
Cleveland, 0. 
lt 4486

“DIRVA” (THE FIELD) 
Lithuanian Weekly 

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
ial Teaching 
During her I 

;ge she has 
> clubs, Pal 
?i, the Philo.
h Club and 
f of the col- 
he Notre!

t were won 
i graduating

She chosd 
srence to th? 
i or Westenl 
. Whatever 
Palub coulįį 
doing volm-f 
Social Mįj 
Agnes skI 

r taught iif 
i Schools. I 

ia, daughte! 
lebesis, hj 
se at Not 
the rules, 

no furtk- 
;e in det

DOS
Maudyn

Porčk 
ruimai, 
maža, 
iskas 
i Ave.

IALS’

su pritai- 
mariniai 
is $1.19 
...... 25c 

i ir 
....... !25c 
” marš- 
.... 79c

iniai 5ft'
Ines 1,81

YBĖLES 
igusiems

> Visokią 
dirbysčin 
s ar kitu 
... $1.95

REICH 
Y

venue
;s Road

Yearly Subscription Rate:
In the United States ........................... $2.00
Canada and Mexico ........................... 2.50
Lithuania and other countries .......... 3 00

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

No. 25
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland. Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

CLEVELAND, OHIO_______  PENKTADIENIS, BIRŽELIO-.)UNE 22, 1934 KAINA 5c.

S. V. Kongresas 
Paleistas

VALDEMARAS 12 M. 
KALĖJ IM AN

Kaunas — Birž. 18 d., 
Lietuvos Karo Teismas nu
teisė p. A. Valdemarą, bu
vusį premjerą, 12 m etų 
sunkiųjų darbų kalėjiman 
užtai, kad jis su savo šali
ninkais bandęs nuversti 
Liet. prez. A. Smetonos vy- 
rausybę.

NUŽUDĖ LENKIJOS 
MINISTERĮ

Wasington — Birž. 18 d. 
tapo paleistas Su v. Vals. 
Kongresas Senatas ir Butas 
atostogom. Sesija, kuri pra
sidėjo Sausio mėn., priėjo 
prie užbaigos, kuomet abu 
valdžios skyrių užbaigė sa
vo veikmę. Per tą laikotar
pį nuveikta daug; Prez. 
Rooseveltas gavo, ko jis 
norėjo nuo Legislatures. 
Priimta Ūkės Mortgežio 
Moratorium’as; Namų Bū
davo j imo Saikas pereina; 
Nedatekliaus Atsarga taip-

BERLYNO TEISMAS 
STERILIZUJA GYVEN

TOJUS
Berlynas — Berlyne yra 

4,250,000 gyventojų. Iš to 
skaitliaus 325 buvo daromi 
bergždžiais arba sterilizuo
jami, “ateinančios gentkar- 
tės gerovei,” taip paskelbė

14 M. VYRUKAS GAVO 
KALĖJIMĄ

Chicago — Keturiolikos 
metų berniokas George Ro- 
galski, Chicagos “galvosu- 
kiko vaikas,!’ kuris Įvilio
jo 30 mėnesių amžiaus mer
gaitę Dorette Zietlow į ap
leistą ledaunę ir nurengęs 
nuogą paliko ją ten kol nuo 
peršalimo mirė, buvo nutei
stas 10 .metų kalėjiman 
žmogvagystę.

už
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Warsawa — Birž. 15, trys 
žudikai nušovė vidaus rei
kalų minister} Bronislovą 
Pierackį, kuomet jis išėjo iš 
arjstokracijos klubo. Žudi
kai pabėgo per daržą į Vi- 
stulps pakrančius.

Šovikai bebėgdami sužei-j 
dė vieną poliemoną. Pie-' 
racki’s buvo du-kart šautas | 
i pakaušį. Jis buvo 41 m. 
amžiaus ir buvo artimas 
Juozo Pilsudskio patarėjas.

gi įsteigta.
Prezidentui atsiskiriant 

jūreivių benas grojo ir visa 
publika dainavo Rooseveltui 
“Farewell.” j <

PRIMO CARNERA PRA
LAIMĖJO ČEMPIONATĄ

New York — birž. 14— 
Italų milžinas Camera pa
davė čempionatą Ameriko
nui Max Baer po vienuoli
kos kartų puolimo ant že
mės ir vienuoliktame roun- 
de. Jį Baer’is taip taškė, 
kad dviejuose rounduose 
Camera buvo sukniubęs ant 
žemės net septynis sykius.

Beveik niekas negalėjo 
tikėti, kad tokį milžiną taip 
sumuštų mažesnis oponen
tas. Mat Camera turi per
daug raumenų, o neužtek- 
tinai miklumo ir smegenų, 
kad pajėgti save greitai ir 
vikriai iš Baer’io kumščių 
pavojaus išgelbėti. Baer’io 
smūgiai buvo pergreiti ir 
pavojingi. Užtat jis ir lai
mėjo.

Kumščiavosi su tuo italu 
kalnu ir musų tautietis J. 
Šarkis. Veną kartą Šar
kis išėjo laimėtoju, antru 
sykių atidaė savo čempio
natą italui.. Tokiu budu 
trumpame laikotarpyje sun
kaus svorio boksavimo čem
pionato karūna perėjo per 
kelias tautas:

Šarkis numovė nuo vokie
čio Max Schmelling ir pas
kui atidavė Carnerai, italui 
o dabar žydelis nutraukė 
nuo italo. Matyt, labai sun
ki “karūna,” ilgai negalinę 
vienas išlaikyti.

PASIRAŠĖ SIDABRO 
AKTĄ

Washington. — Pasira
šyta naujas sidabro supir
kimo aktas, stdyg kurio S. 
V. iždo departmentas pra
dės supirkinėti sidabrą ir 
jo galės pirkti iki 1,300,000,- 
000 uncijų. Tai pusėtinai 
didelis saikas sidabro. Si
dabro kaina pinigų vertėje 
nutatyta viena prieš tris.

DU NUOGU SUMUŠTU
Sikeston, Mo. — Nuogas 

vyras ir moteris rasta be 
žado jų automobilyj. Šalę 
jų kruvinas jų užpuoliko 
kirvis. Spėjama, kad juodu 
keliavo kaipo pedlioriai iš 
Arkansas.

DEGINA KAVĄ
Rio De Janeiro — Kavos 

departmentas paskelbė, jog 
per pirmas dvi birželio sa
vaites buvo sudeginta 63,- 
776,349 svarai kavos. O nuo 
1933 m. sudeginta 3,760,756- 
565 svarai.

JAPONIJA PERKA VATĄ 
IR GELEŽĮ NE KAREI
Washington — Suv. Vals. 

nesupranta Japonijos, jei 
mano, kad jos dideli vatos 
ir metalo pirkiniai šioj šalyj 
įrodo prisirengimą prie ka
rės, sako ambasadorius Hi- 
rosi Saito. Jis tvirtina, kad 
vata yra perkama padidini
mui prekybos, o ne vartoji
mui kaipo sprogstančios 
medžiagos. O metalą Japo
nija perka išbudavojimui 
šimtus mylių Mandžurijos 
gelžkelių. Dalis gal eis ir 
amunicijai prispažino japo
nas.

DARBININKŲ REIKA
LAVIMAS GEG. MĖNESĮ 

PAŪGĖJO 20%
Cleveland, O. — Iš Suv. 

Vals. gautų žinių Ohio vals. 
darbininkų samdymo ofisas 
gavo raportą kuris parodo, 
jog Suv. Vals. darbininkų 
samdymas per geg. mėnesį 
paaugo 4.032, 20.3 nuošim
čio daugiau negu balandžio 
mėnesį.

Davimas darbininkams 
vietų geg. mėnesyj buvo 3- 
239, 20.4 nuošimčio daugiau 
už balandį, kuomet aplika
cijos sumažėjo 26.1 nuošim
čio.

AUDRA
Milwaukee —Vienas žmo

gus užmuštas audroj’ kuri 
plačiu ruožu siautė per Wis
consin’© vals. Išversta daug 
telegrafų stulpų. Išrauti 

__ o_____ , __ v ______ medžiai virsdami užblakia- 
“Eugenics” Teismo Butas, j vo kelius ir sugriovė daug 
143 jų patys pasidavė tai 
operacijai, po kurios jie ne
gali būti tėvai, bet nekenkia 
lyčių gyvbei. Viso buvo eg
zaminuota 348 ypatos. Bet 
23-ms teismas jokių patvar- i 
kymų neišdavė. - Raporte 
buvo pažymėta, jog dau
gumoj tie “ligoniai” bu
vo vyrai. Eugenics Teismas 
užvedė sterilizavimo sistemą 
išvengimui turėti vaikų šei
mynoms, kurios susideda iš 
vieno ar kito pusės defekto.

namų.

DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLS BONŲ APMO-j 

KĖ.IIMO
Pastaruoju laiku Lietu

vos Pasiuntinybė Washin- 
ton’e gauna daug paklau- \ 
simų dėl Lietuvos Laisvės1 ’ 
Paskolos apmokėjimo.

Ryšium su tuo praneša-. 
ma, kad Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai yra išpirk-

Dirvos” Kontestas Suradimui Dviejų Seniau
sių Amerikos Lietuvių: Seniausio Amžiumi 

ir Ilgiausia Amerikoje Pragyvenusio

KAZYS GAIDIKAS 
New Haven. Conn.

Štai “Dirva” surado seniau
si iki šiol žinomą Amerikoj gy
venantį Lietuvį. “Dirvos” pa
stangos surasti seniausį amžiu- 

i Ameri- 
gražių

degė! Išlipęs, pradėjo verkti. 
Vyrai pareikalavo parodyt kur 
yra valgyt. Vidun įvedęs pa
rodė puodą verdamu bulvių, bet 
jie tik pamaišė ir nevalgę pa
reikalavo parodyt km- yra mė-

tini tik nuo 1935 m. liepos mj Lietuvi ir ilgiausia 
men. 1 d., tai yra, nuo jų kcje išgyvenusį

KATALIKAI PRIEŠ NE
ŠVARIAS FILMAS

Cleveland, O., — birž. 18 
Vakar į Cleveland© Stadium 
susirinko 50,000 Cleveland© 
diocezijos katalikų iš ketu
riolikos žiemių Ohio valsty
bės apskričių priėmimo J. 
E. arkiv. A. Giovanni Ci- 
cognani su pirmąja oficiale 
pas vysk. Schrembs vizitą.

Ši tūkstantinė minia aky- 
vaizdoje Papos atstovo ir 
vietinio vyskupo sudėjo pri
žadus vesti kovą su nepado
rių teatrų filmininkais ne
lankydami jų nepadorių 
vaizdų teatrų.

Antrytojaus, t. y., pirma
dienį čia atidarė Suv. Vals. 
ir Kanados katalikų ligoni
nių sąjungos metinį suva
žiavimą.

JAUNAS PRADEDA 
NUDIZMĄ

Denver, Col. — Billy 
Hocks, 3 metų vaikas jau 
įdirmavotas į nudistus, taip 
bent mano Denver’io polici
ja. Ketvirtu kartu jį rado 
nuogą klaidžiojant po gat
ves.

Vienas mielaširdingas 
groseris iškirpo cukraus 
maiše skyles ir užmovė ant 
to pabėgėlio vaiko kūno. 
Kadangi jau jis taip buvo 
pasielgęs ne kartą, tai poli
cija tuoj ji pažino ir pasiun
tė namo pas mamą.

prinokimo termino dienos ir 
yra apmokėtini bet kuriuo! 
laiku per 10 metų, tai yra, 
ligi 1941 m. liepos mėn. 1 d. 
Paskutiniųjų, tai yra, 1935 
m. liepos mėn. 1 d. palukan- 
nos (nors tam tikslui ir nė
ra atskiro kupono) bus iš
mokamos kartu su bonais.

Lietuvos Pasiuntinybė

davė

M.

MIDLAND PLIENO KOM
PANIJA PERKA 10 AKRŲ 

ŽEMĖS DETROITE
Midland Steel Products 

Co., didelė automobilių iš- 
dirbystė nupirko 10 akrų 
plotą žemės Detroit’e nuo 
Packard Motor Car Co., kur 
bus būdavo j amas $400,000 
namas. Dabar ši kompani
ja turės ant Mount Elliot 
gatvės 22 akru. Tai bus di
delis priedas plėtojimui 
tomobilių išdirbystės.

VYRAS SUDEGINO 4 
MERGAITĘ

Sharon, Pa. — birž. 16— 
Homer M. Sanders, 43 elek
tros inžinierius prisipažino 
teisėjui, jog jis sudegino 4 
meti} amžiaus mergaitę L. 
Dilley. Jis bijojo, kad jis 
nekaltintų užtai, kad jis 
besmilkydamas savo stubą 
paliko neužrakytas duris, 
Mergaitė įėjo vidun ir ją 
durnai užtroškino. Todėl 
radęs ją grįčioj negyvą, su
vyniojo į paklodę ir išnešęs 
lauk į saugią, vietą, sudegi
no, kuomet jo trys vaikučiai 
žiurėjo į tą vaizdą.

pasekmių.
KAZYS GAIDIKAS

Haven. Conn., yra seniausias 
iki dabar žinomas Amerikoje 
gyvenantis Lietuvis, ir turbut 
nesiras kito kas atims nuo jo 
tą garbę!

Žinias apie Kazį Gaidiką 
patiekė “Dirvos” koresponden
tas K. Blažaitis.

Kaziui Galdikui per Šv. Joną 
(gaila kad jis ne Jonas) — šį 
sekmadienį, Birželio 24 dieną-— 
sueina lygiai ŠIMTAS METŲ 
amžiaus! Taigi, jis sulaukė sa
vo šimto metų sukaktuvių ir 
ačiū “Dirvos” sumanymui su
rasti seniausį Amerikoje Lietu
vį, apie jį žino ir Amerikos ir 
Lietuvos Lietuviai!

iš N ew

Kazys Galdikas

au-

M.KANADA ŽYMĖS 400
GIMIMO DIENĄ

Quebec — Šią vasarą 
quebekieciai apvaikščios 400 
metų sukaktį nuo franeuzo 
kap. Cartier atradimo upės 
Lawrence ir Kanados, 1534 
metais. Visoj provincijoj 
skambės tų garsių dienų 
žygių atbaisiai, kuomet Ja
ques Cartier 1534 m. pas-

uždėjo ant Prezidento pe- tatė medinį kryžių, kaipo 
čių gaubtuvą, kaipo dakta- ženklą jog ši šalis priguli 
riato ženklą*. i Francijai.

LAIVAS UŽĖJO ANT 
UOLOS STAVANGER.

NORWAY
Garlaivis Dresden užga

vo uolą Norvegijos pakran- 
čiuose. 1,328 pasažieriai iš
gelbėta, o iš 12 keturi buvo 
negyvi, aštuoni žuvę ant 
to laivo naziai ekskursioni- 
stai turėjo partę.

jaunas prigėrė.
Lietuvoje bau- 

bet apie ją ne
nes pats buvo

ROOSEVELTAS GAVO 
DAKTARO LAIPSNĮ

New Haven, Conn. Prezi
dentas Rooseveltas gavo 
nuo Yale Universiteto tiesų 
daktaro laipsnį Anglų kal
bos profesorius W L Phėlps

5-TA PATI, 4-TAS VYRAS
. Cleveland, O. — Kaip P. 

Miller’is, 54,. ves p-nią So
fiją Schreiber, 60, tai jis 
mokės pryčerihi penktu kar
tų, o ji klausysis vestuvių 
varpų ketvirtu kartu, pagal 
jųdviejų aplikacijas.

Schreiberienės trys vy
rai mirė, kuomet Miller’io 
trys pačios mirė, o ketvirta 
puo jo atsiskyrė.

šitie Amerikoje daryti Boeing daug-motoriniai lėktuvai, skrendanti tris mylias į mi- 
nutą, kokius naudoja Amerikoje United Air Lines ilgo:ns kelionėms, tapo dabar 
padirbdinti ir išvežti į Vokietiją, Luft Hansa, žymiausiai oro linijai, vežioti pasažie- 
rius tarp LondiZ.o-Paryžiaus-Berlino. Jie skrenda po 171 mylia į valandą, neša de
šimts pasažierių, du pilotu, patarnautoją ir prekes.

APIE K. GAIDIKĄ
Štai informacijos apie Kazį 

Gaidiką, kaip jas “Dirvai” pa
tiekė K. Blažaitis:

K.. Galdikas gimė Birželio 
24 d., 1834 metais, sūnūs Jono, 
iš Švėkšnos miestelio, Tauragės 
apsk., Žemaitijos.

58 metai Amerikoje, atva
žiavo būdamas 42 metų, 1876 
metais. Važiavo pas Juozą 
Celiauskį į New Haven, Conn., 
ir čia visą laiką išgyveno.

