit at the Palubs’ home and 
also to attend the graduation 
party of Pauline Palub.

Also Mrs. Kivyta and her 
two sons, William and Bruno 
of New York are visiting at 
the Palubs’ home. William is 
an active member of the K. of 
L. organization and at present 
is its sports manager.

A graduation party was held 
in the honor of Pauline Palub 
at the home of her parents 639 
East 97th Street. There were 
over three-quarters of a hun
dred people present at the re
ception. A most engaging time 
was had by all. Pauline receiv
ed many and varied gifts from 
her many friends who chose to 
pay their respects to the new 
graduate in this manner.

JUST CRIB — AD LIB
There is no record in human 

history of a happy philosopher: 
they exist only in romantic 
legends.

The only way to get rid of 
a temptation is to yield to it.

Man lives only when he lives 
dangerously.

A man desires a woman to 
have intelligence enough only 
to be able to understand and 
value his own. .. .but not suf
ficient to be able to shine her
self.

One should always be in love; 
that is the reason one should I 
never marry.

v. j. b.Į

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

Name...

Address.

CLEVELAND GIRLS 
COMPLETE COLLEGE 

COURSES
Three Cleveland Lithuanian 

girls have completed their col
lege courses. All are graduates 
of Notre Dame College of South 
Euclid, Ohio a suburb of Cleve
land. Notre Dame is one unit of 
the Catholic Colleges of the 
John Carrol University group. 
John Carrol is one of the three 
major educational institutions 
in Cleveland, Ohio.

Miss Helen Gribauskas of 689 
East 91st street has received 
her Bachelor of Arts degree with 
a major in English, a minor 
in Art and French. She is a 
talented artist and has won re
cognition with many of her 
creations. In English her- in
terests lie in poetry and she 
has written many fine things 
which she has never published. 
During the past year, Miss Gri
bauskas was president of Pall 
Mall, honorary English Club 
and an active member of the 
Art Club. For the future, she 
intends to center interest upon 
her work in art. Miss Gribaus
kas graduates with the distinc
tion of Cum Laude. 

r

Miss P. Palub.
Miss Pauline Palub, of 639 

East 97 Street has received her 
Bachelor of Arts degree with a 
major in English, a minor in 
the Social Sciences and Educa
tion. Her interests lie in the 
fields of philosophy, especially 
psychology and sociology. She 
would like to teach but that 
field is rather dark at present 
on account of the crisis which 
the schools are going through. 
She has won her. Ohio State

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 novęlties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 

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

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

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

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

Four Year Provisional Teaching 
Certificate also. During her 
four years at college she has 
belonged to various clubs, Pall 
Mall, Lamda Theta Pi, the Philo
sophy Club, French Club and 
member of the staff of the col
lege publication, the Notre 
Dame News.

Two scholarships were won, 
by Miss Palub upon graduating 
from high school. She chose 
Notre Dame in preference to the 
School of Education or Westen 
Reserve University. Whatever 
spare time Miss Palub could 
have had she spent doing volun-i 
teer work with the Social Mis
sion Sisters at St. Agnes and 
during the summer taught in 
the Parish Vacation Schools.

Sister Mary. Matilda, daughter 
of Mr. Vincent Debesis, has 
completed her course at Notn 
Dame. Respecting the rules ol 
her order we make no furtha 
attempt to publicize in del 
of her work.

ANT RANDOS
5 Kambariai, Maudyne 

Fornisas, Dideli Porčiai 
Šviesus, gražus ruimai.

Randa visai maža.
Kaz. Ridikauskas

7705 Aberdeen Ave.
(Žemai). •

ŠEŠTADIENO
“S P E C I A L S”

Puikus marškiniai su pritai- 
Nauji puikus vasariniai 
kytais kaklaraiščiais $1.19 
kaklaraiščiai..................25c
Vyriški marškiniai ir 
“Shorts” ..................... i 25c
Vyrų “Broadcloth” marš
kiniai ........................... 79c

I Vyrų puikios šilko 
kojinės ...................... 19,i
Vaikų sporto marškiniai 59c 
Vaikų skalbiamos kelnes 1.00

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

COMPANY
7002 Superior Avenue 

Corner of Giddings Road


