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Hitleris Baigia Savo
Valdymo Dienas

IR DARBININKŲ ŽINIOS

BUS IŠSTUMTAS IŠ VALDŽIOS TRUMPU 
LAIKU, SAKO VOKIETIJOS REIKALU 

ŽINOVAI
Taiko streiką. Preziden

tas Roųsevelt paskyrė ta
rybą taikymui Pacifiko uo
stų laivų darbininkų strei
ko. Tenai streikuoja kelio
lika tūkstančių laivų kro
vėjų ir šiaip uostų darbi
ninkų.

Harriman, Tenn. — Del 
Harriman kojinių mezgimo 
kompanijos nepildymo NRA 
patvarkymų, iš tos dirbtu
vės atimta “Mėlynas Aras”. 
To pasekmėje kompanija 
negalėjo parduoti savo iš
dirbinių ir todėl šiose die
nose ta dirbtuvė užsidarė. 
653 darbininkai neteko dar
bo.

Plieno darbai šioje šaly
je pastarose dienose pradė
jo mažėti ir nukrito 3 pun
ktais, iki 59 nuoš. normalio. 
Birželio mėnesį plieno dar
bai buvo pakilę iki netoli 
1930 metais buvusio aukš
čiausio punkto. Vidurva
sarį plieno darbai visada 
apmažėja, bet šią vasarą 
apmažėjimas pasirodė men
kesnis negu kitais metais.

Kent, O. — Čia sustrei
kavo svogūnų ravėto jai ir 
ravėjai ir pareikalavo kad 
valdžia juos kaipo bedar
bius aprūpintų maistu.

Svogūnų augintojai sako 
, kad jeigu valdžia juos mai- 

■' tins tai jie neis visai dirbti 
f ir tada nukentės svogūnų 

biznis.

Akron, O. — General Ti
re and Rubber Co. 1,100 
darbininkų sustreikavo, ir 
kadangi kompanijos vado
vybė atsisako tartis apie su
sitaikymą, nieko negali pa
daryti nei. valdiškas tarpi
ninkas.

Milwaukee, Wis. — Su- 
,streikavo šio miesto tram
vajų darbininkai. Nežiū
rint streiko, tramvajų kom
panija pasiryžo varyti dar
bą su streiklaužiais.

Maskva. — Sovietai pasi
ryžo įsteigti didžiausią pa
saulyje prekinių vagonų iš- 
dirbystę. Bus išdirbama į 
metus po 54,000 vagonų, 50 
tonų sunkumo. Tai vis ga
minimas to ko Rusijai ne
reikia, nes neturi ką tais 
vagonais vežti.

Berlinas. — Vokietija pa
siryžus panaikinti 40 valan
dų darbo savaitę ir grąžins 
pirmiau buvusią 48 valan
dų savaitę.

JAU IR TAIP ŠALĮ NE 
JIS VALDO

Berlinas. — Visoj Vokie
tijoj paplito gandai, kurie 
išėjo ir į pasaulį, kad Vo
kietijos kanclerio Hitlerio 
valdymo dienos baigiasi.

Kaip smarkiai jis pakilo, 
taip smarkiai ir puola. Jis 
nieko nesubudavojo, nieko 
šaliai nedavė, tik j visas pu
ses kaltinimus mėtė ant ki
tų. Pati šalis pasiliko ant 
tos pačibs skylės kur stovė
jo-

Jis pastarose dienose tu
rėjo pasitarimus su Italijos 
diktatorium Mussoliniu, ir 
Birželio 24 d. išleido grasi
nimą Amerikai kad neboi-

PREZ. ROOSEVELTO 
SEKĖJŲ DAUG

Amerikos savaitinis žur
nalas “Literary Digest” ve
da bandomus balsavimus iš
tyrimui kaip dabar visuo
menė atsineša į Roosevel- 
tą. Pasekmės iki pereitos 
savaitės buvo iš beveik visų 
valstijų sekančios:

Už Roosevelto 
vykdomą tvarką

Prieš
Kaip kuriose 

priešininkų yra gana daug. 
Pav. Illinois valstijoj už — 
51,422; prieš — 44,348.

Indiana valstijoj — už 
19,899; prieš — 17,652.

dabar
727,700
442,127 

valstijose

UŽSIENIŲ POLITIKOS 
DIREKTORIUS

Washington. — Birž. 25
' kotuotų Vpkietijos išdirbi-' 
inių (del Žydų persekiojimo) 
tačiau tuo nepadarė įtek- Į d. “Elta” iš Kauno praneša 
mės į tuos kurie prieš jį Vo-: kad Lietuvos nepaprastas 
kietijoje dirba. pasiuntinys ir įgaliotas mi-

nisteris Latvijai, Juozas 
Urpšys, yra paskirtas Už
sienių Reikalų Ministerijos 
politikos departmento di
rektorium. Naujai paskir
tas direktorius pradės eiti 
savo pareigas Liepos mėn. 
viduryje.

Wollcott, Conn. — šios 
savaitės pradžioje netoli šio 
miestelio, senas apvienėjęs 
gyventojas, Jbhn Crowe, 65 
m. amžiaus, atsilankęs pas 
savo kaimynus Lietuvius Į 
jų kiemą, šautuvu nušovė 
Lietuvių sųnų, Clarence 
Jušką, 22 m. ^amžiaus. Ne
užteko kad nušovė bet dar 
šautuvo kotu ėmė daužyti. 
Tą pamačius motina atbė
go prie žmogžudžio, pradė
jo jam puodu daužyti gal-' 
vą, senis atstatė šautuvą į 
ją ir jai bėgant šalin peršo
vė ir sužeidė. Kada atbė
go artyn Juškų samdinis, 
Julius Karvaūskas, 40 m.. 
Crowe jį nušdvė.

Tada, sėdęs į savo auto
mobilį, 
vo link 
randasi

Kada 
kaimynai ir apspito tą na
melį, Crowe niekam nema
tomas pasišalino į girią ir 
paspruko, nors į namelį il
gai šaudyta ir mėtyta akis 
ėdančios bombos, tikint kad 
jis ten randasi.

Kada niekas neatsiliepė, 
Barnelį apspitę gaudytojai 
senio visai nerado. Viduje 
užtiko Įvairios sprogstamos 
medegos ir ginklų.

10 UŽMUŠTA
Olympia, Wash. — Neto

li čia, ištiko didelis sprogi
mas kuomet 'užsidegė nau
jai sumaišyto dinamito' as
tuoni tonai. Sprogime už
mušta 10 asmenų, devyni iš 
jų darbininkai, o vienas 12 
m. vaikas. Visa ta parako 
dirbtuvė tapo sunaikinta.

žmogžudis nuvažia- 
savo bakūžės, kuri 
prie Juškų lauko, 
pribuvo policija ir

DIDELĖ DOVANA KA
TALIKAMS

West Baden, Ind. — Šitą 
garsij resortą, su 6,000 ak
rų žemės, seniau vertintą 
$7,000,000, jo savininkas, E. 
Ballard, padovanojo Jėzui
tams. Viešbutis su 500 kam
barių bus perdirbtas į mo
kyklą, kuri atsiradys rude
nį kaipo Jėzuitų seminarija.

Šios brangios vietos savi
ninkas nėra katalikas, bet 
prie jo prisigretino Jėzuitų 
kunigas, susidraugavo, ir 
laimėjo savo organizacijai 
milžinišką dovaną.

Prieš kelis šimtmečius, 
kada Jėzuitai buvo pilnoje 
galybėje, jie tokiais budais 
gaudavo sau didžiausius pa
likimus, gražiai prisikalbė
dami prie savininkų ir pri
šnekėdami užrašyti viską 
jiems.

“DIRVA” (THE FIELD) 
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Išleidžia Penktadieniais CIevelande 
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SOCIALISTŲ DELEGATŲ DIDELĖ DAUGUMA IR 
JIE SLA. GALI NUSINEŠTI Į SAVO ABAZA, JEI 

NELOš KOKIA NORS STRATEGIJA ATSI-
ŽIURĖDMI Į ATEITĮ.

(Specialiai “Dirvai”) ’ Vakarais, be seimo komi- 
-- i sijos nustatytų programų, 

Detroit, Mich. — Čia šią taikytų delegatų palinksmi- 
savaitę atsibuna Susivieni- nimui, atsibuna slaptos ir 

i kitokios konferencijos.
Prie to surošta TMD. sei

mas ir Amerikos Lietuvių 
Sąjungos konferencija.

ALT. Sandaros seimas į- 
vyko Birželio 24 d.

jimo Lietuvių Amerikoje 
38-tas seimas.

Delegatų yra pervirš 200. 
Didumą turi socialistai, ir 
jie jaučiasi labai “dideli”.

Labiausia nusiminę Vitai- 
čio-Strumskio klikos delega
tai su savo vadais. Vitai- 
tis dreba nežinodamas ką 
su juo socialistai padarys: 
ar išmes ar dar paliks “Tė
vynės” redaktorium. So
cialistai, kuriuos pats Vi- 
taitis į SLA. sukvietė ir lei-

AR UŽDARYS SLA.
SEIMĄ?

Viniko, Vitaičio, Strumskio 
ir Gegužio klika labai susirū
pinus SLA. seimo sąstatu. Sa-

do sustiprėti, gali padaryti koma, delegatų sąstatas nela- 
visn iwwrsmft sinmp spi-' i. • i ~ .

kietijoje dirba.
Gandai sako kad naminės 

spėkos didesnės negu jo pa
ties, išstums Hitlerį iš val
džios visai trumpu laiku.

Tikru valdovu liks Hjal- 
mar Schacht, kuris per pas
kutinius šešis mėnesius Vo
kietiją valdė.

Senas prezidentas Hin
denburg pasitrauksiąs, o jo 
vieton gal bus padėtas Hit
ler, arba kaizerio anūkas.

Pajutęs kad jo galybė ei
na silpnyn Hitler despera
tiškai griebėsi susidrutinti, 
ir šoko pirmiausia panai
kinti karo veteranų organi
zaciją žinomą kaipo “Plie
no Kepurės”.

Ta organizacija pasiprie
šino Hitleriui ir šis turėjo 
nusileisti, ta organizacija 
pasilieka gyvuoti, tik reika
laujama kad “Plieno Kepu
rės” neatakuotų Nazių ka
reivių žodžiu nei darbu.

Prieš Hitlerį eina judėji- 
das ne komunistiškas-radi- 
kališkas bet daugiau mo- 
narkistiškas.

Nazių diktatūrą užims 
militariška diktatūra, kurią 
sudarys “Plieno Kepurių” 
organizacijos vadai ir jų 
policija, sako pranešimai.

8 UŽMUŠTA LĖKTUVU
Zagreb, Serbija. — Nete

kęs kontrolės lakūnas krito 
i minią susirinkusią pažiū
rėti oro cirko ir užmušė 8 
žmones.

12 ŽUVO AUDROJE
Chicago. — Birželio 25 d. 

vakarinėse valstijose pra
ėjus audrai su perkūnija ii' 
ietum, paskirose dalyse žu

vo 12 žmonių. Nuostolių 
padalyta už apie milijoną

$10,000 UŽ DILLINGERĮ
Washington. — Suv. Val

stijų prokuroras paskyrė 
$10,000 tam ar tiems kas 
sugaus arba nušaus pabė
gusį iš Indiana kalėjimo 
žrAogžudį John Dillinger, ir 
$5,000 už sugavimą jo drau
go, Lester M. Gillis. Pabė
gę iš kalėjimo, jie dar nu
šovė kelis žmones.

MAŽINA CUKRAUS 
PERVIRŠĮ

1931 metais visame pa
saulyje cukraus perviršis 
siekė 12,362,000 tonų.

Šymet norima perviršis 
palikti 9,673,000 tonų.

Per metus laiko cukraus 
visame pasaulyje suvartoja
ma 26,585,000 tonų.

Šymet išviso cukraus bu
sią pagaminta 25,689,000 to
nų.

SULAIKĖ DEPORTA
VIMĄ 

Washington. — Liepos 
d. turėjo būti išdeportuota 
iš Suv. Valstijų 1,200 nie
kuo neprasikaltusių svetim
šalių, vienaip ar kitaip įsi- 
gavusių į šią šalį pas savo 
gimines, nes savo šalyse ne
turėjo iš ko misti. Bet Lie
pos 20 d. išleista patvarky
mas sulaikyti jų išvežimą 
ir palikti iki kitų metų pra
džios, tikint kad susirinkęs 
naujas Kongresas praves 
kitokį įstatymą.

1

ŠALIES GAIVINIMAS AT
SIĖJO NET $4,311,597,238

Suv. Valstijų valdžia iš
leido jau $4,311,597,283 gai
vinimui šios šalies, arba po 
$1,000 nuo kožno asmens iš 
apie 4,000,000 bedarbių ku
rie gavo dirbti nuo Kovo 4 
d., 1933 m.

Beveik trečdalis tos su
mos išleista tiesioginei pa
šalpai.

"Be šito, per 15 mėnesių 
laiko, pačios valdžios išlai
kymo kaštu buvo $3,000,- 
000,000.

TARPTAUTIŠKAS SKAN
DALAS DEL MOTERIES

Vienna, Austrija. — Čia 
tapo areštuotas buvęs dip
lomatinėj tarnyboj Slavas. 
Ivan Poderžaj, kuris buvo 
vedęs Amerikietę advokatę, 
išviliojęs iš jos virš $30,000 
pinigų, ir ji dingo be jokios 
žinios. Spėjama kad Po
deržaj tą moterį nužudė.

Nors jis laikomas po a- 
reštu, bet kadangi nesuran
dama jo žmonos lavono tai 
ir kaltinimo neišnešama.

Poderžaj buvo vedęs, ir 
kaip paskiausi patyrimai 
parodė,’ jo žmona prikalbė
jo jį prisivilioti tą Ameri
kietę advokatę, apsivesti su 
ja gavimui pinigų.

REIKALINGA 800,000 NA
MŲ

NRA padarė sutrauką ir 
patyrė kad šioje šalyje bu
tų budavojama dar 800,000 
gyvenamų namų jeigu butų 
galima gauti prieinamai pa
skolos. Tas reikštų darbo 
del 4,000,000 bedarbių.

Valdžia rūpinasi surasti 
pinigų skolinimui žmonėms 
statytis namus.

Prieš depresiją, Suv. Val
stijose kas metas būdavo 
statoma gyvenamų namų už 
$3,000,000,000. Prie būda- 
vojimo turėdavo darbo apie 
penki milijonai žmonių.

Dabar, del sunkumo gau
ti paskolas ir kitų negali
mybių namų statyba nupuo
lė iki $300,000,000 į metus.

POPIEŽIUS PRIEŠ NE
PADORIAS FILMAS 
Londonas. — Popiežius 

pritaria katalikų dvasiški- 
jos pradėtam vajui prieš 
nepadorias filmas ir pats 
pagamino ir išleido dvasiš
kiai nurodymus kokiais bu
dais kovoti prieš tai.

Smarkus judėjimas prieš 
rodymą nepadorių filmų iš
kilo Amerikoje ir pradėjo 
kilti Anglijoje. ■

Prie katalikų prisideda ir 
kitų tikybų vadai kovai su 
nepadoriomis filmomis.