Važiavo į Ameriką per Ham
burgą, plaukė laivu 14 dienų, 
ir išlipo New Yorke.

Jo tėvas mirė 42 metų am
žiaus, motina išgyveno iki 78 
metų. Brolis

Nors gyveno 
džiavos laikais, 
daug ką žino,
laisvas miestelėnas, tik girdė
davo kad ponai žmones kanki
na. Jaunas būdamas pramoko 
smuiką groti, taigi po miestelį 
ir grodavo vestuvėse kaip že
maičių taip ir žydų. Veik kas
dien jam būdavo geri laikai.

Nuo kitų girdėjo kad kunigai 
per išpažintį išklausę baudžiau
ninkų pasisakant padarius ką 

| prasikalstame ponui, tuoj juos 
įskųsdavo, ir ponai savo bau
džiauninkus tada pliekdavo.

Iš amato Gaijikas buvo sta
lius ir mūrininkas, bet jau ne 
gali nieko 
skurdžiai,

1 miesto.
Pamena

j sujudimą atgauti laisvę. Tada 
i buvo apie 10 ar 12 metų vai- 
j kas. Jo tėvas pamatė ateinan- 
| čius į jų namus keturis vyrus 
su šautuvais. Pametęs viedrur 
kieme, pabėgo į krumus ir pa
sislėpė, o motina išsigandus 

•nubėgo į kaimynus. Patš Gal
dikas įsilipo į didelį medį, ku
ris buvo šakotas ir lapuotas, 
ir manė kad jo nematys. To-

I liau pasakoja kad nematyda
mas kur tie vyrai yra, pradė
jo švilpti, vyrai atsišvilpė, na 
ir atėję po medžiu jį pamatę 
įsakė lipti laukan, o ne tai nu-

I šausią. Išlipant, kad rėžė per 
I kelnaites viedralankiu kad net 
išrodė jog visas miestelis užsi-

Perėjus rubežių, 
šautuvus sustatė 

su šautuvais 
Nuvedė juos 
rubežiaus, ir 
užfundijo ko- 

Pas-

eiti.

dirbti, gyvena laba?
gauna pašalpą iš

apie vieną Lenkų

sa ir duoną, o jeigu neparodys 
tai gaus daugiau! Vienas už
simojo mušti, bet kitas pagrie
bė jį į glėbį ir nedavė mušti.

Pergandintas, jis nuvedė vy
rus į rūsį, kur buvo supiltos 
bulvės, ten buvo paslėpta mėsa 
ir duona, ir buvo apie trys gor
čiai degtinės, jie pasigrobė tą 
degtinę, pusę kepalo duonos, ir 
kumpį, atsinešė į virtuvę, išsi
virė kumpį ir gerdami degtinę 
prisivalgė. Degtinės dar liko, 
vieni norėjo susipilti į mažes
nes bonkas ir neštis, bet vie
nas pasakė kad nereikia skriau
sti biednus žmones.

Galdikui įsakė pervesti juos 
per rubežių į Prusus ir paro
dyt karčiamą, ką jis, vaiku bū
damas ir viską gerai žinoda
mas, padalė, 
vyrai savo
prie stulpo, nes 
nevalia buvo 
į karčiamą netoli 
tie vyrai net jam
kio tai skanaus gėrimo, 
kiau įdavė krepšelį popierinių 
Rusiškų pinigų, liepė parnešti 
tėvams. Palikęs vyrus karčia
me je, Gaidikas parbėgo pas tė
vus, gerai žinodamas kas lau
kia jo už parodymą atėjūnams 
maisto slėpimo vietos. Parėjęs 
pamatė tėvą -kieme laukiant su 
stora virve. Tuoj puolė prie 
motinos, parodė parneštus pini
gus, ir tada tėvas virvę nume
tė ir jam neprisiėjo gauti muš
ti.

Kiek man žinoma, rašo to
liau K. Blažaitis, tai Gaidiko 
butą labai drūto sudėjimo: jau 
keli metai nieko negali dirbti, 
prastai gyvena, vargu kada ge
rai pavalgo arba lovoj pamiega, 
o gyvas ir gana. Gyvena kaip 
pustelninkas; plaukais apžėlęs 
kaip misijonierius. Plaukai dar 
ne žili.

Blažaitis turėjo gana vargo 
iki prisikalbino senuką ateiti 
nusifotografuoti. Paveiksle jį 
matome su jo “skripkele”..

KITAME NUM. BUS APIE 
ILGIAUSIA AMERIKOJE IŠ
GYVENUSĮ. Tėmykit “Dir
vą”!



DIRVA

Korespondencijos
.ITT* "■*» «■!«*■'

PAGERBKIME DARIŲ 
IR GIRĖNĄ BROOKLYNO-N. Y. IR N.J. mas kiekvieno išsireikšti savo 

mintis apie Įdubo veikimą, už

BALTIMORE, MD.

Įvairios žinutės
Jau prabėgo kelios savaitės, 

kaip “Dirvoj” nesimato jokių ži
nučių iš šios kolonijos. Išrodo 
lyg Baltimores lietuviai butų 
visai apsnūdę ir jų korespon
dentai išnykę, ko negalima da- 
leisti. Kad padaryti pradžią 
korespondentams ir juos paska
tinti prie vyartojimo plunksnos 
paduosiu keletą žinučių iš vė
liausių įvykių.

Birž. 6 d. Arnalgamatų uni
jos lietuvių skyrius laikė savo 
mėnesini susirinkimą, ,kuriame- 
delegatai iš Rachester’yj atsi
buvusios unijos konvencijos iš
davė raportus. Nors aš esu 
girdėjęs visokių raportų ir iš 
visokių seimų, bet tokio rapor
to, kaip davė Baltimores lietu
vių delegatai, da nesu girdėjęs. 
Apart pasigyrimo, kokias turėjo 
vaišes ir kokie konvencijoj kal
bėtojai sakė prakalbas, daugiau 
nieko.

Kokius darbininkų gerovei 
padarė aptarimus ir kaip juos 
viršininkai vykdys gyyeniman 
apie tai nepravėrė nė pusės lu
pų. O gal apie tai konvencijoj 
nebuvo nė kalbama. Tačiaus 
tų dviejų delegatų vaišės uni
jai kainavo $300, o tie, ką juo
du siuntė, kas toj unijos kon
vencijoj buvo nuveiktą jų labui 
nieko nesužinojo.

Birž. 10 d. atsibuvo Liet 
Salės B-vės dalininkų sureng
tas piknikas. Diena vuvo graži 
Publikos atsilankė virš 400. Ti
kimasi, jog pelno turės apie 
porą šimtų. Tą pačią dieną, 
apie septintą valandą vakare, 
Chicagos Vanagas su savo va
nagaičiais buvo nutūpęs i lie
tuvių Šv. Alfonso parapijos sve
tainę, bet publikos atsilankė 
taip mažai, kad Vanagui neliko 
nė ant gaselino. Mat, davatkos 
kaip ii- vištos, bijosi Vanago ir 
neina jo pamatyt, nežiūrint to 
kad Vanagas ir parapijos salėj 
kunigėliams savo šposus rodo.

Baltimore’j yra keturios, pa
čių lietuvių užlaikomos ir val
domos taupymo ir paskolos 
bendrijos. Seniausioji jų jau 
receiverio rankose. Kiti dvi irgi 
kaip tik kojas velka ir savo 
dalininkam neišgali nė ant rei
kalo daugiau kaip penkinę duo
ti. O ketvirtoji, pati jauniausio
ji, netik kad savo dalininkams 
moka kiek kuriam priguli, bet 
ir paskolas jau duoda ant namų. 
Kas reiškia, kad jauniausioji 
sesutė, nors ir buvo dalinai pa
liesta depresijos, tačiaus iš jos 
laimingai išsikasė ir vėl teikia 
savo patarnavimą tiems, 1 kurie 
prie jos glaudžiasi.

Balandėlis

AKRONO
Ž I N I O s

MIRĖ. Urnai susirgo Gegu
žės 27 d. ir mirė A. Sunteckie- 
nė, dar jauna moteris. Buvo 
gera tautietė, darbšti, ir nuola
tinė “Dirvos” skaitytoja. Liko 
rodos vienas brolis gyvenantis 
Pennsylvanijoje, bet j laidotu
ves nepribuvo. Visi Akronie- 
čiai apgailauja netekę geros 
vientautės.

INŽINIERIUS. Birželio 15 
L pabaigė Akrono Universitete 
inžinierystės mokslą Pranas Ro
kas sūnūs Jurgio Roko, nuola
tinio “Dirvos” skaitytojo. Pra
nas Rokas yra antras čia gi
musių jaunų Lietuvių baigti 
aukštus mokslus. Pereitą me
tą Pittsburghe baigė inžiniery
stės mokslą p. Sketrienės sū
nūs.

Pranas Rokas be inžinierys
tės ir mekaniško mokslo baigė 
ir karišką mokslą ir gavo laip
sni antro leitenanto. Nuo pat 
aunystės Pranas buvo geru 
nokiniu ir mokyklose jam se- 
cėsi. Tėvai permatydami jo 
gabumus stengėsi jam gelbėt 
r leido į universitetą, nežin
ant sunkių laikų.

P. Rokas priguli A. L. Drau- 
jiškam Klube ir su visais dar
buojasi Lietuvystės labui.

Kalnas.

GRAŽUS IŠVAŽIAVIMAS.
Akrono Lietuvių Draugiškas 

Klubas turėjo savo pirmutini 
;io3 vasaros draugišką pikniką 
?ell Parke, Northfielde, sekma- 
lienį, Birželio 17 d. Išvažiavi
mas visapusiai pasisekė.

Klubo baseball tymas nuga- 
ėjo Clevelando šv. Jurgio pa
rapijos tymą 7 prieš 6. Vincas 
Darulis išmušė ‘home run’ Ak- 
oniečių pusėje.

Ateityje vėl pasistengkime 
risi dalyvauti Draugiško Klubo 
riknike..

NELAIMĖ. Su apgaila pra
nešame kad p-lė Eva Kazlaus
kas, narė Akrono Liet. Drau
giško Klubo, Birželio 17 d. ry
te buvo patikta skaudžios ne- 
aimės gryžtant iš darbo. Ji 
capo nuvežta Į miesto ligoninę. 
Nariai Draugiško Klubo linki 
jai greičiausio pasveikimo.

J. T.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

PHILADELPHIA, PA,
Čia yra daug lietuvių, tarp 

jų ir gerų tautiečių, kurie yral 
daug pasidarbavę lietuvybei. I 
Bet dauguma čianykščių lietu-! 
vių yra sulenkėję. Net lietu- . 
viškuose parengimuose girdėt 
lenkiškai kalbant ir dainuojant.! 
O taip yra dėlto, kad liletuviai* 
nededa pastangų tą išgryninti,; 
t. y., atskirti lietuvius nuo len-i 
kų. Iš to atžvilgio čia lietu
viams gresia pavojus. Nors tai 
didelis darbas, bet pasidarbavus! 
butų dideli vaisiai. Tuo žvilgs
niu reikėtų kreipti ypadingą; 
domę ant musų jaunimo.

Kitas dalykas, labai mažai. 
apie philadephiečių veikimą ma
tosi lietuvių tautiškuose lai
kraščiuose, k. t. “Dirvoje” ir 
kituose, čia, turbut, didžiausiai 
kaltė ir apsileidimas vietos vei
kėjų bei korespondentų. čia 
buna daug svarbių pramogų, ; 
bet niekas apie jas neparašo. 
Vyrai prie darbo. Rašykime Į; 
“Dirvą” ir kitus laikraščius, o '■ 
nauda bus didelė mums ii- abel- 
nai visiems lietuviams.

Erškėčio Dyglis į

Lakūnų Fotografijos
Kurie norite Įsigyti musų ne

laimingų karžygių lakūnų Da
riaus ir Girėno fotografiją su 
jų lėktuvu “Lituanica” pasisku- 
binkit iki jų dar Clevelando ko
mitetas turi. Kaina tik 50c.. 
visi pinigai eina Dariaus-Girė
no paminklo statymui.
(Iš kitų miestų norėdami įsigy
ti Dariaus-Girėno fotografijas 
kreipkitės į “Dirvą”, pridėdami 
po 5c už persiuntimą, nes visas 
50c už fotografiją eina Į fon
dą. Galit susidėti keli viename 
mieste ir parsitraukti sau po 
fotografiją atminčiai.)

Žmonijos ar Tautos gy
venime vieni metai yra la
bai trumpas laikas, betgi ir 
vienų metų eigoje daug kų 
žmonės užmiršta greitai be
sikeičiančiose kasdien i n i ų 
rūpesčių aplinkybėse. Betgi 
pasitaiko ir tokių įvykių 
kurių naprivaloma ir negali 
užmiršti. Vienas tokių žy 
gių buvo kapt. Stepo Da
riaus ir Įeit. Stasio Girėno 
skridimas iš New Yorko 
Kaunan: Šis nepaprastas 
įvykis bus per amžius Lie
tuvių minimas, gerbiamas, 
aprašomas ir apdainuoja
mas.

Nei vienas musų nesame 
pilnai atlikę viską ką galė
jome musų lakūnams gy
viems tebebuvus, nei vienas 
neatlikome savo pareigos 
visiškoje pilnumoje, kai jie 
jieškojo musų tallkos ir pa
ramos ruošiantis žygiui, ku
ris virto viena žymiausių 
musų tautos tragedija. Ži
nom, buvo ir tokių žmonių 
kurie arba pašiepė ruošia
mą žygį arba tiesiog kenkė. 
Išmetinėti dabar ne laikas: 
dabar stengkimės tinkamai 
savo karžygius pagerbti 
metę visus kitus reikalus i 
šalį.

Musų karžygiams garbin, 
gai žuvus, iškilo vaidai, 
ypač tarpe tų, kurie nerado 
galimu “perversmininko” ii 
“kapitonų bei leitenantų 
kur ankačiau ir šiemet kar
žygius mėginama pagerbti 
gegužinėmis su šokiais, kal
bomis, gėralais, kalbomis ii 
tt. laikantis abalsio, kad 
“gyvenimas turi eiti pir
myn”. Tas panašu į orgiją 
ant karžygių kapo. Laku 
nu ginklo draugai tokius 
“pagerbimus” smerkia ii 
šiuomi raginą kilniau lakū
nus pagerbt. Tiesa, senovės 
lietuvių puotose seneliai 

Į vaidylos, 'kanklėms prita- 
! riant apdainuodavo garbin- 
1 gą praeitį ir garsius karžy
gius, bet tos puotos įvyk
davo tik garbingus gyvus 
svečius priimant: žuvusief 
buvo gerbiami gedulo iškil
mėse.

Lakūnų ginklo draugą’ 
šiuomi kviečia visų koloni
jų lietuvius rimtai ruoštis 
liepos 15-17 dd. iškilmėms. 
Pav. Brooklyne ruošiamasi: 
‘■urėti ištisą eilę radio:pa- 
skaitų, Floyd-Bennett Field 
aplankymas, lakūnų laiško 
ir daiktų paroda, Dariaus- 
Girėno Postui vėliavų pa- 
šventinimas ir įteikimas 
gedulo pamaldos, viešos pa
skaitos, amerikonų spaudai 
straipsnių pagaminimas. Iš
kilmių tvarka bus paskelb
ta vėliau. Be to, abudu la
kūnai buvo Lietuvių Legio
no nžiriai ir organizatoriai. 

; jiems mieliausias darbas 
buvo sutelkti paprastai po
litikuojančių vadų užmirš

tus ginklo draugus, Lietu
vos ir Amerikos savanorius 
bei veteranus. Naujų Legio- 

Ino Postų steigimas bus ir
gi lakūnų pagerbimo pro
gramos dalis. Taigi, į darbą 
broliai ir seserys! Atiduo
kime savo karžygiams jiems 
tinkamą pagarbą.
A.L.L. DARIAUS-GIRĖNO 

POSTO KOMISIJA

ŽINIOS
PADĖKA z ‘

Š.m. birželio m. 7. d. man 
gavus iš Brooklyn Law 
School, St. Lawrence Uni
versity, teisių magistro (L- 
L.M.) laipsnį, A.L.L. Dari
aus-Girėno Posto ginklo 
draugai suruošė pagerbimo 
vakarienę, kuri išliko neti
kėtu surprizu ligi pat va
karienės pradžios (kaip vie
nas legionierus atsakė “ka
riška paslaptis, gerai už
tylėta”), ir suteikė dovaną.

Pirmą sykį savo gyveni
me sulaukęs tokio surpri- 
zo, begalo esu dėkingas Pos
to ginklo draugams ir Tau
tininkų Klubo svečiams, 
ypatingai Posto Vadui dr. 
V. J. Vyšniui ir komisijos 
nariams draugams A. Ka- 
smočiui, J. Šimoniui ir P. 
Satkui. Vakarienės metu 
pagyrimų nešykštėta ir as 
jaučiuosi nepilnai juos pel
nęs. Kaip ir a. a. kap. Da
rius, jaukiausiai jaučiuosi 
ginklo draugų šeinioje ir 
atsilygindamas už siurprizą 
dėsiu dar didesnių pastan
gų dirbti Tautos ir Legiono 
bei garbingai žuvusių laku
mų didesnei garbei.

K. R. Jurgėla

NEWARK, N. J. 
Nuteistas kalėjimai!

Antanas V. Vaškevičius, New- 
ark'o advokatas (vytis) buvo 
nuteistas nuo dviejų iki trijų 
metų į valstybės kalėjimą per 
teisėją Brennan. Gegužės 24 d. į 
Vaškevičius buvo apkaltintas už 
susukimą dviejų Felikso Get- 
čiaus bonds’ų, kurių jis buvo 
administratorium. Prieš jį yra 
ir da keturi kiti apkaltinimai.

Teisėjas Brennan imponuo
jančiame nusprendime išsireiš
kė: “Aš manau tu esi negeisti
nas advokatūrai ir pavojusin- 
gas draugijai. Gynimas tavo 
nekaltumo ant manęs jokio įs
pūdžio nepadarė.” Tą žinią pa
davė “Newark Evening News” 
birželio 13 d.

Newarko Reporteris.

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
AVIACIJOS DIENA 

PAVYKO
Birželio 3 d., 1 vai. po pietų, 

Teterboro Airporte, Hasbrough 
Heights, N. J., įvyko New Jer
sey valstijos visų Lietuvių ben
dromis jiegomis rengta aviaci- 
ios diena. “Lituanica II” su 
F. Vaitkum ir kitais atskrido 
iš Worcester, Mass.

Aviacijos diena pasisekė, bu
vo gerų ineigų, gryno pelno pa
siliko antraip skridimui $402.14 
ir prie to dar gauta aukų, kas

davinius, naujus žygius, ir tt. 
Reikia pažymėti, kad daugel 
narių kalbėdami vartojo lietu
vių kalbą ir ragino viens kitą 
irgi lietuviškai kalbėti.

Birž. 11 d. atsibuvo Lietuvių 
Klubo mėnesinis susirinkimas 
Liet. Laisvės Svetainėj. Per 
susirinkimą buvo užgirti ir pri
imti penki nauji nariai taipgi 
buvo nutarti sekanti įnešimai.

Spausdinti narių korteles; 
rengti pikniką vien tik nariams 
ir jų draugams Brazaičių slėnyj, 
birž. 24 d. įžanga $1. kiekvie
nam ir veltui bus valgiai, gė
rimai, žaidimai, lošimas korto
mis, šokiai ir bendras dainavi
mas lietuviškų dainelių. Į šį 
pikniką visi nariai yra raginami 
atsivežti ir savo tėvelius, idant 
jie geriaus galėtų susipažinti 
su musų klubo nariais ir jo vei
kimu ir pamatyti, kaip gražiai 
viskas yra daroma užlaikymui 
lietuviškų papročių, kalbos ir 
dainų. K. V. S.

I , - r-____I r.
TORONTO, ONT.

Geg. 24 d. Toronto miestas 
apvaikščiojo savo 100 metų su
kaktį, gavimą miesto vardą ir 
pasiekimą 10,000 gyventojų. 
Tam tikslui maršavo apie 30 
įvairių tautų paroda, kiekviena 
tauta buvo savo tautiškuose rū
buose.

Lietuvius reprezentavo 14 vy
rių ir 10 merginų tautiškuose 
rūbuose. Vyrai dėvėjo baltas

lietuoju parapijos svetainę, kur 
linksminosi, šoko ir žaidė iki
12 v.

šis piknikas — balius parodė B 
daug draugiškumo ir* simpati- I 
jos Torontiečių tarpe, nes visi I 
rėmė iš-vien nežiūrint jokių K 
partijų išskyrus, žinoma, komu- I 
nistus.

Vieša padėka
Eisenos ir baliaus komisijos Į 

vardu reiškiu padėkos žodį vi- I 
soms ir visiems, kurie kuomi- I 
nors prisidėjo prie surengimo I 
Toronto’s šimtmetinės paminė- I 
jimo parodos. Ypač priklauso R 
didelis ačiū tiems, kurie atsto ■ 
vavo parodą-eiseną ir tiems II 
kurie prisidėjo prie taip gra- i 
žaus surengimo pikniko ir ba- ■ 
liaus. Ištikro, tokio pikniko dar H 
Toronto’j iki-šiol nebuvo. Ačiū I 
tiems, kurie aukojo tokius ska- Į 
nius valgius, būtent: Kun. K. I 
Baronui, Pociams, Danieliams, B 
Frenzeliams, Jo k u b y n a m s, B 
Skinulienei, Kalinauskienei, žiu- į 
rinskaitei, Butkevičiutei, Vėsu- I 
laitei, K. Turčiams, A. Turčiams, į 
Gruoblevičiams ir E. Narušiui. I 
Ačiū visoms šeimininkėms ku- | 
rios taip skaniai sutaisė vai- į 
gius ir prie stalų tranavo p. 
Danielienei, Jokubynienei, Jur- 
čienei. Skinulienei ir Frenzelie-' 
nei. Ačiū visai gerbiamai pub 
likai už skaitlingą atsilankymą.

E. N.

Išvažiavimas į B. Pociaus ūkę.
Liepos 1 d. Toronto’s lietuviai 

rengia obendrą linksmą išvažia
vimą ,į Pociaus ūkę (farmą),

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO DELEGACI
JA APLANKYS AMERIKOS LIETUVIUS

Gerbiamų svečių kelrodis po Amerikos Lietuvių ko
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.
Didžiojo New Yorko Lietuvių Vilniaus

8TRUMSKIUI NEPAVY
KO PABĖGTI

Sandariečių—liaudininkt] 
tikėto kandidatas į S L A 
Centro prezidentus, p. X 
Strumskis slapta, be 38-tos 
kuopos žinios, kurioj jis per 
daug metų priklausė, norėjo 
iš tos kuopos pabėgti į ’kitą 
naujai tam tikslui suorga
nizuotą kuopą. Bet jam ne
pasisekė. 38-ta kuopa laiku 
sužinojo ir pasigavo jį už 
skverno.

Priežastis, kodėl jis norė
jo pabėgti, buvo ta, kad 38- 
a kuopa jam nepasitikėjo 
r jo neišrinko delegatu į 
>8-tą SLA Seimą. Norėda
mas būtinai tapti delegatu, 
kad sustiprinti progą likti 
išrinktu SLA Centro prezi
dentu, jis susiorganizavo 
naują kuopą ir, kaip teko 
girdėti, iš jos gavo mandatą 
būti delegatu 38-am Seime.

Persikėlimo lakštą iš 38- 
tos kuopos jis išgavo slapta, 
be kuopos žinios ir nutari
mo, ko reikalauja SLA kon
stitucija. Tas faktas paaiš
kėjo 38-tos k. susirinkime, 
birž. 7 d.

Kadangi p. Strumskis ne
gražiai pasielgė slapta bėg
damas į kitą kuopą neprisi
laikė konstitucijos patvar
kymų ir kadangi 38-toj 
kuopoj yra finansinė ne
tvarka, kilusi iš Strumskic 
kuopoj prezidentavimo iš 
38-tos k. da neišleisti, ir pa
silaikyti bent iki finansinė 
netvarka bus sutvarkyta. 
Apie tą raštu pareikalaus 
Centro sekretorių p. Strum- 
skį palikti da 38-toj K. Iki- 
šiol strumskinės slaptos, po
žeminės priemonės sekda
vosi, bet dabar pradeda ne
sisekti. Tur-but, tos slap
tos intrigos SLA organizaci
jai nusibodo ir jau baigsis. I

Fašistų Žvalgas

viskas sudaro $484.91. Pasių
sta į ALTASS Chicagon $480.

Iš New Jersey valstijos jau 
yra pasiųsta viso $721.75.

N. J. valstijos Lietuvių ko
mitetas dekuoja visiems prisi- 
dėjusiems darbu aviacijos die
noje Birž. 3, ir publikai už pa
rėmimą.

A. S. Trečiokas, 
Komiteto sekr.

ELIZABETH, N. J. 
Iš Liet. Klubo veikimo

Antroji vietinių jaunų vyrų 
puota įvyko geg. 28 d., Klea- 
nor’s restaurante, Elizabeth, N. 
J. ši puota, kaip ir pirmoji, bu
vo ruošta vien tik klubo nariams 
ir kviestiems svečiams. Išvi
so dalyvavo apie 25. Buvo 
kviestas ir Lietuvos Vice-Kon- 
sulas, p. P. Daužvardis, kuris 
jau buvo apsiėmęs dalyvauti, 
bet kelias dienas prieš puotą 
prisiuntė laišką klubo pirm. A. 
Patrick ui, kuriame pranešė, kad 
del įvairių priežasčių negalėsiąs 
dalyvauti.

Puotos metu vakaro vedėjas 
p. J. Palaikis perstatė visus da
lyvaujančius narius prašyda-

kepures ir mėlynus švarkus ir 
baltas kelnes, kas sudarė gra- 

į žią išvaizdą.
I Teko pastebėti per eiseną iš 
i žiūrovų daugiausia aploduojant 
grekų, kinų ir lietuvių tautas. 
Lietuvių grupė atrodė švariai 
ir vienodai apsirengusi.

Garbė Toronto lietuviams kad 
taip gražiai pasirodė tarp sve
timtaučių atstovaudami Lietu
vių Tautą!

Geg. 26 d. buvo surengta 
Highparke Toronto lietuvių tau
tinis balius ir piknikas miesto 
šimtmetinės sukakties proga. 
Publikos atsilankė nemažai. Vi
si linksmai praleido laiką šok
dami lietuviškus šokius ir žai
dimus. Vėliau, kada visi suėjo, 
svečiai tapo pakviesti prie sta
lų valgyti. Stalai buvo nudėti 
įvairiausiais lietuviškais val
giais kokius vartoja Lietuvoje. 
Visi pikniko dalyviai negalėjo 
sutilpti prie vieno stalo, tai vie
niems pabaigus kiti sėdo valgy
ti. Pasistiprinus vėl visi su di
deliu upu kas šoka, kas žaidžia 
ratuku, kiti fotografuojąs, o da 
kiti dainuoja tautiškas dainas. 
Temstant komisijos kviečiami 
visi su dideliu upu važiavo į

kur manoma linksmai praleisti 
dvi dieni, nes sykiu važiuoja 
ir griežikai.

Viešnios
Toronto’j lankėsi dvi viešni 

iš Pittsburgo: p-lės B. Liutkau- 
skaitė ir A. Rusteikaitė pas ,J. 
Grubavičius ir aplankė gimines 
ir pažystamus. Viešnios susipa
žino su Toronto miestu ir apie- 
linkėmis. Joms labai patiko. 
Nes p-lė B. Liutkauskaitė pasi
liko ilgesniam laikui.

Sutuoktuvės
Birž. 10 d. susituokė Juozas 

Tumas su panele Brone Liut- 
kauskaite iš Pittsburgo. Ve
dybos įvyko lietuvių bažnyčioj 
2:30 v. po pietų. Vestuvių po
kylis atsibuvo pas Tamošiūną 
250 Bellewoods Ave. Vestuvės 
buvo labai linksmos. Dalyvavo 
gražus būrelis svečių. Po ves
tuvių, birž. 11 d. p-lė Rusteikai
tė gryžo atgal j Pittsburgą, o 
jaunavedžiai žada praleisti me
daus mėnesį Toronto’j. Paskui 
Tumienė (Liutkauskaitė) žada 
gryžti Pittsburgan ir pasiimti 
savo vyrą. Naujai susituoku
sią porelę sveikiname ir linkime 
gražių saulėtų dienų. E. N.

Railway7s Pilis 
For Constipation

Whnt They Are t
A . mild reliable vegetable laxative 
which does not gripe, cause distress 
or disturb digestion. Not habit form
ing. Contain no harmful drugs.

Whnt They Do:
Millions of men and women, since 
1847, have used them to relieve sick 
headaches, nervousness, fatigue, loss 
of appetite, poor complexion and bad 
breath when these conditions are 
caused by constipation.

At All Druggists
Radway & Co., Inc., New York, N.Y.

En|oy a happy vacation at "The Playground of the Great lakes"— Junel6toSept.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... 
1 endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
į latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe- 
I 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 
1 for a day, a week-end or your entire vacation. Free parking space for 
į Ample garage space.

Easily reached by Auto, Ohio Rout. 2, U. S. Routo 6; by Rail, Interurban

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

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

Name-

Address
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VISOKIOS CHICAGOSMusų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiii-tiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave

NEPAPRASTA LIETU
VIŲ ŠVENTĖ

Chicagos liet, organizaci
jų ir visuomenės masinis su
sirinkimas 1934 m. geg. 17 
d. išrinko Lietuvių Dienai 
rengti komitetą: pirm. L. 
Šimutis, vicep. dr. Poška ir 
A. Kumskis, sekr. A. Žvirb
lis, kas. J. Mickeliunas, na
riai 0. Aleliunienė ir Ma- 
ziliaųskienė. Šis komitetas 
tarėsi su Dariaus—Girėno 
paminklo statymo komitetu 
ir birž. 16 d. nutarė bendrai 
surengti didžiulę Lietuvių 
Šventę liepos 28 ir 29 dd. su 
nepaprasta meno sporto ir 
aviacijos programa. Visas 
pelnas skiriamas paminklui.! 
Dainuos atskiri ir bendras J 
milžiniškas lietuvių koras. 
Lietuviai pasirodys įvairios 
sporto srityse. Padangėje 
įvairius drąsius triksus 
darys ir naujų rekordinių 
laimėjimų sieks garsus A- 
merikos lakūnai ir kelios 
lietuvaitės šoks iš aukščio

su parašiutais. Dalyvaus 
ir kelios Amerikos karo avi
acijos eskadrilės. Iš lietuvai
čių bus renkama 1934 m. 
Amerikos Aviacijos Kara- 
llaitė, kuriai bus veltui ke
lias j Hollywood’^ — į fil
mų žvaigždes. Platesnė pro
grama bus vėliau paskelbta.

Šimučiui, Simokaičiui ir 
Žvirbliui pavesta suorgani
zuoti meno komisiją, Žvir
bliui — radijo stotį, Micke- 
liunui kviesti kalbėtojus 
garsinti šventę per radiją, 
Simokaičiui kviesti- radijo 
propagandos komisijon A. 
Vanagaitį, J. Kurkj (Peo
ples Furn. Co.) ir J. Bud- 
riką. Tikietų komisijon iš- 

I rinkta K. Stulpinienė, (Da- 
, riaus sesuo), Aleliunienė, 
1 Maziliauskienė ir J. Čei- 
kauskas. Sporto k-j on iš
rinkti: adv. R. Vasiliauskas, 
Dr. PoškaKumskis ir J. Juo
zaitis. Šventės reikalų ir 
propagandos vedėju išrink
tas P. Jurgėla. Aviacijos 

.programą rengia seniau iš

rinkta komisja: Simokaitis, 
lak. A. Kiela (Am. Liet, ae- 
rokliubo pirm.) ir P. Jur- PASTABOS

MUSŲ DARIAUS-GIRĖNO GER
BĖJŲ MINIOS

gėla. Visos komisijos pradė
jo veikti, o kitos organizuo
jamos. Tai bus milžiniškas 
įvykis, kokio Am. liet, gyve
nime dar nebuvo.

P. Jurgėla

SKANDALINGI (VYKIAI 
KONSULATE

Dirbkime Atvadavimui Vilniaus ir Pavergtos 
Lietuvos Dalies!

Kiekvienas Įsigykite VILNIAUS PASĄ ir Vilniaus Ženklelių!
VILNIAUS PASAS (graži maža ki ygelė) ............................................... 10c

I VILNIAUS PASUS LAIKAS NUO LAIKO ĮLIPYKIT ŽENKLELIUS 
kuriuos gausite “Dirvos” Redakciį< je prisiųsdami pagal jų vertės: 

VYTAUTAS DIDYSIS ............................................................................... $100
VYTAUTO PRISIEKA .................................................................... 50c
VILNIAUS UNIVERSITETAS .......................................................................20c
AUŠROS VARTAI ...............................................................................................20c
D. L. K. GEDIMINAS ......................................................................................10c
GEDIMINO PILIS ............................................................................................... 10c
GRAŽI ŠV. ONOS BAŽNYČIA .......................................................................05c

Ženkleliai yra gražus, kožnas kito! ios spalvos, o patys Pasai yra 
irgi nedideli, su vaizdais iš Viln aus. Kiekvienas įsigykite jų.