$150,000,000 DALINAMA 
NUKENTĖJUSIEMS 

NUO SAUSROS
Hyde Park, N. Y. — Pre

zidentas Roosevelt gryžęs į 
savo namus po Kongreso 
išsiskirstymo, išleido įsaky
mą išdalinti $150,000,000 su
mą ūkininkams nukentėju- 
siems nuo šio pavasario di
delės sausumos. Dauginu
sio tų pinigų gaus pietinių 
valstijų ūkininkai.

NUSIŽUDĖ 9 MERGINOS
Šanghai. — Devynios Ki- 

nietės merginos, nuo 13 iki 
19 metų amžiaus, susitaru
sios nusižudyti, susirišo i 
krūvą ir nušokusios j upę 
prigėrė. Nusižudymo prie
žastis sako buvus nelaimin
ga meilė, nes visos, išskyrus 
jauniausios, buvo arba ište
kėjusios arba susižadėju
sios.

visą perversmą šiame sei
me ir nepalikti net populia- 
riškiausių kandidatų tauti
ninkų — A. Mikalausko ir 
Dr. J. Stanislovaičio.

Tačiau kiek jaučiama, ir 
tarp pačių sočialistii pirmo
se dienose buvo dvi pusės: 
koks tai nesusitaikymas Ba- 
gočinių su Grigaitiniais.

Bagočius matyt jaučiasi 
turįs pritarėjų gana ir nie
ko nenori duoti už senį Gri
gaitį. Juk Bagočius popu- 
liariškesnis už Grigaiti ir 
tik savo populiarumu gavo 
pirmą vietą balsavimuose 
o ne del to kad Grigaitis ji 
rėmė.

Pirmas dvi seimo dienas 
ėjo raportai ir šiaip mažos 
svarbos dalykai.

Trečia diena turėjo būti 
reikšmingesnė, bet seimas 
ėjo gana šaltai.

Tikrų tautininkų delega
tų yra virš 30. Sandarie- 
čiai, kurie Pittsburgho sei
me viską sugadino, dabar 
gretinasi prie tautininkų ir 
tikisi su jų pagalba kokio 
tai stebuklo atsiekti: išgel
bėti vietas Vitaičiui ir gal 
Strumskį į prezdentus įsta
tyti .... Du metai pervė- 
lai, vyručiai....

Socialistų valdybos narių 
ir komisijų raportai seime 
pereina kaip sviestu patep
ta: viskas gerai ir greitai, 
entuziastiškai didele dau
guma balsų pervaroma. Gi 
visų kitų raportuose socia
listai jieškojo priekabių ir 
kėlė argumentus.

Socialistai laimėjo vieną 
svarbiausių šio seimo stra
tegijų — nesvarstyti naujos 
SLA. konstitucijos. Jie nu
balsavo palikti senąją kon
stituciją ir padaryti joje 
kelis pataisymus. Gal but 
pataisys taip kaip jiems ge
riausia tiks.

KITI DALYKAI
Seime lankėsi svečiai 

Lietuvos, Kan. F. Kemėšis, 
pp. Vitkus ii’ Babickas. Jie 
pirmą dieną pasveikino de
legatus, ragino neužmiršti 
Vilniaus reikalo.

iš

bai daug 
Nežiūrint 
tie ponai 
kis

vilčių tai klikai žada, 
to, girdėti gandų kad 
tvirtina jog Strums- 
bus SLA. prezidentu.

dar dviem metam.
minėti ponai tikrai pasi- 
griebtis to desperatiško 
toliau teisėtumą Susivie-

tikrai
Jei ne Strumskis tai Gegužis, 
kuris visai nėra kandidatas, bet 
jie drąsiai tvirtina kad Būgo
mis i SLA. prezidentus neineis. 
Esą tokis suplanuotas skymas: 
jei pamato kad Bagočius gėli 
turėti didumą delegatų, tai ta • 
klika išprovokuos seime suiru
tes ar riaušes, Gegužis tą truk
umą išnaudosiąs ir uždarysiąs 
seimą. Tuo budu seimas ne
įvyks ir sena Pildanti Taryba, 
Gegužis prezidentas ir kiti, pa
siliks

Ar 
ryžę 
budo
nijime mindžioti ir žut-but S. 
L. A. lovio iš savo rankų nepa
leisti, sunku tikrai pasakyti. 
Tokie dalykai paprastai slaptai 
nutariami. Bet vienas dalykas 
tai aiškiai žinomas: Strumski- 
niai atvirai tvirtina ii- net la
žybas siūlo kad Strumskis bus 
prezidentu, ir dar daugiau tik
ri kad Bagočius prezidentystės 
negaus. O tas duoda pamato 
viršminėtiems gandams duoti 
daugiau svarbos negu butų ga
lima duoti.

To akivaizdoje tie SLA. sei
mo delegatai kurie dar gerbia 
teisėtumą ir demokratiją, pri
valo būti labai • atsargus ir la
bai šaltai seime užsilaikyti, kad 
kartais neduoti progos smurti
ninkams savo piktą tikslą at
siekti. Tautininkai delegatai, 
kurie savo idėjos kandidato į 
prezidentus neturi ir tuo yra 
neutralėj pozicijoj, yra kaip tik 
geroj pozicijoj teisėtumą ginti 
ir privalo šaltai bet griežtai 
stovėti už SLA. narių teisių 
principą, neprivalo toleruoti kli
kų pastangas atimti SLA. na
riams teises del politinių įsiti
kinimų, kurių laisvę ir teisę 
jam užtikrina šalies konstitu
cija ir SLA. konstitucija. Tau
tininkai ypatingai turi vengti 
ką nors bendro turėti su tais 
gaivalais kurie teisėtumą neigia 
tautinės idėjos vardu. Jie nė
ra tos idėjos draugai. Dides
nių priešų tautinei idėjai nega
li būti kaip jie. Nes vardan 
tautybės, paneigdami kitų žmo
nių teises, tik atstumia musų 
žmones nuo tautinės idėjos ir 
pastumia į internacionalistų ei
les. - — Fašistas Delegatas.

>
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PITTSBURGHO PADANGĖ
LIETUVIAI DALYVAUS LIE

POS 1 PROGRAME
Liepos 4 dieną, Amerikos Ne

priklausomybės šventėje, Pitts- 
burgho miesto valdybos vado
vyste, rengiama iškilmingi pro
gramai, kuriuose tarp kitų tau
tų dalyvaus ir Lietuviai.

Programai rengiama Flag
staff Kalne ir Schenley Parke. 
Per kalnus aidės muzika ir dai
nos daugelio tautų.

šymet yra trečias toks mies
to vadovybėje rengiamas pro
gramas, ir bus žymiai pagerin
tas. Programas prasidės 2 vai. 
po pietų. Antras programas 
bus 7 v. vakare Schenley Par
ke.

Programe dalyvaus Lietuvių, 
Vokiečių, Lenkų, Graikų, Uk
rainą ir kitos grupės savo tau
tiškuose kostiumuose. Vienos 
grupės ką nors perstatys iš sa
vo istorijos, kitos tik dainuos 
arba atliks savo šokius.

SMARKI AUDRA
Birželio 23 d. Pittsburghą ir 

apielinkes buvo užklupus smar
ki perkūnija su lietum, žaibai 
uždegė keliolika budinkų, apie 
tuziną budinkų sugadino.

Audra ėjo 60 mylių i valan
dą smarkumu. Išvartyta daug 
medžių, šviesų ii* telefonų stul
pų, sutrukdyta komunikacija.

RAGINA PRADĖTI DARBĄ
Allegheny General Hospital 

gavo iš valdžios paskyrimą po
ros milijonų dolarių baigimui 
tos ligoninės. Bet kadangi li
goninės vadovybė nesiskubina 
imtis darbo, užtai viešų darbų 
administratorius iš Wa^fiingto- 
no prisiuntė paraginimą imtis 

'ligoninę baigti statyti, arba at
šauks prižadėtą pagalbą.

Kuomet tą pagalbą valdžia' 
skyrė, sakė kad darbą imtųsi 
varyti tuojau ir Į 12 mėnesių 
baigti, bet jau daugiau pusme
tis nieko nedaroma. Prie ligo- 
.ninės statymo butų darbo del 
370 daibininkų.

Pennsylvanijoj yra .17 tokių 
viešų projektų kuriems federa- 
lė valdžia skurė milijonus dola
rių, kad tik jie butų užbaigti.

NAIKINS “PRAKAITO 
DIRBTUVES”

Penhsylvanijos valstijos dar
bo department© viršininkai ta
riasi su šešių kitų rytinių val
stijų darbo departmentais nu
statymui maždaug vienodų pa
tvarkymų steigimui išdirbys- 
čių, kad nebūtų taip lengva iš 
vienur ar kitur kokiems meklio- 
riams atsikėlus arba vietoje su
sidarius kompaniją atidaryti 
kokią nors dirbtuvę ir pasinau
dojant stoka įstatymų, prisi- 
sisamdyti pigiai darbininkų ir 
juos išnaudojant daryti sau pel- 
nus. Tokios išdirbystės kurios 
taip elgiasi — naudoja vaikus 
arba moteris darbui, pigiai mo
ka už darbą, verčia dirbti ilgas 
valandas, — vadinamos prakai
to dirbtuvėmis.

Ne visos valstijos turi joms 
varžyti įstatymus, ir tokie iš
dirbėjai, jeigu vienur juos ap- 
varžo, persikelia į kitą valstiją 
ir vato savo darbą, kur randa 
laisvesnius įstatymus.

Pennsylvanija iki šiol buvo 
labai prielanki tokioms “pra
kaito dirbtuvėms”.

Prie sutarties dedasi Massa
chusetts, New York, Connecti-

Lakunų Fotografijos
Kurie norite įsigyti musų ne

laimingų karžygių lakūnų Da
riaus ir Girėno fotografiją su 
jų lėktuvu “Lituanica” pasisku- 
binkit iki jų dar Cleveland© 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 uz persiuntimą, nes visas 
50c už fotografiją eina į fon
dą. Galit susidėti keli viename j 

“DIRVA” yra pigiausias dar- 
----- -  —- ----------- | bo žmogaus pasismaginimas 

mieste ir parsitraukti sau po j kada kitokiems pasilinksmini- 
į’otografiją atminčiai.) ------- mams pinigų mėtyt nėra.

cut, Rhode Island’ New Hamp
shire, Maine ir prie tos grupės 
pristoja Pennsylvanija.

12 ŽUVO BIRŽELIO 24
Philadelphia, Pa. — Sekma

dienį, Birželio 24 d., šioje sri
tyje žuvo 12 žmonių: penki už
mušta automobilių nelaimėse, 
trys prigėrė; trys mirė nuo kar
ščio, vienas užmuštas ant gelž- 
kelio bėgių.

PHILADELPHIA, PA.

L. T. K. Šv. Marijos par. žinios
Geg. 30 d. 1934 atsibuvo la

bai sėkmingas L. T. K. B. pik
nikas Vytauto Parke, kartu su 
Tautiškų kapinių apvaikščioj i- 
mu. Da anksti ryte jau matėsi 
būriai žmonių vaikščiojant po 
kapus. Laukia kada prasidės 
ceremonijos. Apie 11 vai. pra
sidėjo šv. mišios. Dabar jau 
buvo didelė minia žmonių. Mi
šias laikė ir sakė pamokslą Kun. 
J. J. Zittas, naujas L. T. K. B. 
šv. Marijos par. klebonas.

Reikia pasakyti, kad jam užė
mus Philadelphijoj vietą, daug 
turėjo vargo kol viską sutvarkė. 
Bet šiandie L. T. K. B. nariai iš 
šio trumpo laikotarpio triūso ir 
vargo su nauju klebonu gali pa
sidžiaugti. Nors blogi laikai ir 
Įmones mažai tedirba, bet ačiū 
ių rimto darbo rėmimui ir at
jautimui, matyt, viskas sparčiai 
eina pirmyn ir geryn.

Birž. 16 d. susirinko būrys 
parapiečių ir pradėjo maliavoti 
bažnyčios bokštus. Na, ir kle
bonas apsivilkęs “overauzėm” 
stojo prie darbo. Vieni lipo 
maliavoti bokštui, kiti maišė 
maliavą. Da vakaras neatėjo, 
o jau visi bokštai buvo numa- 
liavoti. Kryžius numaliavotas 
auksine maliava, o bokštai si
dabrine žila.

L. T. K. šv. Marijos par. na
ciai rengia kas šeštadienio va
karą baliuką savo bažnytinėj 
svetainėj 331 Reed st., Phila., 
Pa. Jie užprašo visus ateiti ir 
atsivesti savo draugus ir drau
ges ir užtikrina kad linksmai 
praleisite laiką ir paremsite pa
rapiją. Buna gera šokiams mu
zika ir kitokių pramogų.

Tautietis.

DAYTON
ŽMOGUS BE .JAUSMŲ- Čia 

randasi toks Lietuvis, kuris ne
turi nelyginant nei žvėriškos 
širdies link savo žmonos.

Kiek yra žinoma, tas bejaus
mis žmogus per visą gyvenimą 
kankino nekaltą savo žmoną 
visokiais budais, kad net atsi
liepė ant jos sveikatos. Dabar 
ją padavė į pamišėlių ligoninę, 
lors ji nėra jokia pamišėlė. Iš

tikimųjų jam pačiam ta vieta 
tiktų už tokį nežmonišką elge
sį. Lietuviai turėtų pasirūpin
ti, ypač katalikiškų draugijų 
sąryšis ir klebonas, tos nekal
tos moteriškės paliuosavimu iš 
pamišėlių įstaigos, nes jai nė- 

”a reikalo tenai sunykti. Tu
rėtų būti musų šventa krikš
čioniška pareiga tai kuoveikiau- 
sia padaryti.

Reikia nurodyti atitinkamai 
įstaigai to žmogaus nežmoniš
ką elgesį su savo žmona. Nė
ra abejonės kad tas beširdis 
bus atrastas kaltu, ko įrody
mui faktų yra daug. Jeigu te
kis žmogus neturi nei gėdos, 
nei jausmų ir nebijo nei Dievo 
tai kitoniškos išeities nėra kaip 
tik su valdžios pagalba paro
dyti jam žmoniškumo pareigas.

BAZARAS. Šv. Kryžiaus pa
rapijos naudai rengiama dide
li bazaras, kuris prasidės Lie
pos 19 d. ir tęsis per dvi savai
tės po tris vakarus. Atsibus 
prie bažnyčios darže.

“Dirvos” Skaitytojas.

KAS YRA SENIAUSIAS 
AMERIKOS LIETUVIS?

BROOKLYNO - N. Y. IR N. J. 
ŽINIOS

62 Metai Amerikoje

ELZBETA SAVICKIENĖ 
Cleveland, Ohio

Štai ilgiausia Amerikoje iš
gyvenus ypata — Elzbieta Sa
vickienė. .Ji laimi “Dirvos” il
giausia Amerikoje išgyvenimo 
dovaną.

Elzbieta yra 74-tų metų am
žiaus, gimus Lapk. 16 d., 1861 
metais, duktė Juliaus Petraus
ko, iš Kalvarijos, Suvalkų gub.

Amerikoje gyvena 62 metai, 
atvažiavo su motina pas savo 
tėvą Julių Petrauską, į Detroi
tą, Rugp. 16 d., 1872 metais.

Važiavo Amerikon per Ky
bartus, į laivą sėdo Hamburge, 
per vandenį plaukė 14 dienų, iš
lipo New Yorke ir važiavo pas 
tėvą į Detroitą.