SVARBI PASTABA: Kadansri visa s-ma už Pasus ir už ženklelius eina 
į Vilniaus Geležiui Fondą todėl būtinai prisiųskite priedo 3c pašto ženk
lelį persiuntimui jums Paso ir ženkleliu. Visą sumą galit siųsti pašto žen
kleliais ir aiškiai įrašykit pilną savo vardą ir adresą laiške ir ant voko.

“Dirva” — 6820 Superior Ave. — Cleveland. Ohio

s.
s.
s.
s.

Visa Kelionė Juromis
Į Justi Tautinę Klaipėdą

(per Copenhageną)
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

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

S. FREDIRIK VIII .........
S. UNITED STATES.........
S. FREDERICK VIII. . . .
S. UNIT 1D STATES ..

30
21
11
1.

Chicago, Ill. — Chicagoje 
eina įvairus gandai apie 
Lietuvos konsulatą. Kaba
ma, kad šiomis dienomis 
staiga iš tarnystės pasiliuo- 
savo ilgametė konsulato sėk 
retorė p-lė L. Gaižaitė. Taip 
gi eina gandai, kad konsu
las A. Kalvaitis Lietuvos 
valdžios atšaukiamas, kon
sulu numatoma skirti Dr. 
M. Bagdonas, kuris dabar 
yra Washington’e Lietuvos 
Pasiuntinybės sekretorius. 
Įdomu kad nieko negirdėt, 
kur bus paskirtas p. A. Kal
vaitis.

Verta pastebėti, kad p. 
Žadeikis paskutiniu laiku 
dažnai lankėsi Chicagoje 
konsulate (gal reviziją da
rė) ir “antro skridimo” rei
kalais. Tos visos žinios yra 
labai įdomios ir sensacijin- 
gos. Mus pasekė įvairios in
formacijos kodėl to visos 
permainos darosi. Tuo tar
pu męs jų neskelbsim, lauk
sim kol artimiausi p. Kal- 

i vaičio draugai socialistai— 
naujieniečiai paskelbs tas 
priežastis. Atrodo jog kon
sulate dalykai eina taip, 
kaip “antrame skridime”..

“L. Tr.” jau senai paste
bėjo keistą konsulo p. K. 
taktiką Amerikos lietuvių 
visuomenės atžvilgiu ir per- 
didelį pataikavimą sočia 
listų klikai. Nėra abejonės, 
tos pastabos buvo teisingos 
ir galų gale dabar konsulo 
p. K. veikimas bene priėjo 
prie skandalingos pabaigos.

Chicagos miestas garsus 
po visą pasauli visi matė ar 
girdėjo apie Čhicagą. Tam 
garsiam Chicagos mieste 
randasi didžiausia lietuvių 
kolonija visam pasaulyj. 
Čia buna tokių atsitikimų, 
kad viena diena įvyksta 15 
piknikų-gegužinių; dešimtis 
balių vienu vakarti žiemos 
laiku, tai paprastas dalykas.

Sakoma, kad Chicagoj esą 
apie 100,000 lietuvių, bet su 
priaugusiu jaunimu butų 
galima priskaityti daug dau- 
giaus. Tiesa, 80% priaugu
sio jaunimo neturi nieko 
bendro su lietuviais. Kodėl? 
Todėl, kad pas lietuvius be
veik nėra'įstaigų, kur jauni
mas galėtų bendrai susieiti 
praleisti laiką. Jeigu ir yra 
kokia įstaiga, tai jos parei
gos paprastai buna kraštu
tinės politikos, kartais 
natiškos religijos.

J. 
sų- 
Jie 
ra-

fa-

sti-Tautinės, kultūrinės 
prios organizacijos Chica
goj kol kas nėra. Didžiumoj 
atsiranda nemažai tokių, 
kurie neva tautinę kultūrą 
skleidžia, bet tikrinybėj, tai 
tik biznieriai, dolerių gau
dytojai, bent taip yra per 
pastaruosius 15 metų Chi
cagoj.

Patys tėvai, kaip papras
tai, nesudaro tinkamos įta
kos į savo vaikus, kuomet 
vaikai gerai žino, kad tėvai 
yra bemoksliai žmonės ir 
tankiausiai neturi .tinkamos 
sąmonės, kada barti vaikus 
ir kada girti. Tiesa, lietu
viai myli savo vaikus, 
meilė tai tik papuošalas 
venime pats gyvenimas 
gali but paremtas tik 
meilės.

bet 
gy- 
ne- 
ant

Čikagos Lietuviai pirmi ir 
daugiausia pritarė Dariaus — 
Girėno skridimui į Lietuvą. 
Nors toli gražu ne visi, bet 
daugelis gerų patriotų davė 
aukų to žygio Įvykdymui. Da
bar, štai, duoda aukų aukelių 
šių didvyrių paminklo staty
mui ii- antram skridimui, kurį 
imasi vykdyti jau antras la
kūnas, gabus musų tautietis Įeit 
F. Vaitkus.

Dariaus - Girėno paminklo 
statymo komitetas pavedė sa
vo nariams (M. Vaičienei, J. 
Mickeliunui, P. čižauskui, 
Bubniui ir J. čaikauskui) 
rengti didžiulę gegužinę, 
uoliai ėmėsi darbo, kuriam
do daugybę pritarėjų. Ta mil
žiniška gegužinė įvyks Birže
lio 24 d. Oaks Parke. Rengia
ma įdomi ir rimta paįvairini
mo programa: dainuos Vyčių 
Dainos koras; pakviesti ir ki
ti du didžiuliai korai — Bi
rutės ir Pirmyn; reikia tikė
tis, ir jie neatsisakys skam
biomis dainomis gražioje gam
toje pagerbti Dariaus ir Gi
rėno žygius ir nuopelnus Lie
tuvai. Juk Darius ir Girėnas 
patys ne kartą su pasigerėji
mu klausydavosi šių gerųjų 
korų dainavimo, malonios lie
tuviškos dainos saldino jų šir
dis ir stiprino jų pasiaukoji
mą didiems tautos reikalams, 
šių trijų korų vedėjai ir dau
gybė koristų pažinojo šiuos 
lakūnus, todėl jiems visiems, 
be abejonės, bus malonu dai
nomis prisidėti prie didvyrių 
pagerbimo.

Fot. Stankūnas gegužinei do
vanojo didelį Dariaus - Girė
no paveikslą, Kazakauskas — 
elektrini laikrodį, inž. B. Si- 
mokaitis 3 daiktus, Roselando 
biznieriai
Skridimo garbės rėmėja Peo
ples Furniture kompanija vėl 
atveš garsiakalbį. Pažadėta pa
aukoti jau 2 statines 
Narvydienė aukos 
sandvičiams. Daugybė 
nierių taip pat žada
prisidėti, kad laukiamoji 
gužinė gerokai papildytų pa
minklo fondą. Jei taip, tai ši 
gegužinė tikrai bus milžiniš
ka, sutrauks dideles minias 
Dariaus — Girėno gerbėjų. Jų 
širdis glostys kelių korų dai
nos, energijos kupinas jauni
mas galės pasišokti ir visi ty
rame ore nuvargę galės atsi
gaivinti ir pasistiprinti kap. 
Dariaus sesers K. Stulpinienės 
parengtais skaniais užkand
žiais ir gėrimais. ši didvyrio 
sesuo jau ne vieną šimtinę už
dirbo ir aukojo skridimui, da
bar jau apie 500 dol. uždirbo 
paminklui. Tai bęgalo darbšti 
ir duosni lietuvė 1 čikagiečiai 
jos vedamam gegužinės resto
rane žymiai padidins pamink
lo fondą, ir patys turėdami iš 
to naudos bei pasitenkinimo.

Duosnųs biznieriai, neatsisa
kykit aukos gegužinės komisi
jai! Ir visi tikrieji Dariaus — 
Girėno gerbėjai susirinks sa
vo gegužinėje! Visi!

Komiteto sekr. P. Jurgėla.

“NAUJIENŲ” PIKNIKAI 
VISAI NUSIGYVENO

Pernai “N” rengdamos savo 
pikniką buvo pasikvietusios p. 
J. Babravičių, kuris yra vienas 
žymesniųjų dainininkų. Todėl 
artistas Babravičius sutraukė 
šiek-tiek publikos.

šiais metais “N” rengė pik
niką “Birutės” darže, 4 d. bir
želio, diena piknikui buvo labai 
puiki, bet publikos, tai jau taip 
mizernai, kad sarmata pikni
ku ir vadinti. Prie to piknike 
dalyvavo net du chorai “Biru
tės” ir “Pirmyn”, kurie, žino
ma, sudarė didžiumą publikos, 
tai yra su savo draugais, vaikai 
su tėvais, kurie norėjo išgirsti 
savo sūnų ir dukterį! balsus.

Ištikrųjų, jeigu chorai but 
apleidę pikniką tai publikos 
gal but likę tik bartinderiai. 
Neveltui ir pačios “Naujienos” 
sako “Čhicagą reprezentavo jos 
geriausi atstovai” (suprask “N” 
piknike). Vadinasi piknike 
tik atstovai buvo, o publika bu
vo kur kitur, 
muzikos.

Liberališkai 
kos buvo tarp 
nių. Tokiam

ris vargsta ant šios ašarų pa
kalnės.

Baiąiant reikia pasakyti, kad 
įžanga į šį “millžinišką” pikni
ką buvo veltui, tik reikėjo nu
sipirkti kelias “Naujienų” ko
pijas ir iškirpti kiuponus. Tai 
mat prie ko priėjo veidmainiška 
politika ir demagogija kurią p. 
Grigaitis besėdams užteršė vi
są savo buvusį pūdymą.

Socialistas

PASIKORĖ LIETUVIS
Marquette Parko srityje va

kare, Birželio 14 d., pasikorė 
Juozas Jurgaitis savo inamų 
skiepe, 6551 S. Washtenaw av.

Velionis buvo gerai žinomas 
tarp Lietuvių ir svetimtaučių, 
mat, per keliolika metų buvo 
kontraktorium ir veikė ne tik 
tarp Lietuvių bet ir tarp sve
timtaučių, 
turtingas 
siekė apie 
sunykus ir
mams susidėjus, 
pasiryžo baigti gyvenimą.

Palaidotas Tautiškose Kapi
nėse Birželio 18 d. Laidotu
vėms patarnavo graborius J. J. 
Bagdonas (2506 W. 63 st).

Savo laiku buvo 
žmogus, jo turtas 

$50,000. Turtams 
kitokiems nesmagu- 

matomai jis
Tai komedija be

skaitant, publi- 
400 ir 500 žmo- 
darže, ir Jokioj 

kolonijoje kaip Chicagoj, kur
randasi apie 100,000 lietuvių, 
tai čia aiškiai parodo, kiek 
“Naujienos” pasekėjų turi! 
Tas parodo, kad p. Grigaičio 
bizniška politika visai “nusi- 
špeliavo” Chicagoj.

Kalbant apie 
reikia 
buvo 
kurių 
Į ožio

2 pintines valgių.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
ypatiškai Vadovaujain:; Juozo Janush’o, Jr.

laivu “FRED IRIK VIII”

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

autorizuotus ag\ litus arba į

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

NEBŪK ŽILAS!f>
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilintą, Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtu 
turėti kiekvienas kuris žyla, slėniai 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2. (4)

JOHN SKINDERIS
Box 54 Universal, Ind.

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE

1934 METŲ BONU 
KUPONAI

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland.

Kalbant apie Chicagos lie
tuvius reikia pasakyti, kad 
Chicagos lietuviai buvo ir 
tebėra išnaudojamį visokių 
šarlatanų. Į Čhicagą kaip 
ir į kitas lietuvių kolonijas 
suvažiavo kaimo vyrai ir 
mergos, kurie didžiumoj bu
vo auklėjami revulicijiniu 
laikotarpiu 1901 iki 5 metų. 
Tai jie didžiumoj atvykę A- 
merikon pasidarė revulici- 
jonieriai, kurie daužė mo
nopolius ir karčiamas Lie- 
tuovj buvo jau kiek gudres
ni ii- išnaudojo mases žmo
nių su reyulicijonieriška 
karjera.' Taip 1924-13-14 
metais Amerikos lietuviai 
ypatingai Chicagoj, sulošė 
indiomj vaidmenį.

alaus. P. 
bandeliii 
kitų biz- 
aukomis 

ge-

’N” pikniką, 
pasakyti, kad piknikas 

garsinamas “poezijoms” 
harmonija labai panaši 
ir kanarkos duetą. Prie 

to ką ne tik pačios “Naujienos” 
bubnijo apie “milžinišką” sa
vo “pikniką” net per visą mė
nesį laiko, kelios radio stotys 
darė pranešimus per kelias sa
vaites. O kada atėjo tas “mil
žiniškas” piknikas, tai atrodė 
kai pavasario kielė arimuose.

Tiesa, “antrasis skridimas” 
dalinai pakenkė, mat, tie ku
rie pirmiaus jautėsi dideli “an
trojo skridimo”, rėmėjai dabar 
jaučiasi kaip “rugius atsėję”. 
Gaila, to vargšo Pijušėlio, ku-

BAIGĖ MOKSLĄ
A. LAPINSKAS

Birželio 13 d. sėkmingai bai
gė advokatūros mokslą De Paul 
Universitete jaunas 
Antanas Lapinskas, 
na jaunam advokatui 
sėkmių.

Lietuvis, 
Linkėti- 

gerų pa- 
Rep.

STAIGA MIRĖ JAUNUOLIS
Birželio 12 d., 10:20 vai. ry

to, staiga pasimirė Robertas 
Raginis, vos sulaukęs 20 metų 
amžiaus. Velionis buvo žymus 
sportininkas, buvo 
“Lituanicos” jaukto 
kų pereitą žiemą.

Mirtis paėjo nuo
piršto žaidžiant basebolą. 
buvo sūnūs Vinco ir Elenos Ra
ginių, 6808 S. Campbell avė. 
Palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. Gaila kad tokiam gabiam 
ir jaunam vaikinui reikėjo skir
tis iš šio pasaulio. Rep.

vienas iš 
futbolinin-

užsigavimo
Jis

VCZVE.DŲ
Amerikoj 

Linija

DIDELĖ EKSKURSIJA
Rengia

Liet. L. A. Sąj. Amerikoje
Modemišku baltu motorlaiviu

KARAS! 20-to amžiaus K \RAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, 1 -ktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kiti i karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir l- .ia premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ!”
(GOD, HAVE MLRCY ON USJ)

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 4 )0 pusi. Gražus tvirti apdarai.
Pinigines perlaidas (mo-.ey orderius) siųskite:

“GRIPSHOLM”
Išplaukia iš New Yorko

Liepos (July) 3, 1934

Taip, pas lietuvius netru
ko ir geros valios lietuvių 
kurie dėjo visas galimas 
pastangas, kad palaikius lie 
ttuvybės kibirkštėlę ir tik 
dėka tų pastangų, lietuviai, 
tam tikras nuošimtis, buvo 
sulaikyti nuo ištautėjimo.

Tiesa, reikia pasakyti, kad 
Amerikoj 1912-13-14-15 me
tais buvo labai revoliucijo- 
ningas gyvenimas pas A- 
merikos lietuvius. Nemažai 
būdavo tokių “sveikinimų” 
vakaruose, piknikuose 
kuomet tie lietuviški revu- 
licijonieriai sveikindavos 
vienas antrą su kuolais, pei
liais ir kitokiais įrankiais.

Įmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£

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

Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra.

| J. J. BAGDONAS & CO. !
TRYS KOPLYČIOS

Ę 2506 W. 63rd St. Chicago, Ill. Į
Telefonas: Republic 3100. 

•jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiHiiiin;

DIDELE EKSKURSMA

Rengia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART”
Išplauks iš New Yorko 

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

“Dirva 6820 Superior Ave. Cleveland, O

—- Kiti Išplaukimai —
Drottningholm Liepos 
Gripsholm .... Liepos 17 
Kungsholm Rugpjūčio

12

18

Kreipkitės j vietinį agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St New York, N. Y.

Pasižiurėjus į virš minė
tus laikus šiurpu darosi, 
kaip lietuviai gyvuliškai ap- 
siedavo. Juktai būdavo pa
prastas atsitikimas, kad 
vienam parengime du ar 
trys peiliais supjaustyti, keli 
areštuoti. Galima sakyti, 
kad nebuvo to parengimo,

kur nebuvo muštyniii.
Čia aišku, kaip diena, ko

dėl pas Amerikos lietuvius, 
taip mažai kultūrinio dar
bo atlikta.. Jeigu kas atlik
ta, tai tik rinktinių žmonių 
pastangomis.- Bet dėka at
siradus visokių šmugelnin- 
kų, apgavikų ypatingai Chi
cago j, ir geriems norams 
apsunkino kulturinį darbą 
Amerikos lietuvįu išeivijoj.

TREČIOS KLESOS KAINOS:

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

Pridedant Jung. Valst. Taksui

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, Mum.
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

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

HAMBURG - AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Č 97.50

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, 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.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini- 
ipams pinigų mėtyt nėra.
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VOLDEMARO “PUČAS” PASTABOS Iš LAIKRAŠ
ČIŲ

Birželio mėnesio pirmuti
nėse dienose, kaip buvo pla
čiai pranešta net ir Ameri
kos spaudoje, Prof. Volde
maras su 'keletu jaunu savo 
pasekėjų karininkų, norėjo 
padaryti Kaune nakties lai
ku perversmą ir sugryti i 
valdžią....

Nežiūrint kiek p. Volde
maras Lietuvai seniau gero 
padarė, ir nežiūrint jo di
delių norų ir ambicijų val
dyti, reikia pripažinti kad 
jo šis žygis buvo labai ne
rimtas. Del savo ambicijos 
žmogus nesidrovėjo įtrauk
ti Į bėdą keletą vyrukų, ri
zikavo sukelti kraujo pra
liejimą, ir tt. ir tt.

Žmogus kokis yra p. Vol
demaras, turėtų permatyti 
daugiau negu savo siauras 
ambicijas: turėtų apgalvo
ti pirmiau kokios gali būti 
pasekmės jo pasikėsinimo.

Jeigu ne jis pats tą “pu
čą” sugalvojo, jam nereikė
jo sutikti skristi į Kauną 
kuomet pora vyruku pakal
bino jį žadėdami “atiduoti’' 
jam Lietuvos valdžią. . . .

Prof. Voldemaras gal bu
vo geras ginčams su Pilsud
skiu Genevoje kada to rei
kėjo, buvo geras kitokiems 
tautos darbams. Tačiau jis 
pasirodė nesukalbamas, su 
niekuo nesiskaitąs žmogus 
kada buvo premjeru 1926 
metų perversmą įvykdžius.

Jį prašalinus iš vietos, iki 
šių dienų Smetonos-Tubelic 
vyriausybė labai šaltai ii 
planingai kėlė, stiprino visą 
Lietuvos gyvenimą. Daug 
ko padarė ūkio sutvarkyme 
mokyklų perorganizavime 
ir visame Lietuvos gyveni
me bendrai. Ar prie Vol
demaro tas butų atsiekta? 
Gal tik butų prasiginčyta ii 
vienas kitą trukdyta.

Nors visada viskam atsi
randa sekėjų ir rėmėjų, ii 
p. Voldemaras savo “pučui’' 
sekėjų turėjo, tačiau ir jis 
pats ir jo sekėjai pirmiau
sia turėjo pagalvoti ką ge 
ro tas pasikėsinimas duos 
šaliai. Gyvenimas savo am
bicijai yra tuščias.

Balutis Londone
Kaip Lietuvos Ministeriu) 

B. K. Balučiui išvažiuojant 
į Lietuvą ir į Londoną bu
vo spėta, dabar pasitikrina 
žinią kad p. Balutis tapo 
paskirtas Lietuvos įgalioti
niu ministeriu Londone. Jo 
tarnyba prasidėjo su Birže
lio 1 diena.

Kadangi Lietuva ir Ang
lija sueina į tampresnius 
ryšius, paskyrimas Anglijai 
Lietuvos ministeriu tokie 
asmens kaip p. Balutis iš
eis į naudą.

Eina gandai kad p. Balu
čio vieton Washingtone bus 
paskirtas Dr. D. Zaunius 
buvęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris.

Karaliaus laiškais mėsą 
vyniojo

Londono “Observer” ko
respondentas iš Lenkijos 
šitokią naujieną, Sako, koks 
ten Lenkų profesorius Liu
bline patelėje, pirkta mėsa 
įvyniota į kokį tai seną do
kumentą. Ėmė žiūrėti ir 
skaityti, nagi, tai paskuti
nio Lenkijos (ir Lietuvos) 
karaliaus Stasio Poniatows- 
kio ranka rašytas laiškas. 
Profesorius tuoj nudumė 
pas mėsininką ir atėmė vi
są pluoštą senų popierų, ku
rios žydo buvo paskirtos 
mėsai vynioti. Dabar tie 
dokumentai sudėti Liublino 
muziejuj. ■

Ar Gegužis Duos 
Visiems Balsą?

Birželio 25 d. Detroite 
prasideda SLA. seimas. Tai 
bus socialistų kermošius., 
kuriame jie nujos su Susi
vienijimu kaip čigonas su 
girtuoklio kuinu.

Ačiū sandariečių nuolai
dumui ir susibroliavimui su 
socialistais, ačiū tūlų san
dariečių _ parsidavimui so
cialistams, tūlų sandariečių 
pasitikėjimui jiems, kaipo 

i “demokratams”, SLA. per
eina į socialistų nagus.

Net tokios didelės SLA. 
galvos, kurie ėjo po sanda- 
riečių vėliava, kaip S.L.A. 
prezidentas Gegužis, orga
no redaktorius Vitaitis ir 
kiti, patys atidarė socialis
tams duris į SLA. ir patys 
kėlė juos, kaip mėšlą ant ša
kių, iki dabar jau pervėlu 
nuo to mėšlo atsiginti.

Kaip šiame seime elgsis 
SLA; prezidentas Gegužis? 
Ar bus bešališkas, paskuti
nėse valandose savo tarny
bos, ar po senovei varys ke
bo nors naudai politiką, ku
ri jį, ‘ negudrų vyrą (nors 
nanė kad gudrus) nustūmė 
i galą — į balą!

Seimuose Gegužis, kada 
□radėjo politikas varyti, va- 
■ė jas labai nepritinkančiai 
tokiai organizacijai kaip S. 
L. A; Jis sesijose beveik 
niekados “nematydavo” tų 
narių prašančių balso ku
rie nebuvo jo politikos rė
mėjais. Jis duodavo balsą 
savo pusės stipriems, gė
lėms kalbėtojams, o prie
šingos pusės tik silpniems, 
kad jie susimaišytų kalbė
dami, dalyko neišaiškintų, 
oasiliktų ant juoko.

Gal Gegužis išsyk ir bu
žo idealistas Susivienijime 
atžvilgiu, bet perilgai pre
zidentaudamas, p a g a liaus 
□asidavęs save už nosies ve
džioti porai kitų asmenų 
□astatė save tokioje pozici
joje kad rimtesni SLA. na
tai ir veikėjai nemato jo
kios prasmės jį už perilgą 
prezidentavimą ir pagerb
ei. Savo ilgą tarnybą Su
sivienijimui pagaliau “ap
vainikavo” panaudodamas 
savo autoritetą išmetimui 
iš sekretoriaus vietos narių 
r seimo išrinktos sekreto
rės Jurgeliutės ir įbrukimui 
i jos vietą Viniko, kuris su- 
lyg jo kuopos valdybos įro- 
rymų, buvo praradęs visas 
teises į tą vietą. .

Gegužis užtarė Vitaičių 
muštynes SLA. centre, at
sisakydamas Vitaičius bau
sti, ir jis sulaužė SLA. įs
tatus duodamas laikinam 
sekretorius Vitaičiui, seime 
nerinktam ir neturinčiam 
teisės, balsuoti renkant Vi- 
niką sekretorium!

Šitie p. Gegužio darbai ii 
kelių pastarų metų politi
kavimas savo ir kelių kitų 
asmenų ambicijoms sumina 
i purvą jo pirmesnius idea
liškus darbus Susivienijimo 
labui.

Montreal yra Antras Di
džiausias Francuzų Miestas

Antras didžiausias fran
cuzų miestas nėra Francijoj. 
Jis randasi Quebec provin
cijoj ir jo vardas yra Mon
treal, t. y., antras po Pary
žiaus su 1,003,368 gyvento
jais. Paryžius turi 3,783- 
000 gyventojų. Montreal 
yra žymiausias Kanados 
miestas, o kartu su Quebec 
miestu, tai garsiausias pa
saulyje francuzų dailos ir 
kultūros centras.

“Naujienų” — “Draugo” 
duelis

“Naujienų” ir “Draugi/’ 
redaktoriai susikibo už Pa
saulinėj Parodoj Lietuvių 
Dienos diktatorystę. Nė 
vienas nenori prisipažinti, 
kad jie nori diktuoti ir va
dovauti musų visuomenei. O 
abudu nori.

Du “teisingu” melagiu. 
Ar girdėjote, kad kas-nors 
nenorėtų vadovauti? Napo
leonas kartą pasakė: man 
geriau būti vadovu mažame 
miestelyje, negu paskutiniu 
didmiestyje. Tai natūralūs 
dalykas. Jei Camera pra
laimėjo čempionatą, tai ne
reiškia, kad jis tos garbės 
nenorėjo, bet reiškia kad 
Max Baer buvo stipresnis, 
gudresnis, miklesnis ir iš jo 
tą garbės vainiką atėmė.

Kodėl “Draugui” nebūti 
vyru ir prisipažinti, kad pa
vydi Jurgelioniui, kuris, 
kaip Valdemaras, ‘Draugui’ 
bemiegant apsišaukė save 
Lietuvių Dienos diktatorium 
rugp. 5 d.

Jog taš nėra garbingas 
žygis, tai tiesa, Tokia ne- 
sątarvė skaldo lietuvių jė
gas, kurių ir taip mažą yra. 
Bet jog katalikai yra mie
galiai ir apsileidėliai tai ir
gi ne melas. O tą galima 
pastebėti ne tik Chicagoje, 
bet ir kitose kolonijos. An
kstyvas paukštis visuomet 
didesnį slieką pagauna. Ne- 
snauskit!

Poeto nepoetiškumas ir 
nešvarumas

P-nas Juozas Tysliava 
trumpame “Vienybės” reda
gavimo laikotarpyje nekaip 
užsirekordavo musų laik
raštijoj kaipo redaktorius. 
Nėra reikalo vardinti jo ne
poetiškos poezijos “perlų” 
kurie tik darko rašalą ir po- 
pierą ir aikvoja skaitytojo 
laiką, bet lai buna leista pa
minėti jo vieną “prilygini
mą,” kuris tilpo “V.” No. 
49 ant pirmo puslapio.

Čia p. Tysliava aprašy
damas Camera—Max Baer 
kumštynes, tarp kitko, sa
ko:

’’Dabar “milžinas” (Car- 
nera) guli lovoj, o jo kojos 
pakabintos po lubomis. Tai, 
nelyginant, toje lietuviškoje 
pasakoje:

’’Merga ant pečiaus, papai 
ant lentynos. Išvada aiški: 
duodi į snukį — allright bet 
gauti — no good.”

Ne viską, ką lietuviai var
toja pasakose (pav. Dr. J. 
Basanavičiaus pasakose), 
galima dėti į laikraštį, jei 
norima nors-kiek prisilaiky
ti laikraštinės švaros etikos.

Matyt, p. Tysliava, kaip 
ir kiti iš Lietuvos atvykę 
skubotai griebiasi anglų kal
bos, lyg tai butų kokis pa
puošalas. Išmokai porą žo
džiu: allright, no good, lai
kykis. Gal kur geriau su- 
sinaudos, negu lietuvių lai
kraštyje.

“Duoti į snukį” žmogui 
negalima, nes jis jo neturi. 
Jis turi burną, valgomąją, 
o snukį turi tik gyvuliai ir 
žvėrys. Žinoma, jeigu kas 
nori save prie jų lygintis, 
Ųniekas negali! uždrausti.

Gaila, kad “Vienybė” iš 
tokio švaraus ir pavyzdingo 
laikraščio turėjo pavirsti Į 
tokį nešvaros sąšlavyną.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Naujos krypties pradžia
1926 metų gruodžio 17 

diena, o šių metų kovo 28 ir 
gegužės 15, Pabaltijo val
stybių istorijoj bus žymėti
nos dienos. Jose susivieno
dino Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valdžių dvasia. Ši
andie Pabaltijį valdo gry
nai tautiška, griežtai prieš 
mieščioiškus socialistus nu
sistačiusi, labai ūkininkams 
žemdirbiams prielanki, srio- 
vė, turinti stiprią paramą 
kariuomenėje Lietuvoj šios 
sriovės vadais yra Smetona 
ir Tūbelis, Latvijoj prezi
dentas Kviesis, ministeriu 
pirmininkas Ulmanis ir ge
nerolas Balodis, Estijoj val
stybės galva Petsas ir ge
nerolas Laidoneris.

Gyvenimas Lietuviams, 
Latviams ir Estams parodė 
kad po karo Rusų Slavų į- 
takoje pasigamintos valsty
binės konstitucijos tik sui
rutę Pabaltijui neša. Jos 
prigimdė gyvatyną besiki
virčijančių partijų (Latvi
jos seime tarp šimto atsto
vų buvo 20 partinių grupių 
kurių tarpusavi kova iš tau
tos valią reiškiančių įstaigų 
(seimų) padarė marmalienę 
kur gyvas valstybės ir tau
tos reikalų atjautimas buvo 
užgniaužtas. Liaudies bal
są nukniaukė partijų bosai 
(Lietuvos seimo atstovai 
turėdavo pirm vietas užim- 
dadami pasirašyti rezigna
ciją partijos vadui, jei jo 
neklausytų, rezignacija iš 
seimo atstovų butų paskelb
ta ir atstovas prašalintas). 
Pagrindinis Pabaltijo val
stybių luomas, ūkininkai, 
buvo atiduoti išnaudoti so- 
cialistuo j ančiai miestelėnų 
mažumai. Lietuvai ir Lat
vijai gręsė socialistų-komu- 
nistų sukilimai, o Estijai 
sukilimas fašistine pobūdžio 
prie kurio susimetė daug 
komunistinio elemento.

Pabaltijo tautom, tat, 
stovi darbas rasti tokią kon
stitucinę tvarką, kuri val
stybei duotų stiprų ir svei
ką, tautinį autoritetą, ir bu
tų tikra tautos valios išrai
ška. Kadangi visų tų tautų 
dvasia yra giliai demokra
tiška, tai ir ta tvarka bus 
demokratiška. Darbas, su
prantama, nelengvas, bet 
nelengva buvo ir nepriklau
somybę iškovoti ir sustiprin
ti Į praeity atliktus darbus 
pasižiūrėję, turime vilti, kad 
ir sunkus ateities darbai 
bus atlikti.

(Tęsinys iš pereito num.) jų kaimo avių. Judas veltui bandydavo 
įsivaizduoti visas tas moteris vienoje lovo
je, su karalium viduryje. Kerioto kaime 
daugpatystės tuo metu 'kaip ir nebuvo, 
Tik vienas žmogus, pirklys Finejas, turį 
jo dvi žmonas, ir tai del to kad jo pirmu
tinė žmona buvo bevaikė, ir jis norėjo iš
siskirti su ja.

Ir tai dar ne visa ko jis negalėjo su
prasti. Buvo ir pranašų knygose neaiškiu 
jam vietų. Pati Giesmių Giesmė — šven- 
tų šventoji, sulyg jo mokytojo žodžių - 
primindavo jam, kai kuriose vietose, šilti- 
kščias daineles, dainuojamas grudų liuli 
mo metu. * pfl

Judas, sulaukęs dešimties metų "am
žiaus, jau buvo išėjęs visą šventąjį l<aštd 
Mokytojas dabar pradėjo aiškinti jaimžb- 
dinį įstatymą. Šitas buvo nelengvas dd-l 
lykas. Kiekvienas šventojo teksto žodis, 
kiekviena raidė buvo pastebėta, aiškinti 
išnagrinėta ir visame tame buvo jieškoma 
pagrindo ir priežasčių naujiems aiškini
mams ir nagrinėjimams. Kiek vėliau Ju
das suprato kad šituo begaliu ir smulkiu 
nagrinėjimu buvo stengiamasi surast šven
tojo rašto autoritetą senovės ir neatmena
moms tikybiškoms apeigoms aiškinti. Bet 
dabar jis negalėjo dar to viso suprasti.

— Mokytojau, — jis klausdavo: — jei 
Žodinis Įstatymas taip pat buvo duotas ant 
Sinajaus kalno, tai del ko jis nėra surašy
tas?

Prataręs tai, jis įtempė nugarą moky
tojo diržui.

— Netikėli! — sušuko Išmaelis. — Ai i 
nežinai kas atsitiko su pačia Tora, kai ji 
liko visų nuosavybe ir kai ją sklaidė ir že
mino visokie filosofai po to kai ją išvertė 
Graikų kalbon? Tikrai juk ir Šventųjų 
Šventosios uždanga bažnyčioje plyšo tų 
dieną! Visa kas šiandien bėra mums likę 
netikėlių rankų nesutepta tai tik žodinis 
įstatymas, kuris yra musų tik todėl kad 
jis perduodamas gyvu žodžiu iš vienos 
gentkartės kiton. Ir tu matai norėtum 
kad Švenčiausiasis (palaimintas jo vardas) 
ir šį įstatymą surašytų, kad jį netikėliai su- 
valkiotų ir žemintų! Garbė Viešpačiui 
kad jis paliko savo vaikams šitą ypatingą 
paveldybą. Pasakyk man dabar kaip mes 
išskaičiuojame Mikvah apėmį?