Cleveland© gyvena jau 42 me
tai. Gyveno Detroite, Toronto, 
Ont., Kanadoj, kur ir ištekėjo 
1890 metais už Motiejaus Sa
vicko.

MOTIEJUS SAVICKAS 
Cleveland, Ohio

75-tų metų amžiaus, sūnūs 
Agotos ir Motiejaus Savickų, 
iš Bubelių k., Seinų par., Su
valkų gub. Gimė Sausio 18 d., 
1860 m.

Amerikoje jau 52 metai, at
važiavo Balandžio 14 d., 1882 
m. Važiavo šiaip sau be jokio 
draugo, į Wilkes Barre., Pa.

MONTREAL, Canada parapijos svetaines duris, pasi- 
------------- painiojo menka moterėlė, tą su 

Nesutikimai parapiečių su kumščia taip apglostė kad net 
kunigu--- kraujas pasirodė. Į tą tarpą

Kun. J. Bobinas vasario mė- įsimaišė vyrai. Iškilo muštynės, 
nesi sakydamas pamokslą apie P° muštynių ai estai, teismai, 
pasaulinį gyvenimą prisiminė Advokatams nauda. Parapijoj 
Sovietų Rusijos diktatorišką v*s_ kil° didesnis neramumas, 
komisarų valdžią, prilygydamas Teismai da vis nėra užsibaigę, 
šiaip: žmonių žemė—komisarų $u nekantrumu laukiame ir lin- 
javai, žmonių karvės—komisą- ^me l\un-_ J* Robinui laimin
iai pienas, žmonių vištos—k0. gos kelionės kraustytis is šv. 
misarų kiaušiniai. Kun. Bobi- Kazimiero parapijos. Kun. J. 
nas matydamas jog tai nebloga Bobinas kas sekmadienį apsis- 
tvarka, todėl jis ja užvedė ir tato detektyvais policistais. 
šv. Kazimiero parapijoj. žmonės labai piktinasi tokiu

Kun. J. Bobinas vra jaunas. dvasios vado pasielgimu. Iš
Jis trėjo parapijiečių užsitikė- 
jimą vedime parapijos reikalų, 
kuomet jis išduodavo parapijie
čiam jeigu ir išeigų pinigines 
atskaitas. Bet paskutiniais lai
kais, t.y., 1933 m. jis atsisakė 
išduot atskaitas, kur ir kiek bu
vo jeigu ir išlaidų. O žmonės 
pradėjo griežtai reikalauti vis
ką sužinoti.

Per didelę prievartą kovo 25 
d. sušaukė metinį parapijos su
sirinkimą. Nesitaikydamas prie 
žmonių kunigas pasiėmęs kny
gas apleido susirinkimą. Žmo-. 
nes tiek dirbę, statę ir aukavę 
matydami parapijos betvarkę ir 
nenorėdami tą visą savo triūsą 
po vieno asmens globa pavesti 
ir likti jo vergais, nes jau jie 
ir taip daug turėjo nemalonumo 
nuo savo klebono,—užmanė štai 
ką: parapijos komitetas pasida
lino į dvi dali: keturi komitetai 
už kleboną, keturi veikia su vi
sa parapija. Parapiečiai išrin
ko žmones, dapildė komitetą, 
išsirinko parapijos sekretorių 
A. Navicką -užrašyti parapijonų 
nutarimus ir, abelnai, vesti kny
gas, žodžiu, susidarėm savo 
tvarką. O Kun. Bobinas vos 
priprašė du žmones prie kebono 
komiteto, .žnionės tų klebono 
išrinktų komitetų nepripažysta. 
Jie juos vadina skebais.

Na, ir prasidėjo skundai ir 
protestai prieš Kun. Bobiną. 
Parapiečiai surinko apie ketu
ris šimtus balsų reikalaudami 
ir prašydami vyskupijos, kad 
ji atsiimtų Kun. J. Bobiną iš 
Šv. Kazimiero parapijos, o at-
siųstų ištikimą dvasios vadą.

Kol kas da jokios atmainos 
nesimato. Parapiečiai darbuo
jasi: šaukia susirinkimus, ir 
daro nutarimus. Kun. Bobinas 
priešingas savo veikimu ir pa- 
rarapijos tvarka. Jis turi vie
ną savo komitetą J. K., kaipo 
drutuolį vyrą. Mane prieš visus 
atsilaikyti su kumščia. Pastojo

Laivan sėdo Hamburge, ke
liavo 14 dienų, išlipo New Yor
ke.

Lapkričio 15 d., 1884 m., at
važiavo į Clevelandą. Tada čia 
jokių Lietuvių neužtiko. Pa
stojo į Amerikos kariumenę ir 
tarnavo penkis metus.

Vėliau nuvažiavo į Kanadą, 
ir Torontoj 1890 m. vedė viršu
je minėtą Elzbietą Petrauskai
tę. Iš Toronto parvažiavo į 
Clevelandą.

Jiedu sulaukė šeimos, kurių 
vardai: Elzbieta, Tadas, Juo
zas, Elena ir Irena.

Dabar gyvena Fairview Vil
lage, Cleveland© priemiestyje.

YRA DAUGIAU
Turime dar keletą prisiųstų 

aprašymų apie senus Ameriko
nus Lietuvius, ir tie aprašymai 
bus patalpinti sekančiuose nu
meriuose.

Jeigu kas žino apie Lietuvius 
kurie perviršytų amžiumi Kazį 
Gaidiką, kuriam Birželio 24 d. 
suėjo 100 metų amžiaus (žiūrėk 
pereitą numerį) arba šiame nu
meryje aprašomą Elzbietą Sa
vickienę, ilgiausia išgyvenusią 
Amerikoje kiek mums iki šiol 
žinoma, tie gaus ekstra dova
nas.

(Pastaba: Nesiųskit klaidin
gų žinių, nes redakcija jas per
tikrina per savo koresponden
tus arba “Dirvos” skaitytojus 
gyvenančius tame mieste.)

tos priežasties čia dvasios rei- 
I kalai labai nusilpnėjo. Laukia
me ramybės ir geresnio vadovo.

Parapietis

TRUMPOS PASTA
BOS

TĖMUANT į socialistų bub- 
I nijamo “antro skridimo” apy
skaitas tuoj metasi į akį milži- j 
niškos išlaidos, kurių nemaža Į 

! dalis tenka “Naujienoms” už t 
I spaudos darbus. Paimkime kad i 
ir “Lituanicos II” “krikštynų” 

, atskaitą. Ten matosi kad be 
išmokėjimo didelių sumų lakū
nams už keleivių vežiojimą, dar 
randama $66.85 išmokėta už! 
spaudos darbus, kas supranta
ma atiteko “Naujienoms”, ne 
kam kitam. Kaip sau norite,' 
vyručiai, toki didelė skaitlinė 
tik už vieno popiečio parengi
mo spaudą yra tiesiog neleis
tina.

PAĖMUS bendrą “antro skri
dimo” apiskaitą, pasimato kad1 
kaip naujieniečiams už visokius 
patarnavimus bei “sugaištis”, 
taip ir pačioms “Naujienoms” 
už spaudos darbus yra išmokė
ta didelės sumos pinigų. Tas 
aiškiai parodo kad “antras skri
dimas” “Naujienoms” ir jų šta
bui yra tikra rugiapjūtė. Ne- 
dyvai kad “N.” yra taip patrio
tiškos “antru skridimu”.

Titnagas.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negauna! kurio 

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

“Dirvos” Admin.

JURGĖLA GAVO TEISIŲ MA-! BROOKLYNIECIŲ DELEGA- 
ESTRO LAIPSNĮ j TŲ IŠLEISTUVĖS

Lietuvos Generalinio Konsu- Brooklyno SLA. 38 kuopos 
lo sekretorius Kastas Jurgėla narių rupesniu, šymet labai 
šiomis dienomis išlaikė kvoti- gražiai išleisti šios ir kitų kuo- 
mus ir gavo Teisių Maestro pų delegatai į SLA. seimą Det- 
(Master of Law) laipsnį. Ru- roit, Mich. Tam tikslui buvo 
denį turės valstijos teisių ko- surengę jaukią vakarieniukę Pi- 
misijos kvotimus ir tikisi likti liečiu Klubo salėje, Birželio 16 
pilnateisis advokatas. d. Tvarką vadovavo 38 kuopos

Birž. 7 d. vakare Lietuvių pirmininkas Michelsonas. Kal- 
Legiono Dariaus-Girėno 1-mas bas pasakė SLA. Vice Pirmi- 
Postas ta proga savo susirin- ninkas A. Mikalauskas, p. Lė
kime Kasmočiaus salėje iškėlė vinskas, p-lė Klingaitė, p-lė 
p. Jurgėlai “surprize pokilį”. Mankiutė, J. Ginkus, ir gražiai 
Posto draugai ir svečiai p. J ur- padainavo musų populiarus dai-
gėlą gražiai pavaišino ir pasa
kė gražias sveikinimo kalbas. 
Illgesnes kalbas pasakė pp. šil
kas, Klinga, Sagys ir Sbbienka. 
Vakarą vadovavo posto vadas 
p. Vyšnius. Kaip Klinga pasa
kė, p. Jurgėla buvo vienas iš 
iniciatorių organizuoti patrio- 
tingą Lietuvių Legioną, kuris 
tame reikale atliko visą didu
mą darbo.

Lietuvių Legionas turi ketu
ris postus. Savo keturių metų 
darbuotės bėgyje atliko daug 
patriotingų žygių.

Pagerbti karžygius Darių ir 
Girėną Lietuvių Legiono Da
riaus-Girėno 1-mas postas ren
gia rimtas apeigas: vėliavų pa
gerbimą, paskaitas, radio kal
bas. Tam tikslui paskirta ko
misija ruošia programą. Rep.

SUSIVEDA. Brooklyn, N.Y. 
— Liepos 1 d. Karalienės An
gelų parapijoje susiveda Vin
cas Dragūnas su p-le Genovai
te ’ Venskunaite. Jaunavedžiams 
geros kloties.

JURGELIUTĖ GAVO VIETĄ 
NEW YORKO TEISME

New York. — Buvus SLA. 
Centro Sekretorė Petronėlė Jur- 
geliutė paskirta New Yorko 
Domestic Relations (naminių 
santikių) teisme skundų tyrinė
toja. Tai aukšta vieta. šia 
proga sveikiname p-lę Jurge- 
liutę, gavusią taip aukštą vie
tą. Tai dar pirmutinė Lietu
vaitė čia gavus tokią aukštą 
vietą.

PADIDINA VALGYKLĄ
New York City. — Didžiau

sią Lietuvišką valgyklą New 
Yorke turi Povilas Samulėnas, 
763 Washington st. Bizniui 
puikiai sekantis p. Samulėnas 
valgyklą ir alinę nuo Liepos 1 
d. padidina ir pagražina. Ma
lonu kad musų geram Lietuvy
bės darbų rėmėjui puikiai se
kasi. ■ 

on

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

>. Name....

Address...

Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great Lakes"—June 16 to Sept. 3 

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

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at mod
erate rates. Finest Bathing Beach in the world, jo gradual in slope, a 
child can enjoy it in safety. There's Fishing, Golf, Tennis, Dancing... 
endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe
tizing meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 
AUTO TOURISTS . . plan your journey with- a delightful stay at Cedar Point. Ideal 
for a day, a week-end or your entire vacation. Free parking space for 6ooo cars. 

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

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

nininkas K. B. Kraučiunas. Pa- 
Į sakė kalbeles ir svečiai, p-lė 
Į Melnikaitė ir p. Snake. Galiau- 
i šia išsireiškė ir patys delega- 
i tai, pažadėdami seime ginti or
ganizacijos tikslus ir reikalus. 
Delegatai yra: buv. “Vienybės” 

j redaktorius Jonas Valaitis, kuo
pos fin. seki*, šaulys, veiklus 
kuopos nariai ir darbuotojai

i šniras ir Tiškus.
Po programo tęsėsi, šokiai iki 

vėlumai.
Rytojaus dieną, sekmadienį, 

p. Cibulskio pakvietimu, vaka
rienės svečiai dar suvažiavo į 
jo puikią villa Far Rockaway, 
L. L, ir turėjo smagų laiką pa
jūryje. Vakarop susitarę kaip 
išleisti į Detroitą delegatus, iš
siskirstė.

Delegatai išvažiavo savais 
automobiliais, per Kanadą, tie
siu keliu į Detroitą, sustodami 
keletoj įžymesnių kolonijų Ka
nadoje. Kp. Narys.

APIPLĖŠĖ /
Lake Ronkonkoma, L. L —- 

Birželio 17 d. Lietuvio p. šlia- 
kio puikią Blue Bird Inn užei
gą plėšikai apvogė, iš registe- 
rio išnešdami $61. Pašaukus 
policiją plėšikai greit suimti. 
Visi svetimtaučiai.

PERMAINA BROOKLYNO 
KUNIGU

Brooklyno Lietuviškų para
pijų kunigus vyskupas šiomis 
dienomis perkėlė į kitas 'para
pijas. Central Brooklyno pa
rapijos kleboną Kun. N. Pakal
nį perkėlė į didžiąją Brooklyno 
Panelės Apreiškimo parapiją 
klebonauti. Šios parapijos kle
boną Kun. Paulionį perkėlė į 
Central Brooklyno šv. Jurgio 
parapiją.

Vienos ir kitos parapijos pa
raki jonys verkė netekdami sa
vo senųjų klebonų.

Tikima bus ir daugiau per-' 
kėlimų.

Beje, Karalienės Angelų pa

rapijos klebonas Kun. Remei
ka išvažiuoja atostogoms, jo 
vietą užima Kun. Lekėšis.

LRKSA. SEIMAS
Kaip SLA. seimas įvyksta 

Detroite taip LRKSA. seimas 
įvyksta Newarke tą pačią sa
vaitę. šio seimo delegatams 
pagerbti, Birželio 26 d. Lietu
vių salėje, Newarke, buvo su
rengtas įdomus vakaras, suvai
dinta komedija “Švarkas ir Mi
linė”. Vaidinimą vadovavo mu
zikos mokytojas P. Stanšaus- 
kas.

Birželio 27 d. toj pat salėj, 
nuo 7:30 vai. vakare, 36tos kp. 
moterys surengė tam pačiam 
tikslui didelę vakarienę. Muzi
kaliam programe dalyvavo žy
mus muzikai: Žilevičius, Alek- 
sis, čižauskas ir kt.

DAINŲ DIENA
Pirmas New Jersey chorų są

jungos milžiniškas išvažiavimas 
— dainų Diena — bus Liepos 
1 d.. Ukrainiečių Parke (Dark 
Lane), Park av., Linden, N. J. 
Pradžia 12 vai. dieną. Dainų 
programas prasidės nuo 4 vai. 
Prie to bus šiaip pamargininių,

Liepos 4 d. tokia pat Dainį) 
Diena rengiama Klasčiaus par- 

1 ke, Maspethe. Chorų Atvažiuot 
1 net iš Amsterdamo. Tikimi 
į net 300 dainininkų choro. Ša- 
j lip choro bus solistų dainininkų 
iš kitų valstijų.

GRAŽUS PIKNIKAS. New 
ark, N. J. — Graborius Buya- 
nauskas Liepos 8 d. rengia sa
vo draugams ir pažystamiems 
smagų pikniką Chrystal Lake, 
West Orange, N. J. Autobusai 
veš nuo Lietuvių salės Newar
ke ir nuo šv. Vardo Dr-jos sa
lės Kearny.