(Bus daugiau)

Lietuvos skolos
Tarp tų 15-kos Europos 

valstybių kurios Amerikai 
skolingos virš Il-ką bilionų 
dolarių, musų kaimynas Pa-1 
baltijy suomiju įsigijo pui
kų ir gerą vardą pas Ameri
konus, nes pilnai, valandai 
išmušus, sumoka ir skolos 
ir nuošimčių dalį. Todėl ir 
Amerika mano jai savo ma
lonę parodyti. Yra galvo
jama, 'kaip New Y o r k o 
“Herald-Tribune” nurodo, 
atsisakyti imti nuošimčių iš 
Suomijos. Kadangi tie nuo
šimčiai per 62 metu išneštų 
apie 12 milionų dolarių (pa
ti skola siekia tik 9 mil. dol) 
tai Suomijai susitaupytų 
daug pinigo.

Jei pavyktų ir Lietuvai 
panašiu pagrindu savo sko
lą Amerikai sutvarkyti, tai 
susitaupytų apie 8 mil. dol. 
nuošimčių. Lietuvos skola 
siekia apie 6 mil. dolarių.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietą.

Ir jisai skaitė ir vertė žodis žodin į 
Aramajų kalbą patvarkymus nešti aukas, 
žmogui nusikaltus, ar suklydus, ir apie gy
vulius (daugiausia jų nežinomi), kuriuos 
galima ir kurių negalima valgyti. Jis vis 
skaitė ir aiškino kokios yra raupsų rūšys, 
ir kad raupsuotas žmogus yra nešvarus, 
ir ką privalo daryti moteris pagimdžius 
kūdikį ir kitokiais atvejais. Ak, juk raup
suoti žmonės būdavo paprastas reginys. 
Nepraeidavo ir dienos kad neparegėtum 
žmogų einant kaimo gatve, apsigaubusį 
skara ir šaukiant: “Nešvarus! Nešvarus!” 
Ir žmonės bėgdavo iš gatvės į visas puses, 
kartais vienas-kitas numesdavo nelaimin
gam duonos plutelę, arba pinigą.

Mokyklos vaikai gerai žinodavo* kad 
tam tikromis dienomis jų mokytojas ne 
tik negulėdavo su savo žmona vienoje lo
voje bet ir nevalgydavo su ja prie vieno 
stalo.

Pamokos nebuvo įdomios, bet jos bu
vo praktiškos.

Kartais mokytojas nutoldavo nuo šv. 
rašto ir pasakodavo įstabius dalykus, jo 
girdėtus iš rabinų, kurie girdėjo juos iš 
kitų, ir taip toliau, iki neatmenamų laikų. 
Tos pasakos būdavo apie angelų gyveni
mą ir nusikaltimą danguje, apie senovės 
karalių ii- karžygių žygius ir karus, apie 
galingus pranašo Jošuos žygius ir apie ka
ralių Saulą. Kitą kartą tylesniu balsu jis 
pasakodavo apie vėlesniųjų laikų nuoti- 
kius, kuriuose ir jam pačiam buvo tekę da
lyvauti: ir jis parodydavo vaikams baisų 
žaizdos randą ant savo krutinės, gautą ko
voje beginant numylėtą savo vadą, didvy
rį Aristobulą. Žiemos metu, lietingu oru 
ta žaizda atsiliepdavo, ir senis mokytojas 
negalėdavo pakelti randos su diržu pady
kusiam mokiniui pabausti.... Kartais jis 
liuoba nueina dar toliau ir pasakodavo 
apie busimas kovas tarp Idumiečių ir Die
vo išrinktojo žmogaus, kurie galiaus gar
bingai viešpataus Jeruzaleme ir rinks mo
kesčius iš pačios Romos. Berniukai buvo 
jau pratę laukti tą Dievo išrinktąjį laukti 
ateinant ir buvo pasiryžę, laikui atėjus, 
kovoti su juo ir už jį. Jisai turėjo būti Do
vydo sėklos, mokytas, gerai žinąs įstatymą, 
narsus ir galingas vyras, kuris galės su
pliekti Romėnus taip kaip anais laikais 
Samsonas buvo supliekęs Filistinus. Ju
das kartais lindėdavo del to kad jis parėjo 
iš Rubeno gentės, ir del to negalėjo būti 
paskaitytas Dovydo sėklos. Bet jis ramin- 
davosi save tuo kad ne visi juk gali būti 
vadais, ir kad jis, pasižymėjęs narsumu, 
galės dar būti savo gentės kunigaikščiu...

Paaugėjęs, jis paliko Pentatenchą ir 
ėmė mokytis kitų šventraščio dalių. Čia, 
ypatingai istorijos raštuose, jis užėjo ne
suprantamų ir stebinusių jį dalykų. Jis 
negalėjo suprasti delko Dievo išrinktasis 
Karalius Dovydas gyveno taip kaip apie 
jį rašoma. Banditų gyvenimas butų tikrai 
suprantamas kaip kad jis galėjo sau aiš
kinti sulyg jam žinomais dabarties pavyz
džiais, jei jie kovotų tiktai su Dievo ir jo 
išrinktųjų priešais. Bet nuotikis su Bat- 
šeba tai jau visai kičas dalykas. Ar tei
singa buvo pasirūpinti užmušti vyrą del 
to kad karalius užsigeidė jo žmonos? “Ir 
atsitiko taip kad Dovydas pakilo iš savo 
guolio ir išėjo ant karaliaus rūmų stogo: 
ir nuo stogo jis paregėjo moterį besimau
dant: ir moteris buvo labaL dailios išvaiz
dos”. Kam gi reikalinga visa tai sakyti? 
Jo motina be abejonės atrodė kur kas dai
lesnė, pasipuošus savo šventadienio rubais 
sabato dienoje, ar kitomis šventėmis. Al
gi karalius neturėjo pakankamai moterų 
be šitos, visiems savo rūmų darbams?

Jo sūnūs, Solomonas, turėjo septynis 
šimtus žmonų ir tris šimtus sugulovių. Ju
dai' negalėjo suprasti ką jis galėjo su tokia 
daugybe moterų veikti. Tūkstantis — tai 
juk didžiulis skaičius, daugiau negu viso

SKAITYKITE “ISKARIJOTĄ”
“Iskarijotas” telpa jau antrame nume

ryje, ir kurie dar neįsidrąsinote jį skaity
ti pasiimkit pereitą “Dirvos” numerį/ 
perskaitykite. Kaip ir visos apysakos,t 
ši išpradžių yra neaiški ii- sunkesnė, te 
“Iskarijotas” bus labai įdomus skaitymas, 
todėl nepraleiskite pačios pradžios. Apy
saka yra apie garsų biblišką Judą Iškąri- 
jotą, arba mums žinomą JUDOŠIŲ, kuris 
už trisdešimts grašių pardavė Kristų, o 
paskiau, sąžinės kankinamas, pasikorė.

GINTARAS
Lietuvoje gintaras šiais laikais jau ne

turi tokios reikšmės kaip senovėje, ir Lie
tuvoje šiandien gintaro kasimu niekas be
veik neužsiima. Tik Baltijos pajūryje ties 
Palanga ir kitus jieško gintaro juros kran
te dažniausia po audrų, kurios išmeta gin
taro gabalus į krantą. Gintaro kasykla 
tėra dar Prusnose apie Karaliaučių, ypač 
Sambijos pusiausalyje.

Gintaro randama ne tik išmesto vėt
rų pajūryje, bet ir kitose vietose, ypač mė
lyname molyje. Lietuvoje nemaža ginta
ro esama Lukšo ežere (Telšių apsk.), kur 
kartais bangos išmeta jo į krantą.

SAPNINYKAS
Kaina 75c.

Reikalaukit “Dirvoje”
5820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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GERB. “DIRVOS”
DAKTORIAUS ATSI

LANKYMĄ PAS DAN
GAUS VARTUS

Aną dieną ėmė ir sugal
vojo gerb. “Dirvos” redak
torius patirti kaip jaučiasi 
numirti ir vėl prisikelti iš 
numirusių. Na ir susitarė 
su gerb. Daktaru Kazlauc- 
ku išbandyt tą ko nėra ban
dę kiti musų redaktoriai 
Amerikoje, išskyrus dabar
tini kandidatą j SLA. pre
zidentus, Fortūnatus Bago- 
čevski, kuris keliolika metų 
atgal buvo numiręs (sako 
su politišku išrokavimu).

Syki patekęs į ligoninę 
tai jau neištruksi, kaip iš 
kalėjimo: nuvažiavo sekma
dienio vakarą, tuoj apspito 
jį slaugės ir daktarai, nu
rengė rubus, apvilko marš
kiniais, tokiais dar trum
pais, aukščiau kelių, kad ii 
išsprukęs iš ligoninės netoli 
bėgtų....

Na, ateina pirmadienio 
rytas, prasideda visi darbai 
— kaip dirbtuvėse taip ii 
ligoninėse — ir gerb. Re
daktorius rengiamas tam 
nuo ko ar atsigaus ai- no 
niekas užtikrinimo neduo 
da. Anksti rytą, nusisku- 
binom su gerb. redaktorie- 
ne j ligoninę, atsisveikin' 
su juo, gal paskutini kart? 
ant visados....

Nuvažiuojam, žiūrim jai 
gerb. Redaktorių apspitę 
slaugės ir dakta-rai, ranko
ves pasiraitoję, peilius išsi- 
gelandę. Tik spėjom atsi
sveikint, tuoj pradėjo mig- 
dyt, troškint, ir užritę anl 
ratukų nuvežė Į operacijoj 
kambarį. Žinoma, gerb. Re
daktorius to jau nejuto, ne
matė ir nežinojo....

Nusekant ir mes pažiūrė
ti nors per plyšį, nes tei 
nieko neįleidžia.

Netrukus, jau gerb. Re
daktorius ir supjaustytas: 
ant vienos lėkštės išdėjo jc 
plaučius, ant kitos kepenis, 
ant kitos širdį, ant kito; 
tulžį, ant kitos vidurius, ii 
taip po vieną dalyką išėmė 
ir paskui pradėjo apžiūri
nė! nesveikas dalis, apdro- 
žinėt, ir po to vėl sudėjo 
atgal ir užsiuvo.

Visą tą laiką gerb. Re
daktorius buvo negyvas.

Ale dar ne viską pasa
kiau. Nepasakiau kas at 
sitiko tuo laiku su jo dusia 

Kada jau buvo visai su
pjaustytas, žiuriu ir matau 
prie gerb. Redaktoriaus at
sirado Angelas ir Velnias ii 
pradėjo varžytis už duselę 
Velnias sako: Man ji pri
klauso, ba šis žmogus buvc 
griešnas, nepriklausė para
pijoje, nėjo išpažinties, ne 
buvo katalikas, ir savo laik 
raštį vedė laisvamaniškoji 
dvasioje! Taigi aš turiu 
pilną teisę prie jo dūšios 

Angelas prišoko arčiau i 
pastūmė velniūkštį šalin ii 
sako: Ne tau bet man jc 
dūšelė priklauso! Nors jif 
nepriklausė parapijoje, be* 
gyvenimą vedė tikrai krik 
ščionišką: gelbėjo vargšus 
mokino žmones dorai gy 
venti, mylėjo visus gerus 
Lietuvius, nepersekiojo ti 
kėjimo, neniekino kunigų ii 
neužkabino jų gaspadinių!

Taigi aš nešuosi jo dūšią į 
dangų!

Velniūkštis vėl rėkia: Tai 
mano dūšia! atiduok man 
ją! Aš ir taip jau nieko į 
peklą neparnešiau!

Angelas sako: Eik tu 
pas švento Jurgio bažny
čios duris, ten tarp gerų 
katalikų sukinėjasi keletas 
tokių kurie save iš viršaus 
vadina katalikais, užsimo
ka gausiai į parapiją, bet 
jų sąžinės yra purvinos ir 
nešvarios-: vieni yra gausiai 
žmones nuskriaudę, kiti už
siima melagystėmis, apkal
bėjimais, šmeižimais, min
džiojimu Kristaus mokyme 
mylėti artimą; kiti nori bū
ti katalikų vadais, kad tik 
'abiau Lietuvius supjudžius 
vienus prieš kitus; kiti ku
nigo akyse nuduoda karš
iais katalikais, o už akių iš 
ūkėjimo tyčiojasi ir girias; 
<ad eina į bažnyčią ‘del ma- 

. los’; rasi ten dar kitokių 
nedorėlių, kurie nori savo 
visos savaitės blogus dar
ius padengti šventadienio 
itsiklaupimu prieš Dieve, 
iltorių. Tai tokių dūšias 
;au reikia gaudyt, o ne to
lių kurie veda krikščioniš
ką gyvenimą!

Velniūkštis tuoj pradėję 
int rankų ir kojų pirštų 
skaityti kiek jis galėtų “di
lelių, karštų katalikų” sa- 
zo gerb. Lipiceriui nuga- 
lenti. Priskaitė jų “velniš
ką tuziną” (trylika). Ta
la, piktai pasižiūrėjęs į 
mgelą, parodęs jam savo 
lakotą liežuvį, iš ligoninė; 
šbėgo ir dabar sukinėjasi 
xpie švento Jurgio bažny
čios duris j teškinėdamas te 
uzino nedorų vyrų ir mo- 
,erų kurie pasidengę gra 
du katalikišku vardu, kata- 
ikus išnaudoja, kursto bro- 
į prieš brolį, Lietuvį prieš 
Lietuvį, griauna parapiją 
i kunigo akyse nuduoda j< 
lidžiausiais “gelbėtojais”.

Ale kas atsitiko su gerb 
ledaktoriaus dūšia? 
io visų operacijų, jau 
vežtas atgal i kambarį, 
guldytas atgal į lovą, 
zėlus popietis, o mes su j< 
Terb. šonkauliu žiūrim, lau 
kiam ar atsimerks, o jis vi 
negyvas....

O atsitiko štai kas: Gerb 
mgelas pasigavęs jo dūšia 
kopė ir kopė aukštyn į dan
ui ir po įlietų atsirado pas
laugaus vartus. Tuoj pra
nešė šventam Petrui kenc 
lušią atnešė. Ale gerb 
°etras, įleidęs angelą su dū
lią į dangaus nriemenę, nu
bėgo pasiimt knygą kurio- 
e yra Įrašyta “Dirvos” re- 
laktoria'us visas likimas ii 
cada jo gyvenimas ant že
mės turi pasibaigti, pažiu
rėjo kas turi atsitikti Ge
gužės 14 dieną (tą rytą da- 
’yta operacija), atėjo atgal 
jas angelą ir susiraukęs su
la re :

— Ką tu padarei? Sku 
lėk atgal, nešk jo dūšią ii 
paleisk atgal į kūną; dai 
ne laikas čia ateiti, dar jam 
emta ilgai gyventi! — sa
ko jis.

— Ale čia labai gera du
selė, negi paleisim vėl? — 
sako angelas.

—- Vistiek, daryk kaip sa
kau; mes negalim pamainyt 
to kaip Likimo Knygoj už
rašyta, ba jeigu šioj kny
goj neužrašyta tai žmogui 
nei plaukas nuo galvos ne
nukrinta! Skubėk atgal į 
igoninę ir sugrąžink jo du
sią į kūną!

Ir angelas su dūšia pasi
leido žemyn visu smarku
mu, ‘kaip keltuvu iš aukš
čiausio budinko, ir netru- 
kur gerb. Redaktoriaus du
sia vėl atsirado jo kūne.

Pavakare, gerb. Redak- 
.orienė pradėjo jį kalbint ir 
is pradėjo atsakinėt galvos 
lamoj imu arba pakratymu 
r tada mes pamatėm kad 
terb. Redaktorius vėl gy
vas!

Vakare atėjo pas jį spe-

ir garsiai pasveikinus ji, vi
sai gerb. Redaktorių išbu
dino. Tada jis jau pradėjo 
kalbėt, užklausė koks yra 
laikas, jam pasakė kad sep
tynios. Tada jis sako: Ry
tu ar vakaro? Atsakė kad 
vakaro. Tada gerb. Redak
torius klausia jos kada jam 
tą operaciją darys. ... Ba 
mat kai ryte užmigo, visai 
nieko nejautė per visą die
ną, ir tik vakare pasigedo 
savo operacijos. . . .

Nuo tada jau buvom tik
ri kad gerb. Redaktorius 
sųgryžo i musų tarpą ir ne
reikės mums pirkti vainikų 
ir lankytis šermenyse, ir ly-j 
dėti j kapines. . . .

Paskui pradėjo diena die
ną vyti, gerb. Redaktorius
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kitą dieną pradėjo juokau
ti su atlankančiais ji drau
gais. Paskui pradėjo atsi
rasti nuo draugų ir gimi
nių bukietai gėlių, linkėji
mai laiškais ir telegramais, 
raginanti pasveikti, ir tt.

Kada atsilankė jaunimo 
skyriaus redaktorius gerb. 
Skukas, gerb. Redaktorius 
paklausė: Kaip butų sma
giau žiūrėti, ar į šiuos gė
lių bukietus sumerktus van
denyje, ar j gražiai nupin
tus prie manęs sudėtus vai
nikus? ....

(Ale gerb. Redaktorius 
pasižadėjo pats aprašyt to
limesnius savo “apdūmoji
mus” ligoninėj gulėdamas, 
taigi palaukit, galėsit pasi
skaityti.)

Vietines žinios
NUO 6 PUSL.

..... .... L ARĖSI “DIRVOJ”Darželio piknikas i - -.o > i i - • r iI Birz. 18 d. lankėsi Jonas Nak-
Birželio 10, Liet. Kulturi- vosas, seniaus buvęs cleyelan- 

lio Darželio Sąjungą turėjo dietis (užsirašė “Dirvą”) ir Pe- 
>avo metini pikniką, kaip 
/ra paprastai daroma kas
met. Šis piknikas įvyko 
Pado Neuros darže, visiems 
(erai žinomoj vietoj. Pub- 
ikos privažiavo gana dalius 
įurelis. Visi gražiai pasi- 
inksmino. Pasikalbėjo su 
savo seniai matytais drau
gais. Pasivaišino šaltu alu
čiu ir skaniais užkandžiais. 
Kurie neatsilankė, tie gailė
sis, kadangi buvo proga ir 
lovaną išlaimėti. Dovanos 
>uvo skiriamos už geriausią 
pašokimą Valco ir Polkos.

Kaip matėsi tvarka pik- 
like buvo gana gera. Vis
tas ėjo tvarkiai. Už tai ne
mažai kredito p r i k 1 a u s o 
•engėjams už jų sunkų dal

bą. Atrodė, kad ir pelno liks 
šiek-tiek.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO pusmetinis susirinkimas į- 
vyks Birželio 28 d. Lietuvių 
saleje. Narių būtina pareiga 
skaitlingai atsilankyti ir kartu 
atsivesti naujų kandidatų, nes 
mokestis dar vis po senovei, tik 
25c metams, šiame susirinki
me taip pat bus vaišių kaip ir 
paprastai. Bus ir geras kalbė
tojas.

Kaip žinote, jau prasideda 
darbymetė ne tik ūkininkams 
bet ii- politiniams klubams.

Šimtai kandidatų užsiregis
travo į įvairias valdiškas vie
tas, kaip apskrities, valstijos ir 
federališkas. Taigi musų par
eiga pasirinkti prieinamiausius 
kandidatus ir juos remti.

Turim mes ir savo tautietį 
kandidatą, L. D. Klubo pirmi
ninką Joną T. DeRighter, ku
ris kandidatuoja į Ohio valsti
jos seimo atstovus. Jo kandi
datūrą užgyrė Demokratų par
tijos ek'zekutivis komitetas vi
so apskričio. Mums prisieina 
visiems be skirtumo pažiūrų ir 
įsitikinimų sukopt visas jiegas 
ir pradėti darbą kad išeitume 
laimėtojais ne tik nominacijo
se bet ir galutinuose rinkimuo
se. Tuomi įrodysiu svetimtau
čiams kad mes politinėje dirvo
je ką nors reiškiame.

Bukite susirinkime, daugiau

SLA. 11-TOS KP. susirinki
mas, iš priežasties Liepos 4 d. 
šventės, bus laikomas sekantį 
vakarą, ketvirtadienį, Liepos 5, 
nuo 7:30 vai. vak., Lietuvių sa
lėje. Valei.

UŽBAIGIMAS MOKYKLOS
Birž. 17 — atsibuvo Šv. Jur

gio parapijinės mokyklos šių 
metų mokslo užbaigos progra
mas parapijos salėje. Pabaigu
sių elementarę mokyklą buvo 41 
mokinys. Šioj mokykloj moky
tojauja lietuvės Frančiškietės, 
seserys, kurios patiekė gražų, 
šiam įvykiui pritaikytą, pro
gramą. Kun. V. Vilkutaitis iš
dalino diplomus.

Kun. V. Vilkutaičiui, šv. Jur
gio par. Klebonui ir Frančiškie- 
tėms seselėms priguli daug kre
dito už taip sistematingai sut
varkytą mokyklą, kurioj, apart 
kito pradinio mokslo, mokinama 
lietuvių kalba.

MIRĖ. Birželio 9 d.' mirė 
Dominikas Gaurilis, nevedęs, 
40 m. amžiaus. Liko brolis 
Pennsylvanijoj, motina, sesuo 
ir brolis Lietuvoje. Palaidotas 
Birželio 13 d. iš Šv. Jurgio baž
nyčios.

tras Kriaučiūnas, brolis daini- 
, ninko Kriaučiūno, su savo žmo
na Magdalena. Jiems Clevelan- 
das labai patinkąs.

ŠEŠTADIENO 
“SPECIAL S”

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

..,25c 
marš-

. . 79c

19c

sužinosite.
Klubo Korespondentas.

Jau 
at- 
pa- 
jau

PIKNIKAS. Sekmadieni, 24 
1. Birželio, L. D. Draugijos 23 
tuopa rengia dideli pikniką Mi
nite darže (buvusiam Ander- 
>ono darže) and GreeiA road. 
Prasidės nuo 10 vai. ryto, bus 
zisokių žaislų; Įžanga 20 cen
tu Kalbės tik ką gryžęs iš so- 
ietij Rusijos F. Mackaliunas.

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

PADĖKAVONĖ
Mirus mano mylimai žmonai, Ane

lei Naruševičienei, Birželio 11 d., 
šiuomi tariu širdingai ačiū tiems ku
rie dalyvavo jos palaidojime ir lan
kė ligoninėje. Ačiū Pranciškonui 
Kun. Kazlauskui už aplankymų jos 
ligoje ir numirus po pamaldų už 
gražų pamokslą, taip pat varg. R. 
Adomaičiui už giedojimą. -Grabo- 
rei Jokubauskienei, grabnešiams, P. 
ir J. Maksimavičiams, J. Ivanaus
kui, P. Bogužauskui, D. Skilandai- 
čiui ir K. Liutkui.

Ačiū už gelių vainikus švogeriui 
J. ir jo žmonai, velionies seseriai 
Staniuliams, A. Vitkauskui iš Det
roito; B. Rakauskui, pp. Šaltmeriam, 
J. Jakščiams, J. 'Karaliui, L. Zalo- 
gubams, A. Krušui ir S. Lawransui, 
p-lei Obelieniutei, ir visiems kurie 
palydėjo į kapines su savo automo
biliais, ir namiškiams, Gailiene5, 
Buikienei su dukterimi, Miliauskams 
ii- visiems kitiems kurių čia nėra vie
tos paminėti, tariu ačiū.

Nuliūdęs vyras Juozas Naruševi
čius ir sūnūs Pranas, 1340 Russell 
Road.

,.cielė slaugė, p-lė Grigiutė,

Jo-
Debesiai, 8125 
Birželio 16 d., 
dukrelės, 8 sva- 
d id ūmo.

SULAIKĖ DUKTERS.
- įas ir Anelė 
Cenmore avė., 
niaukė gražios 
•ų ir 12 uncijų
-ra sūnūs Vinco Debesio, Ane- 
ė — duktė Juozo ir Veronikos 
Strimaičių.

7002 Superior Avenue 
Corner of Giddings Road

Jonas
3 CENTAI

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

Ar jums patinka da
bartinių pavyzdžių pe
čiai ir virduliai ar įdo- 
maujat naujais plokš
čių viršų pavidalų tą 
viską galit turėti su 
visais moderniškais iš- 
rengimais. Ką tik no
rit atlikti maisto ga
minimo srityje galite 
atlikti su gazu.

MIKĖ. Broliai šalčiai gavo 
iš Detroito žinią kad ten per
eitos savaitės pabaigoje mirė 
jų teta, Mackevičienė. Ji buvo 
virš 60 m. amžiaus. Paėjo iš 
Aukš. Panemunės par., Vaina- 
trakio kaimo.

DARBININKUI PROGA
2 šeimų, 4 kamb. ir maudykle 

namas, E. 79 st. tarp Superior ir 
Wade Park avė. Graži gatve, ma
ži taksai; įmokėti reikia $800. Kai
na tik $2,900. Kreipkitės: (27

CLEVELAND HOME 
INVESTMENT CO.
5455 BROADWAY

Mich. 7020 Vakarais Long. 4698

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
PIKNIKAS 

įvyksta šį sekmadienį 
BIRžELIO-JUNE 24 

NAUJOS PARAPIJOS 
DARŽE 

pradžia tuoj po pietų, 
įžanga 25c.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių Lietuvius atsi
lankyti. Visiems užtikrin
ta geri laikai. Komisija.

GEAUGA LAKE
Kas vasarą nemėgsta pralei

sti linksmai laiką, ypač atasto- 
gu metu? Geresnės vietos nė
ra, kaip Geauga Lake, čia ga
lima žuvauti, irstytis, pasišok
ti, plaukioti, skaniai pavalgyti

ir išsigerti. žodžiu, čia jus 
laukia visi vasaros gamtos pa
togumai. Be to čia yra ir vode
vilius. Transportacija nuo Rex 
Drug Store, Broadway ir Miles, 
tiesiog į Parką — Veltui, veltui 
taip-gi įžanga ir parkinimas.

Cafe ir Restaurantas
Plačiai žinomas clevelandietis

A. Wirbickas
Atidarė gražią užeigą
Alinę ir Valgyklą

17320 St. Clair Ave.
Kampas E. 174 Street
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1 ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

I. Daugiau 
lių

My-

1. .Jei Norit Grei
tesnio Pradėji
mo

2. Jei Norit Ge
resnio Isibėgi- 
nio

New Zip for- motors!

V
= The Motor - Matched Gasoline
= NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL 
= Visose Pennzoil Stotyse

| The Columbia Refining Company | 
įšlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllliilllllllllllllilllllllllllllllllllilllllr: 
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I DELLA C. J AK UBS I 
— — 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) = 

Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = Į 

kambarius leidžiame dykai. =į
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
š tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 5 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.
| 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 š
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GAS

Ką Reiškia

Moderninis Virimas Gazu
AZO PAGALBA maisto gaminimas, delei pažymių naujų 
išradimų ir pagerinimų virtuvių pečių bėgyje pastarų trijų 

metų, yra nuostabiai kitokis negu būdavo. Gal but jus dar ne
sinaudojate visais patogumais gazo kurį deginate.
Šiandien, sulyg jūsų pasirinkimo, galite turėti patogumą iš se
kančių moderniškų ypatybių gazo pečhi išdirbime—ką tik norit 
daryti su pečium tą viską galit atlikti gazu.
ŠILUMOS KONTROLĖ—automatiš

ka, itkra. Nereikia spėjinčti ko
kis pečiaus karštis. ,

LAIKO KONTROLĖ—laikrodis už
suka gazą ir nusuka sulyg noro. 

AUTOMATIŠKAS UŽDEGIMAS — 
viršutiniai ugniakuriai užsidega 
kuomet atsukate kraną.

NUSTATYTAS KARŠTIS Kepimui, 
arba beugniniam virimui. Yra 
gazinių pečių kurie turi tas ypa
tybes, jeigu pageidaujama.

ŠILDYMO SKYLĖS—šildymui lėkš
čių, užlaikymui maisto ir pyra
gaičių šiltų

INSULIACIJA—palaiko virtuvę vė
sesnę.

NAUJŲ PAVIDALŲ ir SPALVŲ— 
vėliausių moderniškų ištaisymų 
ir artistiško gražumo

I’ENTILIACIJA: Tyro oro pečiai, 
su kaminu ištraukimui dujų, su 
garų traukėju prašalinančiu vi
sokius kvapsnius.

Vietinėse krautuvėse, kaip ir musų išstatymo kambaryje ant 
East 6th Street, rasite įvairią daugybę puikių gazinių pečių— 
visi išdirbti palengvinimui darbo, padidinimui malonumo valgių 
gaminime, ir pagerinimui maisto kurį duodate į stalą.
Jeigu jus jau “pavargot nuo virimo”, patirsit malonumą ir sma
gumą pradėjus gaminti valgį naujais modeliais.

THE EAST OHIO GAS CO.
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell
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DIRVA
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| KASGĮMĮĘTclevelandeapielimkese į 
“DIRVA”, 68?0 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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Iš Lietuvos svečių atsilan
kymo ir jiem surengtų 

prakalbų
Kan. F. Kemėšis, B. Vit

kus ir P. Babickas yra at
keliavę iš Lietuvos ir lanko 
visas lietuvių kolonijas tik
slu plačiau nušviesti Ame
rikos lietuviams Vilniaus 
krašto reikalus. Ta proga 
jie aplankė ir musų koloniją 
kur randasi apie dvylika 
tūkstančių lietuvių.

Šis reikalas turėtų būti vi
su liet, reikalas ir visi Į jį 
turėtų žiūrėti vienodai ir tą 
jų maršrutą padaryti pasek
mingu, o pasekmingu pada
ryti tai reikia visiems dirb
ti iš-vien ir dirbti ne parti
jai, bet tautai. Taigi kuo
met jie paskelbė dieną, ku
rioje lankysis Clevelande. 
tuoj keli asmenys griebėsi 
už darbo ir šaukė vien tik 
katalikiškų draugijų valdy
bas pasitarimui, kaip su
rengti tas prakalbas. At
siliepė toli ne visos ir kata- 
Ikiškos draugijos. Nepai
sant to darbos buvo užves
tas ir prąkalbos surengta 
birželio 8, Šv. Jurgio Para
pijos Svetainėje.

Svečiai kalbėtojai yra en
ergingi tautos darbuotojai. 
Jie sukėlė klausytojų jaus
mus, prirodė Lietuvos nu
veiktus darbus per pereitą 
trumpą tarpolaikį. Labiau
siai p. B. Vitkus plačiai nu
švietė Lietuvos ūkininkų 
progresą ir, maž-daug, jų 
ateitį. Bet gaila sakyti, kad 
publikos nebuvo tiek, kiek 
galėjo būti. Ir kas tam kal
tas? Ar tai ne musų pačių 
nesusipratimai ? Tie gar
bės norintieji vadai galėjo 
gerai permatyti, jog vien
pusiškai rengiant pasekmės 
negalės būti tokios, kokios 
turėtų būti. Kada jie jau 
sudarė visą savo komitetą 
tada išsiuntinėjo tautiškoms 
draugijoms užkvietimus da
lyvauti. Reiškia ateiti pa
žiūrėti jų nuveikto darbo 
ir tie pakvietimai atėjo pas
kutinę dieną. Visi gerai ži
nome, kad jeigu Clevelando 
lietuvių visuomenė butų 
kviesta bendrai tą darbą at
likti ir tokiems žymiems 
svečiams dalyvaujant, sve
tainė butų buvusi permaža. 
Jie patys gerai atsimena, 
kada tik koks tautiškas rei
kalas buvo daromas bendrai, 
visuomet išėjo ant naudos. 
Visuomet tam tikslui buvo 
sukelta nemaža suma pini
gų. O kas liko iš šių prakal
bų? Aukų visai nerinko; 
pardavė keletą Vilniaus pa
sų ir ženklelių, tai viskas. 
Taipo-gi buvo ir pamargi- 
nimas, pp. Glugodienė ir 
Kavaliauskienė sudainavo 
duetą ii1 Ant. Zdanys padai
navo vieną solo dainelę ir 
fuomi vakaras užsibaigė.

Antrytojaus buvo su
rengtas bankietas Hollen- 
den viešbutyje pagerbimui 
svečių, kur dalyvavo penkio 
lika ypatų; jeigu butų buvu
si sutartis, gal butų daly
vavę apie simtas ar daugiau 
dalvvių, kas paprastai buna.

Vėliau Kan. F. Kemėšis 
per radio pasakė gražią kal
ba ir iš ten visi aplankė 
Lietuvių Kulturinį Darželį,

Tąsa Vietinių Žinių ant
5 pusi.

kur buvo pasakytos kalbos 
ir padėtas vainikas prie Dr. 
Jono Basanavičiaus busto, 
kaipo dovana nuo svečių.