SUSIVEDĖ. Brooklyn, N. Y. 
— Karalienės Angelų bažnyčio
je susivedė Inž. Alfredas Vai
tukaitis su p-le Elena Stanke
vičiūte. Po vestuvių medaus 
mėnesiui jaunavedžiai išvyko į 
Kaliforniją ir Meksiką.

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland,

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

Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.



DIRVA
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| Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir
Įvairios Žinios

B

S
JETUVIŲ TRIBŪNAid

VISOKIOS CHICAGOS t

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave,
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' ŠYME1 PASAULINĖJE PARAOJE BUS NE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO DARBAS DRAUGO JURGELIO- 
LIETVIU BET “SOCIALISTU DIENA” VAROMA PIRMYN NIO NACHALIŠ-

Atvirai pasakius yra pažemį-J 
nimas socializmo idėjos vadinti 
socialistais, tokius asmenis kaip 
naujieniečiai. Socializmo idėja 
turi nemažai ir gerų pusių, ku
rios atitinka visuomeninio gy
venimo tvarkai. Naujieniečiai 
gi, kurie save socializmu dang
stosi, yra pasižymėję tokiais 
darbais kurie socializmui gar
bės nedaro. Bet dėka silpnos 
sąmonės, stokai savigarbos vis 
atsiranda tokių žmonelių kurie 
paskui musų “socialistus” se- i 
ka. Nors taip vadinami musų 
“socialistai” Chicagoje pagarsė
ję tik bankrutų auklėjimu, jie 
vis suranda sau sekėjų, ačiū 
musų žmonelių nemokėjimui ir 
nesugebėjimui protauti ir per
matyti dalykus.

Tie vadinami “socialistai” 
pasiskubino pasiglemžti į savo 
rankas rengimą “Lietuvių Die
nos” Pasaulinėje Parodoje Chi
cagoje, kuri tačiau bus tiktai 
“cieilikų diena”, po priedanga 
visų Lietuvių vardo. Nežiūrint 
to, atsirado tokių pasekėjų — 
nors labai mažai — kurie tuos 
“socialistus” seka ir jų darbą j 
remia. Keistai atrodo kuomet 
atsirado ir neva inteligentų ku
rie vienokiais ar kitokiais su
metimais prisišliejo prie poli
tiškai nusibankruti jusiu socia
listų ir jiems dirba. Ko verta 
tokio žmogaus taktika lai pats 
skaitytojas padaro savo išvadą.

Dėka tokiai silpnai taktikai 
musų nekuriu “inteligentų” ir 
nesugebėjimui protauti daliai 
visuomenės, pas mus Amerikos 
Lietuvius, tik liūdni atsimini
mai mus ramina. Išgamų, iš
naudotojų, oportunistų pilnos i 
pakampės, kultūrinis darbas 
užmirštas.

Jeigu Chicagos Lietuviai jau 
ant tiek nusigyveno kad koks 
ten Jurgelionis turi jiems va
dovauti, tai jau blogiau negu 
pasiekimas liepto galo. Lai jo

] raeities “nuopelnai” sau “ra
mybėje ilsisi”, tačiau apgailė
tina tų kurie šiandien jam pa
siveda vadovauti ir jis turi at
stovauti Lietuvius svetimtau
čių tarpe, nieku geru nepasi
žymėjęs.

Sena patarlė sako, “Nėra to 
blogo kas neišeitų j gerą”. Ir 
č’a gal but išeis i gerą, nes vi
suomenė pamatys šiame “so
cialistų dienos” incidente kaip 
nekurie musų inteligentai vie
ną dieną dangstosi neva “tau
tiškumu”, kitą dieną nuseka 
paskui socialistiškus “speše- 
lus”. Tokie be principo žmo
nės, dolarių gaudytojai, priva
lo būti padėti j jiems pridera
mas vietas.

Kaip juokinga kad daugelis 
tokių dangstosi neva tautišku
mu, padarymui kokio nors biz- 
relio. Bet visuomenei reikia 
juos pažinti ir žinoti kad jie 
tik. ten nori būti “veikėjais” 
kur yra dolarių ir asmeninės 
naudos. Tokie žmonės nieka
dos neprisidės ir nepastumės 
'tautos vardo ir nepadarys nie
ko gero musų tautinei kultūrai.

Ta “socialistų diena” Pasau
linėje Parodoje, jeigu dalykai 
repakitės, buš tikra tragi-ko- 
medija: tragedija musų tautai, 
res ją svetimtaučių akyse at
stovaus pelnagaudos ir išga
mos; komedija gi mums pro
taujantiems ir žinantiems, kaip 
išsigimėliai bandys kelti “tau
tos vardą”....

Išeis taip kad šymet “Lietu
vių Dieną” matys tiktai patys 
t e kurie ją rengs. . . .

■AR “ANTRAS SKRIDIMAS” 
'i LTRI BENDRO SU VOLDE- 
h ARO INCIDENTU 
I IETUVOJE?

Tas klausimas šiandien pla
ced diskusuojamas Chicagoj, ir 
diena iš dienos plinta įvairių

Sora Museles 
Stiff joints, inflammation, 
Neuralgia and Sprains— 
caused by Exertion or Ex
posure quickly relieved by 
“R. R. R.” Used for 
90 years to stimulate 

I local circulation, to give
comforting warmth and to sooth muscular 
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.

A TIME TESTED LINIMENT

Rad way’s Ready Relief

for Fatfgu® 
caused by constipation, use

RAD WAY PILLS 
the vegetable laxative, to 
cleanse intestinal tract of 

impurities. Your poison free blood will 
give you new “Pep. *
Send Postcard for FREE SAMPLE to 

RADWAY & CO., Inc. <E«t. 1847) 
208 Centre St., New York City

Už $3 metuose pralinksminsit 
yisą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

j > uju gandų. Iš Lietuvos at- 
. na labai keistų žinių ir tiki- 
r asi trumpoje ateityje jų gau- 
t i daugiau.

Yra tokių faktų kurie ver- 
č’a manyti kad Voldemaro pa- 

I .• kėsinimas sugryžti į premje- 
I > ,is galėjo turėti ką bendro su 
i Chicagos cieilikų' rengiamu “an- 
' t u skridimu”. Tačiau klausi- 

< i irs palieka atdaras kol kas, 
l >t trumpoje ateityje “Dirvo- 
j ’’-“Liaudies Tribūnoje” bus 
patiekta tie faktai ir skaityto- 

i j ii galės padaryti savo išvadas.
Skaitydamas “Dirv^”-“Liau- 

< ies Tribūną” sužinosi ko iki 
. oi nežinojai apie viršminėtą 

i : icidentą Lietuvoje.

AUKŲ FONDE YRA $5,200; 
PAMINKLAS BUS STATO

MAS UŽ $10,000.

Chicagos ir apielinkės mies
tų Lietuviai daugiausia pasi
genda savo Sparnuotų didvyrių 
Dariaus ir Girėno. Šie visą pa
sauli sujaudinę ir nustebinę 
drąsuoliai Chicagoje augo, mo
kėsi, lavinosi ir stiprino savo 
galingus sparnus, kuriais 1933 
metais Liepos viduryj perskro
dė audringo Atlantiko padan
gę ir pasinėrė nakties audroje 
viršum Europos žemyno, žmo
nija išgirdo tik baisų “Lituani
kos” trenksmą senoje Lietuvių 
protėvių žemėje. .. .

Visos tautos susigraudino ir 
lindėjo del didžių musų lakūnų 
tragedijos po tokio puikaus ir 
nepaprasto laimėjimo! Chica
gos didmiesčio gyventojai ypa
tingai didžiavosi garsių dviejų 
Chicagiečių žygiu.

Lietuva baisiai liūdėjo, pri
ėmus brangius skraidžiusius 
kimus, kurių net nenorėjo že
mėn užkasti — užbalzamuotus 
raikys amžinai pagarbai ir vi
sada semsis stiprybės iš Da
riaus-Girėno žygio! Tokio įvy
kio istorijoje dar nebuvo. Tai
gi, ne veltui šiedu Sparnuoti 
Lietuviai gyveno ir žuvo!

Visos kultūringos tautos rei
škė nuliudusiai musų tautai 
nuoširdžią užuojautą ir gėrėjo
si dviejų Lietuvių talka oro su
sisiekimo pažangai. Darius ir 
Girėnas be roboto (automatiš
ko valdytojo), be radio ir su se
nais prietaisais tiesiai nuskri- 
do 4000 mylių! Taip tiesiai ir 
tiek -toli per vandenyną dar nie
kas nebuvo nuskridę! Del to 
abu lakūnai tapo istoriniais.

Lietuviai pasigenda savo la
kūnų, kurie linksmino ir drą
siais lėktuvo vartaliojimais ste
bino visus — net ir garsius ki-

DABAR TAI JAU
“Sandaros” nr. 25-tas išėjo 

pilnas “graudžių verksmų” apie 
tai kad socialistai pasigriebia 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje į savo rankas. Apie tai 
rašo ir editoriale, ir paskirame 
straipsnyje ir kitur.

Keista kad tie vyrai kurie 
buvo socialistams atsidavę, ku
rie Grigaitį garbino, taip kaip 
dabar jį garbina Tysliava, pa
galiau atbudo — pervėlai....

Keista kad jie nepermatė sa
vo aklumo ir tikėjo viskam ką 
socialistų papa Grigaitis žadė
jo, ir dabar, kada pervėlai, pra
deda gailėtis už savo “griekus”

tataučius lakūnus! Gailesys il
gainiui rimsta.

Kad kilnus didvyriškas Da
riaus ir Girėno gyvenimas ir jų 
žygis nebūtų užmirštas ir net 
busimoms kartoms primintų di
džią drąsą ir pasiaukojimą au
kštai Idėjai, sumanyta pastaty
ti jiems paminklas jų mieste— 
Chicagoje. Duosnųs patriotai 
sudėjo aukų ir komitetas už
dirbo tam reikalui jau per 
$5,200.

Chicagos miesto mayoras ir 
valdyba mielai pritaria ir pa
vedė paminklo statymo komite
tui tartis su parkų viršininku. 
Grant Parke jau nėra vietos 
paminklams, o Jackson Parke 
jokie paminklai nebus statomi. 
Dabar vieta parenkama kituo
se parkuose. Miesto valdžia 
labai atsižvelgia į tai koks pa
minklas bus. Kai sužinojo kad 
jo statybą tvarkys ir prižiūrės 
žymiausio Amerikoje ir garsaus 
pasaulyje skulptoriaus L. Taf- 
to padėjėjas .1. Szaton’as (me
nininkas arkitektas ir skulpto
rius), išsyk ėmė kitaip žiūrėti 
į reikalą. Be to, statybą pri
žiūrės Tafto mokinys Lietuvis 
Stasys Pocius, -gabus skulpto
rius, kuris pereitą žiemą padir
bo Dariaus biustą.

Komiteto valdyba susitarus 
su šiais ir kitais skulptoriais 
nusprendė statyti paminklą 10 
tūkstančių dolarių vertės. Tai 
gi, šis paminklas bus meniškas, 
gražus ir vykusiai atvaizduos 
Dariaus-Girėno idėją ir jų. žygį.

Daugelis kolonijų jau prisi
dėjo aukomis. Svarbu kad ir 
kitos kolonijos neatsiliktų, kad 
sąžinė butų rami. Pasiskubin- 
kfm, malonus tautiečiai! Ma
žai trūksta. Siųskit aukos fon
do kasininkui: Mr. J. Krotkas, 
2201 W. Cermak Road, Chica-

I go, Ill.
K-to sekr. P. Jurgėla.

LIEJA AŠARAS...
“nereikia visai socialistus vie- 

i nu sykiu atstumti”, o pažiūrė
sim ką padarys socialistai šia
me seime: ar jie pagailės san
dariečių ?

Jeigu “pagailėtų” ir paliktų 
vieną ar kitą, tai tą padarytų 
greičiausia ne iš “pasigailėji
mo”, bet strategijos delei: ne
sukelti prieš save sandariečius 
ir tautininkus, kad jie, netekę 
Susivienijimo, nesubrustų prieš 
raudonukus cicilikus ir nesusi
vienytų bendram darbui atliuo- 
savimui SLA. ir socialistų.

Socialistai gali būti tokie gu
drus kad palikti valdyboje ma-

DABAR GALIMA C AUTI “DIRVOJE”

KARAS! 20-to amžiaus LARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynes, nuodingi gazai, izktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kit ■. karo baisybes vaizdžiai aprašyta 
W. T, SCANLON’O parašytoje ir 1 :a premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

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

Kaina tik ?1.35 su persiuntimu. <0 pusi. Gražus tvirti apdarai. 
Pinigines perlaidas (money orderius) siųskite:

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

ir prisipažysta kad padarė klai
das.

Pasmerkimo verti tokie gai
valai kad neturėdami nugar
kaulio, dalykų permatymo, sil
pni dvasioje ir be idėjų, lenda 
i vadus — šie įlindo sandarie- 
čiams j vadus — ir pačius san
dariečius klaidino, muilino akis, 
gyrė ir gynė socialistų intere
sus, iki sulindo į socialistų bu
čių ir dabar pasijuto sugauti 
be vilties išsisukimo. ,

Dar ir už tai jie verti pa
smerkimo kad ne tik neklausė 
tų kurie dalykus permatė ir 
juos persergėjo, bet dar savo 
aklume tuos persergėtojus nei
gė, smerkė ir padėjo socialis
tams niekint.

Kaip pats “Sandaros” redak
torius — kuris dabar rašo edi- 
torialus ir prisipažysta prie su
klydimų — per kelis metus iš
vien su socialistais dergė tau
tininkų laikraščių, ‘Dirvos” ir 
“Vienybės”, redaktorius nuro- 
dinėjusius jų klaidas ir visišką 
pasivergimą socialistams!

Sandariečiai veikėjai dar per
eitą rudenį, prieš SLA. valdy
bos nominacijas, agitavo kad

žumą savo priešingų žmonių 
nubovijimui sandariečių, kad 
jie vis tikėtų jog “socialistai 
artimesni negu tautininkai”.

Sandariečių vadai gali ir to
liau patikėti Grigaičio klastin
gam privedžiojimui buk sanda
riečiai, susidėję su tautininkais, 
galį būti pagaliau tautininkų 
visai “nuslėgti”. . . . (Nors so
cialistai juos kaip pelų maišus 
nustūmė į kampą, visaip apmul
kinę jais pasinaudojo, bet gali 
būti sandariečių po senovei to 
kių kurie tikės kad tik per so
cialistus jie “gyvuoja”!)

Bet jeigu taip duosis sau akis 
muilinti, sandariečiai niekados 
nesustiprės, o už visokias išda
vystes ir nepermatymą dalykų 
patys vieni turės nešti panieką, 
kadangi tautininkai niekados 
nepritarė nei socialistams nei 
sandariečiams SLA. pavedimu: 
į raudonukų rankas, net atgra
sinėjo sandariečius nuo socia
listų klastų.

- Jeigu po šio seimo sandarie
čiai bus patenkinti jeigu socia
listai duos jiems dvi vietas S. 
L. A. Pild. Taryboj, o patys tu
rėdami penkias vietas Susivie-

KUMAS
šymet Pasaulinės Parodos 

Chicagoje vadovybei paskyrus 
Lietuviams dieną, jos tvarky
mą pasiskubino pasigriebti so
cialistai, ir “komiteto pirminin
ku” pasiskelbia save naujienie- 
tis Jurgelionis.