Yra malonu turėti tokį 
darželį, kur bentkam atsi- 
'ankius turime vietą, kur 
svečius nuvesti ir parodyti 
savo nuveiktą darbą. L. K. 
D. Sąjunga susitvėrė jau 
įpie penki metai atgal ir 
Atliko didelį darbą pastaty- 
lami Dr. Jono Basanavi
čiaus bustą. Bet tai tik pra 
džia darbo. Kol darželis bui 
tokis, kokio lietuviai nori 
tai reikės labai daug pasi
darbuoti. Tam labiausia: 
/ra reikalinga sutartis ii 
vienybė.

Į minėtą Sąjungą yra iš
rinkti atstovai ko ne iš vi
lų katalikiškų ir tautiškų 
draugijų ir darbas buvo va
lomas gana greitai. Bet 
kaip visur, taip ir čionai 
pradeda būti kaip kokių ne
susipratimų.

Sąjungos laikytame susi
rinkime buvo plačiai aukai 
beta, ar butų reikalas dary
ti apvaikščiojimą paminė 
jimui vienų metų darželio 
įkūrimo sukakties. Po gerų 
apkalbėjimų likosi nutarta 
kad tiktai surengti pikni
ką. Bet darželyje visai nie
ko nedaryti. Taip ir pasili
ko. Bet kuomet atėjo meti
nės sukaktuvės birželio de
vintą dieną, tai Sąjungos 
pirmininkas su pagelba vie 
no ar kito valdybos nario 
padarė metinių sukaktuvių 
apvaikščiojimą.

Tokis apvaikščiojimas bu
tų buvęs gražiu darbu, jei
gu butų buvęs daromas su
tartinai. Bet jeigu Darželio 
valdyba ameteę šį sumany
mą, o paskui daro, kas jiem 
patinka kitos organizacijos 
vardų tai tokis pasielgimas 
nepriduoda Sąjurgos nari
ams ir visai lietuvių visuo
menei geros enedgijos tą 
darbą varyti tolyn. Bet su
kels daug visokių nesusip
ratimų, kurie gali pakenkti 
tam darbui. Męs matome iš 
praeities, ką tokie sauvalia
vimai mums atnešė. Jeigu 
yra partijos reikalas ar tai 
tikybos dalykai, ar tai kito
kios politikos, tai jau čia 
yra kitas klausimas. Bet jei
gu darbas visų lietuvių nau
dai, tai ir turi būti visų 
lietuvių remiamas ir veikia
ma iš-vien. Tik tokiu budu 
bus geros pasekmės.

ŠIRDINGA PADĖKA
Gryžęs atgal j redakciją, ir 

stodamas atgal prie savo užsi
ėmimo, šiuomi išreiškiu padė
ką sekantiems:

Dr. A. J. Kazlauckui, kuris 
taip pasekmingai padarė man 
operaciją nuo appendicitis ir 
“tulžakmenių” (gallstones), ir 
už jo atidžią priežiūrą kaip li
goninėje taip ir namie.

Slaugei Elenai Grigiutei, ku
ri be savo kasdieninio užsiėmi
mo dar pasišventė prie manęs 
būti pirmas tris naktis po ope
racijos.

Visiems kurie atsiuntė gė
lių Į ligoninę, vietiniams ir iš 
kitų miestų. Visiems už laiš
kus ir telegramus su linkėji- 
nais ir paraginimais sveikti.

Visai daugybei vietinių ir iš 
aplinkinių miestų draugų už 
atlankymą manęs ligoninėje ir 
lamuose besigydant.

Vincui Greičiui už suredaga- 
vimą “Dirvos” per penkias sa
vaites mano nebuvimo redak
cijoje.

Pagaliau didelis ačiū Jonui 
Jarui už visokią pagalbą ir pa- 
sitarnavimą kiek tik jam ap
linkybės leido.

K. S. Karpius, “D.” Red.

BAIGĖ MOKYKLAS
West High School: George 

Staškus.
West Technical High baigė: 

Emma Augaitis, Frances Be- 
nuches, William Brazis, How
ard Busanus, Edward Mateyka.

South High baigė: Edward 
Beksa, Emily Palonis, Irene Ži
lius. P-lė Paloniutė žada mo
kytis slauge.

Gaila kad iš visų paduotų 
mokyklas baigusių mokinių pa
vardžių negalima išskirti visus 
Lietuvius, nes daugelis Lietu
vių vis dar mėgsta pasiduoti 
Lenkiškomis pavardėmis su vi
sokiais “wicz”, o kiti vaikai 
patys iškraipę savo pavardes Į 
ne Lietuviškas.

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

Business Manager—Albina Salascviciute Typist—Helen Palub

WEAKENED BY WEEK-ENDS

6820 Superior Ave. Cleveland, 0. 
Phone: ENdicolt 4-185

SUGRYŽO. Šiose dienose iš 
Lietuvos gryžo Dr. S. T. Tamo
šaitis, dentistas, atlikęs Lietu
voje tūlus būtimis reikalus.

Bus savo kabinete nuo Bir
želio 25 d.

Sekančiame num. pradėsime 
I tallpinti Dr. Tamošaičio apra
šymus iš jo kelionės.

LIETUVIŲ AVIACIJOS 
DIENA:

. Birž. 24 d. Cleveland Munici
pal Airporte prie Brookpark ir 
Riverside Rd. atsibus Clevelan
do Liet. Aviacijos Diena. Bus 
Įeit. Vaitkus su Lituanica II ir 

, kiti dideli lėktuvai', kurie darys 
i visokius ore “triksus.” Kalbės 
' Mayoras Davis, J. Beny, Įeit. 
[Vaitkus ir kiti. Visus kviečia

ALTASS Clevelando Kom,
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| WILKELIS FUNERAL HOME
i Licensed Funeral Director
= 6522 Superior Avenue
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. = 
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok z 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. —
z: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- ~ 
z: derniskas. E
S HEnderson 9292 =
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IŠVAŽIUOJA į seimą. SLA. 
kuopų delegatai išvažiuoja į 
Detroitą į seimą sekanti:

Iš SLA. 14 kuopos: J. G, 
Polteris, Ona Karpius, Dr. J. 
T. Vitkus, J. Verbila ir J. Vil
činskas. Du delegatai neva
žiuos : F. J. žuris, ir K. S. Kar
pius, nes dar nesijaučia gana 
stiprus po operacijos.

Iš SLA. 136-tos kuopos: St. 
Čerauka.

Delegatai pakeliui į Detroi
tą žada apsilankyti ir Clevelan
de. Tikrai sustos delegatai iš 
Pittsburgho, socialistuojantieji 
pas savo draugus, tautininkai 
pas savo draugus. Iš Youngs- 
towno važiuoja i seimą p-lė 
Rožė Lukosevičiutė, žinoma ir 
Cleveland iečiams dainininkė.

ANTRA METINĖ 
TAUTŲ PARODA

Liepos 4 d., neprigulmybės 
dienoj, but antra metinė tautų 
paroda Edgewater Parke. Da
lyvaus apie 20 įvairių tautų po 
vadovyste S. Altschuler’io, ku
riam pagelbės Morley-Davidson 
ir Kari Osborne nuo WJAY.

Visų tautų dalyviai bus ap
sirengę tautiškom drapanom ir 
prezentuos savo tautų muziką: 
kiekviena tauta gaus po 10 mi
nučių. Bus garsiakalbiai.

Apart programo, bus renka
mos tautų gražuolės. Bus duo
tos trys dovanos. Merginos 18 
iki 25 metų amžiaus gali pri
siųsti savo fotografijas i “Na
tionality Beauty Contest” į ra
dio stotį WJAY ne vėliau Bir
želio 27 d.

Programe ir gražuolių kon- 
teste dalyvaus ir Lietuvaitės.

Lietuviams patartina neuž
miršti trečiadienio. Liepos 4 d. 
ir apsilankyt į Edgewater par
ką.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— -----

SECOND ANNUAL PARADE 
Independence Day, July 4th.
The Second Annual Para’de 

/of National Concert will be 
launched, Independence Day, 
July 4th, at Edgewater Park 
by Mr. Grant Melrose, manager 
of WJAY and Captain Kuba, 
Recreation director of the City 
of Cleveland.

From 15 to 20 different na
tionalities will take part, under 
the direct supervision of Stan
ley Altschuler, who conducted 
the First Parade of Nations 
Concert at Edgewater Park last

CLEVELAND—
St. Georges’ Parish School 

___  j held it’s graduation exercises 
they say were there, to play the Sunday, June 17„ in the Parish 
Akron Club team. Clevelanders 11 
lost, although Darulis says they Į ^he graduating class of 41 
had a good team and could have i members who had completed 
beaten his team. Of the many! peu‘ elementary school tram- 
Clevelanders we saw Jos Skuns caP&ble guidance
and wife, Frank Ssminiatis, ^he Franciscan Sisters pre
William Shepard and his wife sented a program for the ap- 
Helen, Eddy Witkoff and his [ of parents and friends,
wife Ann, John August, Step-! The Rev. Father Vilkutaitis pre- 
hanie Skukas/ Stephanie Ju- j rented the graduates their dip
sis and a number of close friends 7,oniaS- The Franciscan rasters 
of theirs. The Semans’ and deserve, credit for the manner 
the Wolfs’ were in the party. 
The McMillans’ were there also. 
‘Mac’, our ‘Dirva’ printer, brav
ed the day by putting on his 
suit—red it was—and spread' 
the water a little. He 
with little effort (but I 
not call him a “floater” 
very fine worker.)

Your editor was mostly im
pressed by the Akron group. 
For the several times that I' Law School, 
have come in contact with them 
I must say they have a certain 
unity that projects beyond that 
of many clubs. They always 
travel in large groups. Swim
ming, baseball and picnicking 
are the finest ways of enjoying 
a sunny day. I wonder why 
some of our other institutions 
do not follow suit when they 
plan their outings. Dancing 
in a stuffy hall on a hot day or 
“guzzling” a lot of beer is be
coming a past with the more 
active of our young. The devel
opment of the body into an 
active and vigorous constitution 
will go a long way toward the 
making of finey Lithuanians. 
Akron again pioneers with ac
tivities which will bring about 
a most satisfactory relationship 
between our peoples.

By PETER SKUKAS

CARES AND WOES 
FORGOTTEN

Your lackadasicalI x uui ictcKiiuasicat
i editor and his for-
L W -w < mer classmate rum-
jfc '' ėsį bled out over the
! highways and by
A ways - mostly de- 

tours—headed for 
IMHKSKa Fell Lake, a picnic 

peter skukas. grounds located 
somewhere between Cleveland 
and Akron, for some sun scorch
ing, that is whenever the sun 
was out, but instead received 
a ducking part of the time. 
Fell Lake is one of Ohio’s 8 
beauty spots for a day of relax
ing. The lake itself cover ap
proximately two acres, and is 
fed entirely by spring water. 
Overlooking the lake is the 
thickly wooded section where 
the swimmers and picnickers 
light the camp-fire stoves and 
around meal time the rolling 
smoke can be seen curling its 
way up through the branches of 
the spreading Beechnut trees 
casting an aroma of appetizing 
waves of crispy bacon air to
gether with the caky well-done 
scent of hamburgers—the kind 
mothers used to make. (Once 
in a while the scent of salami 
from our Jewish neighbors in
vaded the air for the better or 
the worse.)

Then strait-a-way your editor 
donned his swim suit (nature 
could not have done much bet
ter. The moths accomplished 
that) and dissolved himself in 

j the refreshing waters. They 
1 have the excellent diving boards 
and the editor could not resist 
the temptation to “end it all” 
by astutely climbing up to the 
high board. He got down by 
falling off. “20,000 leagues be
low the moon” in the water it 
was cold as ice. A spring must 
be emptying its oozy contents 
right under the board. Casting 
my water-glistened eyes upon 
the smooth calm I espied Wil
liam Darulis, Akron U. athlete, 
gaily prancing the water like 
a mermaid. Further lookout re- 

(fleeted almost the entire Akron 
Social Club dashing and Splash- 

į ing the water causing huge 
waves in the crescent surf. 
Water handball was the game 
they were engrossed in. 

j Charles Praspal was there, 
for if he wasn’t nine other peo
ple would’nt have been there 
either. You ought to get a 
truck license Charley, from the 
way you pack that car of vours. 
Many of Akron’s God gifts to 
men were there. The Milicke 
sisters, the Wasilauskas sisters, 
the girl who sang the “Munsi- 
.nukas” lead in Youngstown, and 
Bertha Gariones. Bertha and 
the editor made a few rounds 
on the dance floor in the park
music by the Orthophonic, but 
it was good. Miss Gariones’ 
red suit looked attractive on the 
high board platform. She got 
cold feet when she tried to 
jump, not because of the cold 
water but, I suppose of the

in which the program was pre-

floats 
would 
he’s a

ATTENTION 
WRITERS AND ARTISTS

There is a movement afoot 
in Chicago to publish a book
let, to be called “The Furrow” 
which is to be written in the 
English language by the Lith
uanian young people.

Anyone who has any manu
scripts, poems or artistic works 
of any type should take this 
opportunity to send them 
Vytautas Beliajus, 3259 
Halstead St., Chicago, Ill. 
the purpose of display and 
ceptance for this booklet.

Further plans includes a pos
sible publication of a periodical 
if the outlook is satisfactory. 
This book is to enter into no 
partisan politics. The essence 
of the objective is purely in 
a literary sense. The develop
ment, the drawing out of much 
talent which is inherited in our 
Lithuanian young, but because 
of language difficulties could 
not be expressed.

to 
So. 
for 
ac-

STONIS
ESTAURAN
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

R T

sented and for their fine ac- year, assisted by Morley David- 
complishment in teaching the son and Karl Osborne of WJAY. 
Lithuanian language to the stu
dents.
pianist of the program.

All nationalities will be dres- 
Ann Skukas was the sed jn native costumes, and will

1 present a characteristic native 
music. The band shell will be 
divided into two impromptu 
radio studios with microphone 
in each studio. Each national
ity will be allotted 10 minutes 
time and will be on and off the 
stage with clock-work precision. 
An amplifier system will be in
stalled whereby the public will 
be able to hear distinctly for I 
a mile around.

..As a special feature of the 
day, a “Nationality Beauty Con
test” will be staged, whereby 
the most beautiful girl of all 
Nations, will be chosen. Three

CHICAGO—
Anthony Lapinskas, of Chi

cago, just received his B.B.L. 
degree from DePaul University

Mr. Lapinskas is widely 
known not only in Chicago but 
all around the country as a very 
able and energetic young man. 
He was, for three successive 
terms, National President of the 
K. of L. While in that office 
he also had charge of the “Vy
tis”, official organ of the or
ganization. Mr. Lapinskas isi. mi. iiorvcio io i'iciLiuno, nni hivugh. *.***>/«

closely connected with the Li- valuable prizes will be awarded, 
thuanian broadcasting activ
ities in Chicago. At present 
he is the “voice of Margutis” 
acting as announcer at 
post. This young man is very 
fluent in the Lithuanian, 
his absolute command of 
language could put many promi
nent folks who have acquired 
the language in Europe to a 
test.

We extend our most sincere 
congratulations upon his gra
duation and success in his cho
sen work.

that

and 
the

Dr S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

DANTŲ GYDYTOJAS
Sugryžo iš Europs ir prak
tikuoja senoj vietoj

6,902 SUPERIOR AVE.
Tel. ENd. 1378.

height.
The grounds were a haven 

for many Lithuanians, about 
thirty in number. The St. Geor
ges baseball team of Cleveland,

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. p

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

PARSIDUODA
Groserne ir mesinyčia, gerai 

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

ENdicott 8910

C. Pakeltis 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
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

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

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

All photographs of girls from 
16 to 25 years of age must be 
sent to the Nationality Beauty 
Contest, care of WJAY not 
later than June 27th, who in 
turn will forward them to a 
committee of prominent Cleve
land Artists for judging.

O ROSEDALE Oj
Dry Cleaning Co.i 

j. C. F. PETRAITIS, Prop, | 

t 6702 Superior Ave.,'1 |

NAMŲ SAVININKAMS
Taisau ir sudedu furnasus.

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas. 
geras ir nebrangus.
Owners 
Roofing 
GRAFF

Darbas
Home

J. w.
7313 Myron av.

Furnace & 
Co.
(Lietuvis)

GArf. 9269-R

NEUROSSUNAUS

Didelis Piknikas
Liepos-Jiily 1 d. 1934
Sekmadienį bus surengtas 

didelis piknikasTadoNeuros 
sunaus dviejų metų amžiaus

proga, jų-pačių darže
Brunswick, Ohio
Pradžia 10 vai. iš ryto

Apart skanių užkandžių ir šalto alaus bus duodamos 
puikios laimėjimo davanos prie įžangos tikietų k.t., 
vištų, ančių arba žąsų. •

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

SUPERIOR CAFE 
and BOWLING ALLEY 
6923-27 Superior Avenue 

—DINE and DANCE—

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

Visi užkviečiami atsilankyti.
Vic Anderson Frank Tulauskas John Peculaitis