Su tuo nesutiko katalikų ir 
tautininkų srovės. “Draugo” 
redaktorius šimutis paskelbė 
šaukimą viešo draugijų atsto
vų susirinkimo išrinkimui tik
ro komiteto rūpintis Lietuvių 
Diena ir jos programo surengi
mu.

Tą patyręs, “komitetas” Jur
gelionis paskelbė demagogišką 
pranešimą “Naujienose”, pri
vedžiodamas buk Pasaulinės Pa
rodos vadovybė visai nepagei
daujanti kad Lietuvių Dienos 
komitetas butų viešu budu ren
kamas!. .. .

Mat, Jurgelionis žino kad vi
suomeniniame susirinkime jis 
nebus išrinktas, o. toks jo pa
skelbimas užmuilins akis socia
listų sekėjams ir jie nemanys 
kad socialistai pasielgia smur- 
tininkiškai....

Anot Jurgelionio, išeina kad 
Pasaulinės Parodos vadovybė 
visai nenori suįdominti visuo
menę, visai nenori kad visuo
menė Parodą lankytų, tik save 
pasiskyrė “komitetai” viskuo 
apsidirbtų.

Daugiau negu absurdas, dau
giau negu .nachališkumas.

Bet šitas socialistų pasielgi
mas yra išdalies ir labai vieto
je: socialistai atsilygina katali
kams už visą jų gerą. Pernai 
Lietuvių Dienos rengime kata
likai padavė vadeles socialis
tams. Iš pereito meto rengi
mo pasirodė kad buvo daug in- 
eigų, kurias gal socialistai su 
katalikais .pasidalino. šymet 
socialistai pasiryžo tas ineigas 
pasiimti sau vieni.

Toliau, tai socialistų padėka 
katalikams už parėmimą Gri
gaičio “antro skridimo”: maty
dami kad vieni nedaug peš, so
cialistai gudriai pritraukė ka
talikus tą skridimą remti, ir L. 
šimutis davė savo “O K” tarp 
katalikų pinigus rinkti “skridi
mui”.

Su Lietuvių Diena socialistai 
žino apsidirbs Vieni, taigi ka
talikų į talką visai neprašo. 
Kiek bus pelno iš tos dienos, 
socialistai pasiims sau.

Draugui Grigaičiui patartina 
išrasti dar kokį projektą, kuris 
pakinkytų katalikus dirbti so
cialistų labui.

PAMINKLO NAUDAI 
PIKNIKAS GERAI PAVYKO

Rašant šiuos žodžius dar nė
ra žinomos pilnos atskaitos įvy
kusio Dariaus-Girėno Paminklo 
naudai pikniko The Oaks Dar-' 
že' (Chicagoje) sekmadienį, 24 
d. Birželio. Tačiau bendrai iš
rodo kad piknikas labai gerai 
pavyko. Publikos buvo apie 
800. Diena buvo graži po lie
taus, taigi žmonės užsiliko pik
nike iki vėlumai; visų upas bu
vo geras. Daugelis laimėjo do
vanas kurie turėjo laimingus 
numerius. Rep.

PERKŪNAS PATAIKĖ 
Į ŠOKIŲ SALĘ

Birželio 23 d. vakare Chica- 
gą ir jos apielinkes .aplankė 
didelė perkūnija su lietum. Vie
name priemiestyje žaibas tren
kė į šokių salę, kur buvo apie 
500 svečių. Salė užsidegė. Vi
si žmonės spėjo išbėgti, bet tu
rėjo gerai išsimaudyti smar
kiame lietuje, kuomet salė su
degė. Rep.

JUNIUS B. WOOD 
APIE LIETUVĄ

Chicago Daily News Birželio 
25 d. patalpino savo korespon
dento, Junius B. Wood, ilgoką 
straipsnį apie Lietuvą. Kores
pondentas rašo iš Vilniaus. Pa
lietęs tulus kasdieninius klausi
mus iš šių dienų Lietuvos ir 
Lenkijos santikių ■— perėjimą 
per rubežių ir pasiekimą Kau
no ir Vilniaus, nors oficialiai 
tarp tų miestų susisiekimo nė
ra, — toliau aprašo apie iš Vy
tauto laikų užsilikusius Lietu
voje Karaimus, paliečia Lietu
vos istoriją, kryžeivių veržimą
si į Lietuvą, Lietuvių apsikrik- 
štijimą kuomet Jogaila nueina 
Lenkams į žentus, sumušimą 
kryžeivių po Žalgiriu, ir kitus 
istorinius dalykus.

Radway’s Pills
For Constipation

DAUG LIETAUS
Chicagoje per porą mėnesių 

iš pavasario nebuvo lietaus, bet 
dabar lietus pradėjo būti tan
kiai. Pievos, laukai, sodai iš- 
naujo pradėjo žaliuoti, komai 
auga visu smarkumu.

What They Are:
A mild reliable vegetable laxative 
which docs 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.

Radway’s Pills 
(The. Vegetable Laxative)

to cleanse the intestinal tract of 
impurities caused by constipation. 
Your poison-free blood will give
you new “Pep.”

Mild - Reliable At Your Druggist

“Durną ir bažnyčioje muša”, 
sako musų patarlė. Taigi, tai
gi musų katalikai šiuomi gau
na gerų antausių nuo cieilikų, 
ir turbut viskas turės eiti “Die
vui ant garbės”.... špokas

nijimą valdys, tai sandariečiai 
kaipo tokie bus visai be nugar
kaulio ir su jais niekam nepri
derės į jokias kalbas eiti.

Jeigu sandariečiai ir po šio 
SLA. seimo leisis tokiems va
dams kokie iki šiol prie organo 
buvo, save vadovauti — kurie 
sandariečius suvyniojo į purvi
ną popierį ir pereitame SLA. 
seime atidavė socialistams, tai 
kaipo organizacija Sandara bus 
žemiau 0.

Buvęs Sandarietis.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilimą, Plaukų Slinkimų ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2 iškalno. Užganėdinimas 
garantuotas arba pinigai gražinami.

VALOR CHEMICAL CO.
Box 54 Universal, Ind.

DIDELĖ EKSKURSIJA
Ręngia

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

“GRIPSHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko 

Liepos (July) 3, 1934
— Kiti Išplaukimai — 

Drottningholm Liepos 12 
Gripsholm .... Liepos 17 
Kungsholm Rugpjūčio 18

Kreipkitės į vietinį agentų arba

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. New York, N. Y.
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| SVARBUS PRANEŠIMAS | 
= Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, = 
= duodu grabą ir dėžę, pristatau į stotį, arba nuvežu už $40. = 
= Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra.

I J. J. BAGDONAS & CO. Į
| TRYS KOPLYČIOS
= 2506 W. 63rd St. Chicago, Ill. |
= Telefonas: Republic 3100.
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Rengia ir prižiūri 

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 18 d., 1934 m.
Ekškursantai vykstanti ant S. S. Bremen, 

keliaujanti į Lietuvą, bus perkelti ant
S. S. Stuttgart iš Bremerhaven

Del informacijų
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 

19 3* Grand St., Brooklyn, N. Y.
G. A. KYBA

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester, Mass.

ATLANTIC TRAVEL SERVICŪ

kreipkites j:
PETER BARTKEVIČIUS

678 N. Main St., Montello, Mass.
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. WOSHNFR 
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS
K. SIDABRAS, Prop. 206 All Nations Bank Building

342 W. B’way, So. Boston, Mass. 1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

. - —u
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Šios savaitės pradžioje 
prasidėjo seimai dviejų žy
miausių Amerikos Lietuvių 
organizacijų:

Susivienijimo Liet. Ame
rikoje seimas Detroite, ir

Lietuvių Rymo - Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje, — 
Newark, N. J.

Šios organizacijos kita- 
tados buvo vienas kūnas, 
įsteigtas 1885 metais. Va
dams už vadovybę varžan
tis, įsimaišius kunigams iš 
vienos pusės ir ‘bedieviams’ 
iš kitos, organizacija skilo 
virš 30 metų atgal ir atska
los nuėjo savo keliais lai
mės j ieškoti.

Ir vienai ir kitai galima 
sakyti pasisekė, išaugo į di
dokas organizacijas, nors 
toli gražu jos nesutraukė 
į savo globą nei 10-tos da
lies Amerikoje gyvenančių 
Lietuvių.

Katalikų Susivienijimas, 
apsirubežiąvęs išpa žin timi 
jeigu turi kokių nesusipra
timų tai tik tarp savų ka
talikų veikėjų. Kas kita 
tautiškam Susivienijimui: 
jo vadai prieš 15-ka metų 
kvietė į savo narius Lietu
vius “be pažiūrų skirtumo”. 
Na ir sukvietė: prisirašę ir 
susiorganizavę sociali štai 
ir pakiau komunistai pra
dėjo kėsintis organizaciją 
pasigrobti į savo rankas. 
Pavojui nuo komunistų di
dėjant, tautininkai organi
zacijos vadai (kurie tada 
vadinosi sandariečiais), per 
savo nesugabumą, prisiėmė 
i talką socialistus kad gel
bėtų nuo komunistų. Gud
rus socialistų keli vadukai 
taip “gelbėjo” kar tie san- 
dariečiai vadai nušoko taip 
sakant nuo vilko ant meš
kos. Nors 1932 m. Pitts
burgh o seime galėjo atsi
kratyti socialistų, bet tie 
SLA. ponai virto savęs iš
davikais, liko socialistams 
ištikimi, ir šiandien seime 
Detroite jau patys dreba ar 
socialistai parodys jiems 
kokią malonę, ar pasiims 
Susivienijimą į savo globą.

Ponui Tysliavai: 
apie Grigaitį .

Iš Lietuvos atėjo 
knyga, “Aušrininkas

‘ Šliupas”, išleista sąryšyje 
su Dr. Jono Šliupo 70 me'tų 
sukaktuvėmis. Apie ją pa
rašysime peržvalgą kitu at
veju. Dabar tik padarysi
me iš jos ištrauką iš p. 53- 
čio, kur J. O. Sirvydas kal
ba iš savo atsiminimų apie 
Dr. Šliupą, primindamas di
džiojo karo pradžios laikų 
Amerikos Lietuvių judėji
mą ir draugo P. Grigaičio 
“nuopelnus”:

“Prasidėjus D i d ž i ajam 
karui Europoje ir paskilbus 
Amerikos laikraščiuose ga
lingiems balsams žmonių, 
užbėgtųjų bekariaujan č i ų 
armijoms, Amerikos Lietu
viai greitai sumojo galė
siant būti Europoje didelių 
ir netikėtų galimybių. Šliu
pas ir kiti vadai skubotai 
sumanė sušaukti vėl visos 
Amerikos Lietuvių Seimą 
kuris Įvyko Spalių 1, 1914. 
Brooklyne, N. Y. Suvažia
vo daugybė žmonių, iš pla
čios Amerikos draugijų at
stovų. Tartasi kaip geriau 
teikti Lietuvai medžiaginę 
dvasinę ir politinę pagalbą. 
Sustatyta plati programa. 
Bet čionai sukėlė skandalą 
socialistai, vedami ‘Naujie
nų’ red. P. Grigaičio. Ji
sai, kaip tyčia, kiekvieną 
Dr. Šliupo rezoliuciją nie
kino, boikotavo ir siūlė są
rąs — ‘spcialistiškas’. Gri
gaičio noras buvo aiškus: 
gadinti reikalus Amerikos 
Lietuvių nusistatymui ir. 
niekais versti senyvo ir

nauja 
Jonas

sos Lietuvių išeivijos ger
biamo veterano — Šliupo 
darUlis. Jisai Seime Šliupo 
antrašte leido panieką po 
paniekos, o jo išanksto su
organizuoti šalininkai tam 
turavojo šauksmais, kojų 
trenkimais Į grindis ir vi
sokiais ermyderiais, kai kal
bėjo Dr. Šliupas arba tauti
ninkai liberalai.... Atrodė 
kad prieis prie muštynių, 
bet tik del to nepriėjo kad 
tautininkai pasirodė šiek 
kultūringesni už socialis
tus; policijos šaukti neno
rėjo, bet apleido salę ir su
sirinko kitoje vietoje....”

Taip Grigaitis elgėsi Lie
tuvių tautos likimą liečian
čiuose klausimuose visur ir 
visada ir 20 metų atgal ir 
taip elgiasi dabar. Iš jo 
Lietuvių tautai naudos te
bus tiek kiek iš ožio pieno, 
nors žaliukas, Amerikos ir 
musų tautos reikalų neži
nantis “Vienybės” redakto
rius Tysliava nori išgarbin
ti Grigaitį kaipo “mučel- 
ninką” (Vilkaviškio kalėji
mo . . . .) ir nors Chicagos 
Konsulas tikėjosi “atvedęs” 
Grigaitį “prie dvasios šven
tos” — palenkęs jį dirbti 
Lietuvybei....

Grigaitis ir mirs Lietuvių 
tautos reikalų grioviku, o 
p. Tysliava ir p. Konsulas 
atkandę savo dantis turės 
apgailėti savo darbų, jeigu 
dar norės jaustis Lietu
viais.

300,000 VALKATŲ
Madridas. — Statistikos 

parodo kad pastaru laiku 
Ispanijoje randasi 300,000 
valkatų ir ubagų, kurie gy-••X - - , vdin.civu n uucigų, r 

ir vi-Į vena iš labdarybės.

DR. JONO BASANAVIČIAUS PAMIN
KLO PAVĖSYJE 

(Rockefeller Parke, Cleveland, O.) 
Nuvargęs žmogelis į parką atėjo, 
Paminklo pavėsyj be žado gulėjo.
Pečiai kai Įšilo, pro kraštą paminklo, 
Žmogelis jjavėsin toliau pasislinko.
Kai saulė į dangų aukščiau įkeliavo, 
Žmogelis pabudęs namon nužingsniavo.

neturime išrinkę Lietu- 
Komiteto. Tiesa, jau 
susidarę du komitetai, 
vienas katalikų, kitas

“Margutis” apie “Lietuvių 
Dieną” Pasaulinėj 
Parodoj Chicagoje

“Lietuvių Dienai Pasauli
nėje Parodoje jau yra pa
skirta ir laikas ir vieta, tik 
dar 
vių 
yra 
bet
socialistų, ir dar, girdime, 
tveriasi trečias. Išeina kad 
Lietuvių Dienos rengėjams 
svarbiausiu tikslu yra ne 
Lietuviškumas, bet kurios 
nors partijos ‘parodymas’.

“Todėl, kol nesusidarys 
vienas ir visų pakraipų Lie
tuvių Komitetas, tol nėra 
ko laukti Lietuviškos Die
nos, nes partijiniai komite
tai besivaržydami už pir
menybę nesuspės prirengti 
tinkamo programo, o tik 
pakartos pernykštės dienos 
ydas: kas nors pašoks Ru
sišką kazoką, sugros sveti
mų kurinių, parodys savo 
partijos vadus ir jausis ‘iš
kėlę Lietuvių meną kitatau
čių akyse’.... ” į

Tai taip mus tėvynė per amžius miegojo. 
Kol spaudą ir žodi sunai iškovojo.
Ir čia, ir už jūrių mus broliai pabudo: 
Tai žodžiu, tai plunksna darbuotis sujudo. 
Kaip saulė skaisčiausia juos mokslas palydi, 
Ir miestuos ir sodžiuos jau progresas žydi. 
Jei laiką trumputi mes taip suvartojom, 
Tai daug susilaukim su mokslo rytojum.

6-4-34. Vincas Greičius.

VIENUMA
Bėga mano aukso metai
Ir paskęsta praeityj,
O man tik skausmų verpetai
Daužos, blaškosi širdyj.

Kur aš žvelgiu, visur tamsu,
Visur klaiki vienuma,
Visur niuro susirugščius
Juodo grabo vienuma.

Vienuma žiauri ir skaudi,
Nėr joj juoko nei žaismų,
Ir taip nyksti lyg šešėlis f 
Tarpe šėlstančių skausmų.

Ei, paduok, mergyte, ranką,
Ir ištrauk iš vienumos,
Nes pasilgo mano širdis
Meilės, juoko ir dainos! -

Jonas Morkūnas.

Dar vienas “kultūringas 
pasielgimas

Vilkas vis į mišką žiuri. 
Latvių “Jaunakas Zinas” 
sako, Vokiečiai, geg. 15 d. 
pradedant, nebeįileisią Lie
tuvos miegamų vagonų Vo
kietijos geležinkeliais. Lei
sią tik iki Isrutei, o tenai 
keleiviai turės persėsti į Vo
kiškus “Pullmanus”. Reiš
kia, 'keleivis vakare iš Kau
no Berlinan ar Paryžiun iš
vykdamas, negali eiti gulti, 
nes Vokiečiai Isrutėje- jį iš
krapštys ir į savo vagonus 
Įprašys. Tai dar vienas 
“kultūringų” Vokiečių žy
gis prieš mažą Lietuvą, kuri 
nenori Klaipėdos sugražinti 
nazių vergi j on. Šalia to, ir 
Vokiečių laikraščiai tiek 
piktų prasimanymų prieš 
Lietuvą pilni, kad geg. 14 
d. Lietuvos pasiuntinys Ber
lyne įteikė protesto notą ir 
joje nurodo, kad ikšiam tarp 
pasaulio tautų dar niekur 
nebuvo leidžiama Jaip sve
timą valstybę niekinti, kaip 
Vokiečių laikraščiams leid
žiama taip svetimą .valstybę 
niepinti, kaip Vokiečių lai- 
žiama dergti Lietuvę.

D I R V A

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

ISKARIJOTAS
(Tęsinys iš pereito num.)

Cecil Roth #
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis Vairas

Grįžta į seną svietą
“Atsisakom nuo senojo 

svieto” giesmė Rusijos bol
ševikus nuvedė į tokią 
klampynę, 'kad, laipsnis po 
laipsnio, vėl pomažu grįgta 
į tą senąjį svietą. Politiko
je daroma sutartys su Fran- 
cija, kurios atsiduoda pirm 
karo caro padarytu susita
rimu su Paryžių. Šalies vi
duje ^bandoma kvėpti patrio
tizmas proletarų tėvynei, o 
mokslo srity sukama į tas 
vėžes, kuriomis mokyklos 
ėjo prie caro. Londono 
“Times” praneša, pirmusyk 
po revoliucijos, Rusijoj at
naujino “daktariškų” diplo
mų dalinimą universitetuo
se. Sako, geg. 24 d. vienuo
lika mokslą baigusių Rusų 
gavo “mokslų d a k t a r o” 
laipsnį. Šiais metais prade
dant, mokyklose įvesta dis
cipliną ir daugelis tokių dė- 
štomų 
išvyti, 
torija, pasaulio geografija, 
ir tam 
Maskvos pradinių mokyklų 
mokiniai puikiai buvo išmo
kinti žinoti, kas yra Mark
sas ir kiek anglių iškasama 
Donbaso kasyklose, bet ne
žinoję pasaulio didžiųjų 
upių, kur yra Egyptas, kaip 
tvarkosi Amerika, ir tam 
panašiai. Todėl nutarta su
gražinti senos mados kvo
timai ir parūpinti senieji 
vadovėliai. Valdžia surinko 
būrį profesorių ir jiem įsakė 
iki birželio 1935 metų para
šyti ganėtinai visomis mok
slo šakomis .vadovėlių, ypa
tingai toms, kurios ikšiam 
buvo Sovietijoj niekinamos, 
kaip buržujiškos ir “moder
niškam” žmogui. netinka
mos.

mokslų, kurie buvo 
kaip, senų laikų is-

panašiai. Pasirodė,

Geneva, Šveicarija. Tarp
tautinė darbo konferencija 
išsvarsįius sumanymą vyk
dyti visame pasaulyje 40 va
landų darbo savaitę, priėjo 
nutarimo atidėti tą klausi
mą iki 1935 metų. Tikima 
kad iki to laiko Suv. Vals
tijos bus priėmusios konfe
rencijos pakvietimą oficia
liai dalyvauti svarstymuose 
darbo klausimų.

III.
Judui beaugant, skirtumas tarp jo ir 

kitų to paties amžiaus vaikų buvo vis di
desnis. Jo šviesi oda pasidarė ruda nuo 
saulės, o ne gelsvai-žalsva; jo plaukai pa
tamsėjo ir atrodė lyg apsvilintas žalvaris. 
Santikyje su draugais jis juos jau gerokai 
pralenkė, ir Išmaelio mokykloj, buvęs pas
kutiniu mokiniu, dabar buvo pirmutiniu. 
Tiktai vienu atžvilgiu jis atsiliko nuo ki
tų. Lytiškai jis sunoko labai vėlai — del 
to krimtosi jo tėvas, susirūpinęs del savo 
ainių veisimosi. Stebuklas kurio laukė ir 
del kurio nuolatos melsdavosi jo tėvai, pa
galiau atsitiko. Bet net ir tuomet Judas 
negalėjo sutikti su tuo paprastu gamtos 
faktu taip kaip sutikdavo jo vienmečiai 
draugai. Jis patyrė kažkokius nesupran
tamus pojūčius, bet nenorėjo apie juos kal
bėti ir pasibjaurėdavo išgirdęs kitus apie 
tai kalbant. Paprastas ir įgimtas jo žmo
nių jauslingumas ir gašlumas pykindavo 
jo širdį.

Vieną vakarą, dienos karščiui praėjus 
ir šaltokam vėjeliui papūtus nuo jurų, bū
relis žmonių susirinko ties vartais pirklio 
Šefatijo, kurs tą dieną buvo sugryžęs iš 
Syrijos su karavanu keliavusiu į Egiptą.

“Antioche”, pasakojo jisai, “yra gat
vė dvidešimts stadijų ilgio, grysta marmu
ro plytomis, tą gatve nutiesė karalius He-1 
rodąs.”

“Kad jo kaulai sutrūnytų”, murmte
lėjo keletas klausytojų.

“Na jau, nesakykit taip”, atšovė pirk
lys. “Tai buvo jo mandagumo ženklas: 
tos vietos gyventojai ne kartą davė gau
sias aukas sinagogai.”

“Bet del savo naudos”, pastebėjo 
do tėvas Simonas. “Aš mesčiau tas jų 
kas jiems atgal Į veidus ir patarčiau 
naudoti jas savo nuodėmių namams 
griauti. Ar jie kiek mažiau begarbina
vo stabus del to kad duoda aukas Izraelio 
Dievui?”

“Ne 
Šefatija. 
tikinčių 
kaip ir

čiomis eiti artyn prie vyrų būrelio, lyg no 
rėdama prisiartinti prie žaidžiusių gatvė 
smėlyje vaikų. Vyrai skubinai nukreipi 
kalbas kiton pusėn ir pradėjo ginčą apie 
tai kaip reikia dėvėti pylakteriją.

Judas tuo tarpu klausėsi vyrų kalk 
didžiausiu pasibjaurėjimu, ir urnai, atrė 
męs galvą Į sienos kampą, nusivėmė kaip 
šuniukas.

Ju- 
au- 
pa- 
nu- 
sa-

taip karštai, kaimyne”, atsakė 
“Antioche yra nemaža teisingų 

žmonių, daugybė prozelitų, ir, 
Kapernaume, ten yra centurijo

nas, pastatęs mums sinagogą. O be to, 
jei stabmeldžiai negali taip lengvai atsi
sakyti nuo savo bjaurybių, jie vis tik turi 
kuo ir pasiteisinti”. Nusišypsojęs, jis pa
glostė ranka savo barzdą.

“Kuo gi jie pasiteisina?” užkausė 
jaunas dailydė Elkananas.

“Nagi, prieteliai, ar nežinote? Hie- 
rapolyje kiekvienais metais tam tikrą die
ną visos miesto nekaltos mergelės turi 
atiduoti savo nekaltybę pirmam atėjimui, 
dievaitės Astartes garbei ir jos bažnyčios, 
kur atliekamos tos apeigos, naudai”.

“Negali būti”, sušuko nustebęs Elka
nanas.

“Aš užtikrinu kad tai teisybė. Man 
ten esant buvo Įvykusios tos apeigos, ir 
aš...

“Ką? Ir tu dalyvavai?” Įsibriovė ku
nigas Reuelis, piktai, blizgančiom po di
delių antakių akim.

Pirklys pasijuto suklupęs.
“Ką gi, dalyvavau, bet aš visai negal

iojau apie jų Astartą, Dieve gink! Prie 
to, apeigos atliekamos ne maldnamyje bet 
tnaldnamio kieme.”

“Vis tik'ten yra jų stabų?” paklausė 
jaunas fariziejus Ezekielis.

“Tai kas tokio?” atšovė Šefatija, jau 
vėl Įsidrąsinęs. “Ten yra stabai trobe
siui, o ne trobesiai stabams.”

“Bjaurios apeigos, palaidunybė!” pa
stebėjo Abinadab- ben- Aaronas, vilginda- 
mas savo gašlias lupas. “Papasakok dau
giau. Ar ilgai reikia keliauti iš čia į Hie- 
rapolį?”

Kas platina “Dirvą” — tas j Elkanano žmona, užgirdąs vieną-kitą 
platina Apšvietą. į šito pasikalbėjimo žodį, pradėjo lyg nęty-

IV.
Taip namie, taip ir mokykloje Judas 

brendo savo tautos atmosferoje — atw 
feroje griežto ir neigiamo nusistatę 
prieš esančią tvarką, kartu su gyva ilti
mi sulaukti šviesesnės ateities. Jo drai- 
gai taipgi buvo tokio pat nusistatymo, ii 
Simonas drausdavo savo sunui draugaut 
su silpnesnio budo vaikais, pamėgdžioju
siais Graikų papročius ir bandžiusiais įsi
gyti Romėnų malonių. Teisybė, jie buvo 
dabar valdžioje, Romėnų pusėje buvo jie 
ga, bet Izraelio diena turės išaušti! Ba- 
byloniečiai, Persai ir Graikai kitados vieš
patavo Palestinoje, ir ši ketvirta monar- 
kija turės žlugti! Kerioto žmonės tik ir 
laukė kas pašauks juos į kovą.

Galilėja, toliau Į šiaurę, vis dar buvo 
nuolatinio ir nepaliaujamo pasipriešinimo 
prispaudėjams centru. Kartais kaiman už
sukdavo koks nepažystamas keleivis ir ap
sinakvodavo buvusių kovų veterano na
muose. Ryto metą keleivio jau nebūda
vo, bet jo atneštos žinios būdavo kaimifr 

I čių diskusuojamos per savaičių savaites 
Buvo gandų apie bendrą vienlaikiny s® 
Įima, kurs turėjo apimti Palestiną, Syriją, 
Kiprą, Egiptą ir Kyreną; tą sukilimą tu
rėjusi remti žmonėmis ir pinigais Mesopo
tamija. Senis rašto žinovas Eleazaras, ki
tų atsiklaustas^ pareikšdavo kad joks su
kilimas nebus nusisekęs iki neateis Vieš
paties išrinktasis; ir-kai jis ateis, nereiks 
jokių organizacijų kovai, nes jo kardas 
nušluos, visus stabmeldžius kaip žolę.

Ir vis tik kaimo jaunimas meldėsi ir 
laukė sukilimo; kartais vienas-kitas jauni
kaitis prisidėdavo prie kokio nors despe- 
ratų būrio ir žūdavo beviltėje ir kruvino
je kovoje.

Romėnų valdininkui, pakeliu Į Egip. 
tą, pravažiuojant pro kaimą, gyventojai 
baltomis šnairuodavo į jį, ir visoje apie- 
linkėję pritrukdavo maisto, ir tas kokio 
dar likdavo, būdavo apgedęs. Vienu to
kiu atsitikimu Judas matė prokonsulą ke
liaujant su ;
gi jonui žygiuojant per kaimą, visos moto 
rys užsidarė savo namų duris; bet šis# 
sargumas ne visados būdavo pakankant 

(Bus daugiau)

nu Judas mate prokonsulą sė
ja unu berniuku ant kelių. Le B 
inm’ant nėr Irsima visos mnfe ' !

Mineralai svarbi pašaro dalis
Jaunieji gyvuliai, greit augdami, rei

kalauja gan didelio mineralinio medegu 
kiekio, ypač kalcijaus ir fosforo. Gyvulių 
silpnumas ir neišsivystymas labai dažnai 
pareina nuo mineralų stokos. Jokie kiti 
maistingi produktai negali pavaduoti mi
neralų. Ne vieną kartą, ypač kiaulių tar
pe, buvo pastebėta paraližių atsitikimai 
vien tiktai todėl kad kiaulių maisto davi
nyje buvo permaža mineralų. Kiaulės daž
nai šlubuoja, kojų sąnariuose atsiranda 
suaugimų ir sutinimų. Nežiūrint gero 
apetito, gyvuliai liesėja ir naudos iš jų ne
daug. Patariama tarp kitko imti net pa
prastas gesintas kalkes ir su vandeniu jas 
duoti gyvuliams gerti.

SAP\I\YKAS
Didelė knyga, su šimtais pa- • 
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio
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Rašo Dr. S. T. TAMOŠAITIS.
Dvidešimties metų Amerikoj 

gyvenimo sukakties proga, šy- 
met nutariau aplankyti Lietu- 

| vą. Pora desėtkų metų rodos 
nėra taip ilgas laikas, bet savo 

I padarė, šion šalin atvykau bū
damas vaikėzu, dabar esu jau 
daugiau negu pusamžis žmogus. 
Taip, taip — ir duris uždarinis 
laikas bėga, sako Lietuvių pa- 

t . tarlė.
Jeigu neklystu, kiekviena? 

Lietuvis norėtų pamatyti savo 
gimtą šalį, taip ir aš. Tokia 
mat jau žmogaus prigimtis: kui 
gimęs, augęs ten malonu. Ter 
vilioja čiulbanti paukščiai, ža 
liuojančios lankos, ošiančios gi
rios, gražus Lietuvaičių žydin 
ti darželiai ir Lietuvos jauni 
mo dainos. Dabar juk Lietu 

laisva, nepriklausom? 
valdovų valstybė, kū 
troškdavau dar maža;
savo vaizduotėje,' < I 
yra tikrenybė. Ter. 
vien’ tik Lietuviškai 

dainuojama, rašoma 
niekas nepersekioja 

Nubodo man Rusų, Len

augalų miškus į žemės 
kurie ten, sunkiai su- 
suakmenėjo, ir dabar

gelmių

vietas 
stirnų,daug laukinių

net didelėmis bandomis
Nakties laiku jos ne-
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nuo kitų 
rios taip 
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dabar jau 
dabar jau 
kalbama, 
ir už tai 
nias.
ką, Vokiečių ir Anglų kalbos 
Nuo pat kūdikystės iki daba) 
juk tik tas kalbas girdėjau i) 
mokinausi, o dabar Lietuvoje 
jau ne tik pradinėse mokyklo 
se bet 
sitete 
musų 
ba, ir 
noma, 
mokytis ir jas gerbti, kad iš
ėjus “i žmones” galėtum gy
venti. Aš nė •šovinistas. Laba’ 
įdbmaujuosi Lietuvos moksle 
Įstaigomis, kultūra ir pažanga

VAŽIUOJAM!
Juozas šeštokas, plačiai ži 

nomas Člėvelando Lietuviam; 
biznierius, ir aš, Gegužės 14 d

ir gimnazijose ir univer 
mokslo dalykai dėstoma 
prigimta Lietuviška kal
as begalo tai myliu, žli- 
reikia ir svetimų kalbų

mi tuos 
gelmes, 
spausti, 
net daugelis ir musų brolių Lie
tuvių kasa juos iš tų 
kaipo kietą anglį.

Pakeliais po lygesnes 
matėsi 
kurios 
ganosi.
labai baugios, net ir stiprios 
prožektoriaus šviesos nebijo.

New Yorką pasiekėm anks
čiau negu reikėjo, tat apšišva- 
•inę, pasivalgę nutarėm aplan
kyti “Tėvynės” redakciją. Ten 
'.usipažinom su pp. Vitaičiu, 
Viniku ir kitais. New Yorkie- 
nai smarkiai ruošėsi Į SLA 
seimą Detroite.

Vakare buvom jau laive. Lai
žąs “Europa” milžiniškai dide 
is ir pilnas žmonių. Vieni iš
plaukia Europon, kiti juos iŠ- 
'ydi ir visi susirinko laivan at
sisveikint. Pasažieriai daugu
moje Vokiečiai. Įstabus daly
tas kad esant priestotėje laive 
patarnautojai ir keleiviai kal
bėjo puikiausia Angliškai, bet 
sulipus laivan tie patys žmonės 
iau buvo “pamiršę” tą kalbą ir 
kalbėjo tik Vokiškai. Net jau
simas ir maži vaikai, kuriem?

Į be abejo nelengva Vokiški} kai- 
Į bą vartoti, bet laive Ameriko 
Į liškos kalbos “nemokėjo”. Lai- 
I vas mat Vokiečių, taigi Vokie- 
Į čiai jautėsi “kaip namie”. Lai 
I vas puikiai Įrengtas, su gra 
I šiais salionais ir verandomis, ii 
I Vokiečiai juomi didžiuojasi. Ki 

ataučių laive rodės taip gera 
| nevaišina kaip savuosius, žy 
Į do nei vieno laive nesirado — 
i jie gal but laikosi savo nusi 
Į statymo boikotuoti viską ka? 
I tik Vokiška', keršydami Hitle 

Ho valdžiai už persekiojimą ji. 
vientaučių Vokietijoje.

Pamaniau sali: kad tai vis 
I Lietuviai eitų išvien kaip Vo 
Į kiečiai arba žydai, ir mes dide 

ius darbus nuveiktume. A) 
Į negalėtų Lietuviai turėti ir ope 
I moti tokį laivą kaip “Europa” 
irba panašų? Juk mes turim, 
ir kapitonų, ir inžinierių ir vi 
šokių mekanikų. Atsirastų ii 
kapitalo jeigu butų vienybė ii 
noras savo tautai dirbti. Gar
be butų ir mums švaistytis At- 
lantike.

Apie 11 
do trubos 
kad laivas
-itlydėjusieji išvažiuoj ančių? 
apleistų laivą. Atsisveikinimas 
geriausi linkėjimai, bučkiai, a- 
šaros — koks tai liūdesio jau
smas pripildė laivo gražius sa
lonus ir verandas ir maišėsi 

I su gyvų rožių aromatu. Mu
lu su p. šeštoku gavę telegra
mą nuo pp. Glugodų iš Cleve- 
lando ir saviškių, jautėmės lyg 

Į apatiškai atsisveikinti su jais 
4čiu už tai, gerbiamieji. Mar 

. pasidarė liūdna kad reikia ap- 
’eisti savo antrą tėvynę, kui 

, mokslą ir šiokią-tokią laimę pa
siekiau. Bet greit nusirami
nau, nes šeštokas užtikrino kac’ 
greit gryšinie, aplankę Lietuvą ~ 

Nuėję į laivo karčiams užsi 
kerne po stiklą aštunto nuoš 
Vokiško alaus. Ah! tikrai ge
ras !

Netrukus, pasigirsta kas ne
paprasto. Išeinam ant denio 
pamatom minią žmonių su be- 
nu priešakyje ir visu choru 
dainuojant atsisveikinimo dai
nas. Skepetaitėm mosavimas 
ir šukavimas be perstojo. Mil-

PRIE A. NARUŠEVIČIENĖS 
MIRTIES

Birželio 11 d. mirė Anelė Na- 
ruševičienė, duktė Mykolo ir 
Onos Švobų, Truskavos para
pijos, Okainelio kaimo, Kėdai
nių ap. Velionė mirė sulaukus 
tik 43 metų. Tūlą laiką sirgu
liavo, gydytojai neįstengė pa
gydyti, nors ir prie daugelio bu
žo kreiptasi.

Velionė buvo rami moteris, 
darbšti, mėgo skaityti laikraš
čius ir knygas, buvo 
skaitytoja ii- rėmėja.

Liko vyras Juozas 
ius ir sūnūs Pranas, 
aipgi sesuo Marijona ir švoge- 
is Jonas Staniuliai ir jų duktė 

Stella.
Kun. Plar. A. Dambrauskas 

<aune yra velionės motinos 
molis.

Velionė liko palaidota Birže- 
io 15 d. iš Šv. Jurgio bažnyčios. 
?ranciškonas Kun. Kazlauskas 
itlaikė pamaldas ir pasakė pa
noksią. Bažnyčioje buvo prisl
inkę daug žmonių, ir į kapi- 
les lydėjo didelė minia, apie 40 
lutomobilių.

Į laidotuves pribuvo vienati- 
lė sesuo Marijona su šeima 
įuo farmų iš Michigan valsti- 
:os, pusseserės ir pusbroliai 
Stankevičiai iš Amsterdam,, N. 
f., ir Dambrauskai iš Worces- 
,er, Mass., del kelio tolumo ne
galėjo pribūti.

Geras draugas Ant. Vilkau
tas iš Detroit, Mich., at važia 
,o į laidotuves ir paaukavo gė
lų vainiką. Taip pat prisiun- 
ė vainikus pp. J. šaltmeriai 

L Jakštai, B. Rakauskas, L. 
jalagubai, Alekas Krušas, J. 
karalius, sesuo Marijona ir Jo- 
las Staniuliai; Marė Obeliuniu- 
ė ir vyras, Juozas.

Per tris dienas šermenyse, 
ankėsi daug žmonių, atiduoda- 
ni paskutinę pagarbą mirusiai 
r sąjausmą likusiems vyrui, 
ninui ir giminėms. Graborė 
)uvo A. Jakubauskienė.

Ilsėkis ramiai šioje 
ie žemelėje.

“Dirvos”

Naruševi- 
11 metų;

svetimo- 
Maudis.

N. Ras-

Buvo laikas kad jaunajai do
vanas rinkdavo tokias kurios 
labiausia daro įspūdžio, be pa- 
manymo apie jų praktiškumą. 
Dabartinių laikų nuotakos nori 
dovanų kurios ir gerai išrodo ir 
yra pilnai naudingos.

Kas nauda iš dovanos kuri 
padedama šėpoje ant lentynos 
ir tik laikas nuo laiko svečiams 
parodoma ?

Tarp praktiškų dovanų tin
kamų jaunosioms yra tai elek
triški virtuvės padargai, kurie 
galima naudoti kasdien ii- yra 
gražus papuošalas. Yra/ viso
kių, ir valgių gaminimui ir pa
lengvinimui maisto priruošimo. »T
Tarp kitų dalykų neužmirškit MARŠKINIAI 
reikalingiausio, tai rankinio 
proso, be kurio jokia šeiminin
kė negali apsieiti.

Taigi atminkit, jeigu tikrai j 
norit pralinksminti jaunave-1 
džius savo draugus, jeigu norit 
kad jie turėtų reikalingus na
mams padargus, neužmirškit: 
padovanoti jiems Įvairių elek
triškų dalykų, kurie palengvins 
ju naminiame gyvenime.

VASAROS
ORO SPECIALS

Maudymosi Siutai
VYRAMS IR VAIKINAMS 

$1.95 ir $2.95
TRUNKS 69c — $1.00 — $1.50

ŠIAUDINĖS 
$1.00 ir daugiau

SLACKS
$1.69 ir $1.95

Šilkiniai Kaklaraiščiai

SKRYBĖLĖS

VYRAMS

Kojines

SLACKS 
$1.00

THE

19c pora
79c ir daugiau
VAIKAMS 

ir $1.50

KRAMER & REICH 
C O M P A N Y

7002 Superior Avenue 
Kampas Giddings Rd.

Cafe ir Restaurantas
Plačiai žinomas clevelandietis

A. Wirbickas
Atidarė gražią užeigą
Alinę ir Valgyklą

17320 St. Clair Ave.
Kampas E. 174 Street

GAVO
inigus Lietuvoje, siųs 
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

A. Damasevičius ........
Gabrielius Jonaitis .... 
Pranciškonų Vien...........
Leonas Paluckas ........
Pranė Ažukaitė ...........
Antanina Gedvilienė . .. 
Mikolas Žukas ...........
Marė Selmienė...........'.
Uršulė 
Petras 
Pranas 
Juozas
Marcelė šleiderienė .
K. Šlapkauskienė .............. 5.00
Petras Liutkevičius .... 10.00 
Ona Kairukštienė ........
Petras Liutkevičius .... 
K. Paškevičius .............
Morta Minkevičienė . ..

Lisaitieriė 
Balčiūnas 
Rumbutis 
Žukas ...

$5.00
. 5.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00

. 5.00 
15.00 
25.00 
15.00 
20.00

. 5.00

Kreipkitės vėl:

. . 5.00
. 15.00
. . 5.00

. . 5.00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland^ O

The Samson Tonic & 
Tea Co.

1285 EAST 79TH STREET 
Cleveland, Ohio

Informacija dykai H No. 1.—Vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekme 
garantuojama į 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.

No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones.

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

Atdara iki 9 vai. vakare 
dieną.

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

kas

DARBININKUI PROGA
2 šeimų, 4 kamb. ir maudykle 

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

CLEVELAND HOME 
INVESTMENT CO. 
5455 BROADWAY

Mich. 7020 Vakarais Long.

ma-
Kai-

4698
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j DELLA C. JAKUBS | 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) = 
i Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų -
= kambarius leidžiame dykai. E
E Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit H

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
r tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai liffo- E

nių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
E sirinkimo. Reikale telefonuokit. J
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ę
F.iiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiininniiiniiiimiiniiiniiniiiiiiniuiiiiirwiiininiiiiiiiiiiiiig

I išvažiuojam į New Yorką. Ka 
dangi laivas išplaukia tik 16 d. 
tat turėdami daug laiko ir su
prasdami rimtumą depresijos 
nutarėm keliauti Į New Yorką 
autobusu, nes pigiau, o antra, 
niekuomet juo nebuvau važia
vęs. Išvažiuojant, namiškiai 
liūdi atsisveikindami, o mes 
juos raminam sakydami kad tik 
Lietuvon važiuojame, ir greit 
busim Clevelande. “Dirvos’ 
redaktorius pi Karpius dovano
jo “Mėruną” kad turėčiau ką 
skaityti kelionėje, o pats pasi
sakė kad išeina Į ligonbutį ir 
Dr. Kazlauckas darys jam ope
raciją. ... “Meruną” perskai- 
giau ir turiu pasakyti kad p. 
Karpius daug sunkaus darbo ii 
jasmų įdėjo rašydamas tą isto
rinį romaną, žadinant apsnūdu
sią Lietuvio sielą.

Važiuojant į New Yorką, pa
keliais matėsi ūkininkai žemę 
apdirba pavakario sėjai. Vie
ni arklais, antri traktoriais mu
sų maitintojos krutinę aria. 
Ūkių trobos apgriuvusios, že
mės apdirbimo mašinos po lau
kus išmėtytos, surūdijusios, at
rodo kad dar nuo pereito meto 
paliktos riogso — tai Amerikos 
“farmerio” tvarka. Ar ir Lie 
tuvoj taip ūkininkai padargus 
dabar mėto, pamaniau sau. I 

Autobusui bėgant kalnais ir 
pakalnėm net baugu darosi — 
ot rodos nusirisim nuo kranto. ž‘ina” musų viešbutis “Europa” 
arba kalnas ant musų užgrius suvaitojo mums drebinančiu 
ir tiek.... Mat, Pennsylvani- balsiu ir pradėjom tolintis nuo 
jos valstija labai kalnuota. Mi- kranto, 
lijonai metų atgal ęia buvo 
maždaug lygumos, kaip moks
lininkai prirodinėja, apaugusios 
milžiniškais augalais, kurie bu
vo daugiau panašus į žoles ne- 
gti į medžius — tai paparčių 
rūšies kambliniai augalai; da
bartinis papartis yra jų ainis, 
žemei ir klimatui kitėjant 
(mainant savo formą), vulka
nai išraižė tas lygumas į 'grio
vius ir kalnus, nugramzdinda-j

vai. nakties pasigir 
garsas pranešanti? 

greit išplauks ir kad

Pasakius Amerikai 
“Auf wiedersehn”, už pusės va
landos laiko dideli New Yorko 
murai, apšviesti elektra, išny
ko iš musų akių ir mes pasiju
tome esą “tarp dangaus aukš
čiausio ir jurų giliausių”.

(Bus daugiau)

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

DELEGATAI. Adv. 
enis iš Baltimorės, važiuoda
mas Į SLA. seimą Detroite, šil
tojo pas savo uošvius Baltru- 
ionius. Gryždamas iš seime 
■ėl žada apsistoti ir plačiau ap
sižvalgyti Clevelande.

Elena Baltrukoniutfį, gavus 
įtostogas, išvažiavo į Detroitą 
pasisvečiuoti SLA. seime.

Kiti delegatai važiavę į Det- 
oitą, sustojo “Dirvos” redak
cijoje šie: L. Paulauskas iš 
Lowell, Mass., Pr. Vaigauskas. 
š Arlington, Mass., Rev. Dr. 
3. F. Kubilius, iš Boston, Mass.. 
Vincas Kaunas, iš Montello 
Mass., ir Vincent Jenkins, iš 
Velseley, Mass.

Keletui dienų į svečius SLA. 
įeiman į Detroitą išvažiavo vie
los veikėjas Jonas Brazauskas 
celetas kitų SLA. narių, ir P. 
L Luris iš N. Olmstead.

Cleveland© delegatų išleistu- 
,ių vakarėlis įvyko šeštadienio 
zakare pas pp. Karpius.

UŽUOJAUTA “DIRVOS” 
REDAKTORIUI

Paskilbo žinia kad liga tave 
aikinai paguldė lovoj. Visi su
sirūpinę laukėm kokios bus pa
sekmės. Išlaikei prieš opera
cijų pavojus, sveiksti, ir mes 
;ai žinodami džiaugiamės.

Tu esi vienatinis šių laikų 
Amerikoje Lietuvių tautos min
čių skleidėju per “Dirvą”, kū
ną tu leidi ir redaguoji. Joje 
kiekvienam galima liuosai rei
kšti savo mintis visai nevaržo
mai. Kas tik jaučiasi Lietu
čiu. be skirtumo įsitikinimų, 
ipart bolševikų, ras tavo laik
raštyje vietos.

Tu kaip kapitonas laivo 
plaukiančio per juras nebijai 
susitikti su audromis ir prie
šais. Tu nepaisai užpuldinėji
mų tų kurie nori iš pamatų iš
ardyti ir sugriauti, kas Lietu
viui brangu, malonu ir naudin
ga. Tu pasipriešini ir atremi 
jų užpuolimus, apgini Lietuvių 
garbę, užstoji skriaudžiamuo
sius. Tu savo laikraštyje “Dir
voje” nurodą) žalingus, Lietu
viams kenkiančius išnaudotojų 
darbus. “Dirva” yra .visu t’k- 
rų Lietuvių minčių reiškėją, 
tvirtovė ir atrama.

Linkime kuogreičiausia pa
sveikti ir vėl stoti prie darbo, 
nes jau mes visi “Dirvos” skai
tytojai ir tikri Lietuviai pat
riotai tavęs pasigendam. S. R.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie pati dalyką.

DRAUGIŠKIEMS

IŠVAŽIAVIMAMS
KONVENCIJOMS

Pasamdykit Sau
MOTOR COACH

I

Saugus, greiti, patogus . . . kelionėms bent 

kur . . . operatoriai specialiai parinkti ir iš

lavinti . . . prirengimas toks pilnas kad išpil- 

dysim visokius reikalavimus » . . atsakomin- 

gas patarnavimas pilnai atsakomingos kompa

nijos . . . kainos visai prieinamos.

The GLEVELAND RAILWAY Co.
; Chartered Service Division

I MAin 9500

Jusli virtuvė bus vėsesnė ir malonesnė visu laiku . . . 
ir valgio gaminimas bus lengvesnis ir pasekmirigesnis 
. . . kuomet naudosit Electric Roaster.
Su Electric Roaster . . . diktoku kilnojamu elek
trišku pečiuku kuris operuojamas tik prijungiant prie 
bent kurios patogios elektros sagties . . . jus turė
sit didelio patogumo Elektriškai Gaminant valgį.
š'is Electric Roaster kepa duoną, pyragaičius, pajus ir 
keiksus . . . roastina visokią mėsą ir turi vietos 
del 6 svarų pauščio arba 10 svarų kumpio . . . ver
da pilnus pietus, kaip tai mėsą, daržoves, net pudingus, 
įuo pačiu laiku, del keturių iki šešių žmonių už kelis 
cents. a >

ELECTRIC ROASTER DEMOSTR ACIJ A
šis Elektriškas Roaster buna demonstruojamas kas
dien, nuo 9 iki 5, The Electrical League Parodoje, 
čia pamatysit kaip jis kepa miltinius, mėsas, maistą 
kaip pečiuje—geresnius vallgius su mažiau darbo. 

Inėjimas nemokamai. Nieko nesiūloma pirkti.

THE ELECTRICAL LEAGUE 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • A BLOCK FROM PUBLIC SQUARE
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TAUTŲ PARADAS 
EDGEWATER PAR

KE LIEPOS 4
Trečiadienį, Liepos 4 d., Ed

gewater Parke, West Side, bus 
didele Tautų iškilmė, su Įvai
riais programais, ką viską ren
gia radio' stotis WJAY-— ta sto
tis iš kurios- visos tautos turi į 
savo radio programus.

Programe tarp kokių 20 tau
tų bus ir Lietuviai. Tarp kit
ko bus renkama visų tautų gra
žuolės ir kožna tauta turės sa
vo programo vedėjus. Bus ke
liolika Lietuvaičių kurios stoja 
į lenktynes už gražuolės vaini
ką.

Programai prasidės nuo 3 v. 
po pietų, nuo 4 vai. bus rinki
mas gražuolių, o 5:30 bus Tau
tų Paradas.

Lietuviai turės gražų buri 
šokikų. Programą vadovaus K. 
S. Karpius. Visų programų 
tvarkytojas yra Stanley Alt
schuler.

2,000 Richman Darbi
ninku Gauna Atostogas 

su Užmokesčiu
Pradedant su Liepos 9 d.. 

The Richman Brothers Compa
ny siuvyklos 2,000 darbininkų 
pradės turėti šios vasaros ato
stogas su apmokėjimu. Rich
man Bros. Co. turi 62 vyriškų 
rūbų krautuves 57 miestuose 
visoje Amerikoje. Davimas ap
mokamų atostogų darbininkams 
yra senas Richman paprotis 
dalintis pelnais su_ savo darbi
ninkais.

Tąsa Vietinių. Žinių ant 
5 pusi.

12 UŽMUŠTA. Pereitą sek
madienį Ohio valstijoje auto
mobilių nelaimėse užmušta ar 
patys užsimušė 12 žmonių. Iš 
jų du Clevelandiečiai.

Ohio valstijoj pereitą sekma
dienį besimaudant prigėrė še
šios y pato s. |
. .Birželio 26 d. per smarkią 
audrą ir lietų Ohio valstijoje 
sutiko mirtį penki asmenys.

PASVEIKINIMAS
Sveikinu savo draugą ir A- 

merikos lietuvių muzikos dir
voje pionierių darbuotoją, mu- 
zikininką* Antaną Pocių jo 50 
mėtų amžiaus ir 20 m. “Beet- 
hoveno Konservatorijos” sukak- 

j ties proga.
Vincas Grečius

KAIP PRIGAUNA. Prigavi- 
į kų visados buvo, bet keista kad 
j žmonės niekados nepasimokina 
Į iš kitų patyrimų. Tula Johan- 
! na Weinbrenner, 59 m., iš Par
ma, atidavė burtininkei savo 

•paskutinius $300 už pažadėji- 
| mą gauti jos vyrui darbą. Se- 
nutė turėjo banke $300, burti
ninkė liepė jai pinigus išsiimti, 

1 atsinešti pas ją. Senutė atsi- 
I nešė, burtininkė prašė duoti jai 
tuos pinigus palaikyti, o už po- 

I ros dienų ateis į jų namus vy- 
| ras ir pakvies jos vyrą į dar- 
i bą... . Tik kada burtininkė su 
pinigais dingo senukė kreipėsi 
į policiją. .. .

ZABORSKIO UŽMU
ŠĖJAS GAVO ELEK

TRIŠKĄ KĖDĘ
Clarence Beard, 40 metų 

amžiaus, kuris 1928 metų 
Sausio 31 d. nušovė Lietu
vių Banko sekretorių Ste
poną ZaborskĮ, dabar, Bir
želio 26 d., tapo teismo at
rastas kaltu ir nuteistas i 
elektrišką kėdę.

Jis buvo sugautas po po
ros mėnesių po žudystės ir 
prisipažino prie kaltės, bet 
buvo pripažintas nepilno 
proto ir nusiųstas Į bepro
čių kalėjimą. Ten iki da
bar jį išgydė ir kuomet pri- 

I pažintas sveiku, nuteistas 
atsakyti gyvastimi už savo 

j žmogžudišką darbą.

DR. VITKUI patartina pasi
šaukti pas save ir išegzaminuo- 

į ti smegenis savo draugo su ku
riuo jis taip smarkiai Clevelan- 
de platina Chicagos stokjardų 
“generolo” cicilizmą. Juk pats 
daktaras mato iš to žmogelio 
raštų kad jo makaulėje visai 
blogai.

Jeigu kam kas nors negerai 
i kūniškai, daktaras tuoj skubina 
išegzaminuoti ir gydyti, tai ko- 

’ del leidžia taip ilgai Armonukui 
po Clevelandą švaistytis su su
ižusiais smegenimis?

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas City Editor—Walter Krause 6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

Business Manager—Albina Salaseviciute Typist—Helen Palub Phone: ENdicott 4486

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

An Open Letter to 
Mr. J. Orman

AVIACIJOS DIENA. Cleve
land Airporte Birž. 24 d. atsi
buvo aviacijos diena didinimui 
fondo “Lituanicai II” skisti į 
Lietuvą. Clevelandiečiai matė 
jau antrą lakūną,- Vaitkų, vie
toj pirmiau buvusio Janušaus
ko. Vietos komitetas, gauda
mas iš Grigaičio instrukcijas, 
visomis pastangomis Janušaus- 
,ką niekina ir daro jam prime
timus kokie Grigaičiui patinka, 
nors paties Janušausko paaiš
kinimus ignoruoja. Tai pras
ta. žema Lietuviška taktika nu- 
smerkti žmogų neišklausius ir 
jo pusės. Dabar aukština Vait
kų, bet jeigu Grigaitis atstatys 
Vaitkų, tada ir tą niekins. . . .

Nors iškalno komitetas gar
sino kad aviacijos dienoje lan
kysis ir kalbės miesto mayoras, 
bet žinantieji sako kad niekas 
mayoro ten nei nekvietė.

Be to, komitetas naudoja sa
vo bizniui vardus tokiu žmonių 
kurie senai iš jų pasitraukė ir 
viešai pareiškė kad jų vardai 
nebūtų naudojama. Tai vis ci- 
cilikiškas sauvaliavimas. S.

VEDASI, šio šeštadienio ry- 
j tą, Birž. 30 d., sueina į šeimy- 
I nišką gyvenimą Alena Tulaus- 
kaitė, duktė Jono ir Juzės Tu- 
lauskų, su Jonu Šatkausku.

šliubas bus šv. Jurgio bažny
čioje 9 vai. ryto, su iškilmin
gom mišiom, kurias laikys Kun. 
V. G. Vilkutaitis. Vestuvių po- 
kilis bus Lietuvių salėje.

Linkėtina jaunavedžiams lai
mingo ir gražaus gyvenimo.

Tulauskai prieš kelis metus 
gyveno Dayton, O.

LIEPOS 4 D. šių mečių Ame
rikos piliečių įvesdinimo iškil
mė bus Geauga Lake parke, j 
kur sukviesti visi kurie metų 
'bėgyje gavo pilietybės popie- 
ras. ’

Pasižymėjus lietuvaitė
Kadangi jau mokslo lai

kas baigiasi ir mokyklos už
sidaro vasaros atastogoms, 
tai daugelis moksleivių už
baigia mokslą su gerais at- 
sižymėjimais. Taigi negali
ma praleisti progos nepara
šius ir apie lietuvių jaunuo
lių gabumus.

John Hay Aukštojoj Mo
kytoj baigusių mokslą tarne 
yra ir viena lietuvaitė. Mil
dred Yanchius, kuri baigė 
su aukščiausiu laipsniu ant 
“short hand.” Ji gali para
šyti šimtą devynias—dešimt 
žodžių j vieną minutę laiko. 
Ji yra laimėjusi daugelį 
kontestų ir šymet laimėjo 
kelionę į Chicagos Pasauli
nę Parodą ir vienų metų 
mokslą į Fenn College. Tai 
yra didelė dovana.

Jonas Jarus

j NEUROS SUNAUS 
PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos-July 1 d., 
1934 bus surengtas didelis pik
nikas Tado Neuros darže, Bruns
wick, Ohio. Pradžia 10 vai. iš
ryto. >

Apart skanių užkandžių ir 
šalto alaus bus duodamos pui
kios laimėjimo dovanos prie į- 
žangos tikietų, k. t., Austų, ančių 
arba žąsų.

Be to, bus didžiausias gilukis 
tam, kas gali greitai ir vikriai 
bėgti, nes bus paleista darže 
graži kiaulė ir kas ją pirmuti
nis pagaus, to ji ir bus. įžanga 
25c.

Piknikierius veš speciali tro- 
kai vienas nuo Lietuvių sve
tainės, kitas nuo Neuros krau
tuvės 2047 Hamilton Ave. 10 
vai. ryte. Round trip 25c.

Visus širdingai užprašome.
Neura ir sūnūs

KAN. KEMĖŠIS NEUŽGYRĖ 
NEVIENINGO VEIKIMO
Kuomet Clevelande lankėsi 

su prakalbomis Kan. Kemėšis, 
sekančią dieną atsilankė pas 
sergantį “Dirvos” redaktorių 
ir pasikalbėjime pareiškė maž 
daug sekančiai:

Amerikos Lietuviai jau daug 
skirtingesni negu buvo kuomet 
jis pirmiau Amerikoje gyveno. 
Lietuvių liaudis, sako Kan. Ke
mėšis, dabar daug patriotinges- 
nė, Lietuviškesnė, tačiau veikė
juose patėmijo stoką tautišku
mo ir nuoširdumo.

Sako, baigę maršrutą jie visi 
trys parašys Amerikos Lietu
vių veikėjams gražų memoran
dumą su nurodymais ir pagei
davimais kaip varyti šioje ša
lyj e Lietuvybės darbą.

Be abejo teks ir Clevelande 
veikėjams, kurie čia tik už va
dovybes varžosi ir tuomi demo
ralizuoja gražų Clevelando Lie
tuvių sugyvenimą. Kaip tie 
veikėjai elgėsi rengdami Cleve
lande V. V. S. svečiams priėmi
mą? Tiesiog sarmata. Kitais 
atvejais ir Angliška spauda pla
čiai parašydamo apie musų vei
kimą, o dabar nei žodelio nepa
minėjo, nors tokie svarbus sve
čiai lankėsi. •

Mr. J. Orman takes 
a justifiable exception 
to an article which ap
peared in these colums 
in the May 25 edition 
commenting on the 
student problems. In 
large bold type as a

peter skukas. heading he writes in 
the “Laisve” “Peter Skukas Pre
sents No Solution.” Well, Mr. Or
man if I present you with a solution 
which I bought from Ohio’s liquor 
dispensary it would veritably knock 
your eye out. So it is with news
paper work. It is not so much a 
matter of this page to present a 
solution but merely to bring to light 
the problems that we are afflicted 
with. Certainly, if anyone wished 
to know in more detail of any sub
ject he would not resort to news
papers for them. There are too 
many good treatises on any subject 
in our libraries.

There are a few more things 
which I wish to make clear as far 
as this section is concerned. While 
many people have attributed Mr. 
Karpius with not a few indictments 
of facism, Hitlerism and so on we 
feel that he is capable of taking 
care of these matters himself. But 
what we are interested in and what 
Mr. Karpius should be commended 
for is the fact that he permits the 
airing of many viewpoints on this 
page with absolutely no censorship 
on his part. Our only guide is the 
law of decency. That, of course, 
does not infer the fact that we should 
cling to such poetical or prosaic in
terpretation as; the beautiful sun 
sends its mellow stream upon the 
aging firmament, spreading warmth 
and happiness upon the brink of 
morn. Such expressions have a
time and place and will never get 
a writer into any disagreeable dis
cussions. We have aimed to avoid 
both extremes. That, again, does 
not mean that where there is a solid 
basis which may affect the publilc 
in general we shall be ready to 
cast away the robes of sweetness 
and delve into the depths of the 
problem. You know, most writers 
have facts in hand and many op
portunities to broadcast them which 
could do considerable damage to 
the reputations and the integrity 
of the persons involved but refuse 
to bare them because a certain code 
of fairness must exist.

My observation and experience 
leads me to despair because of the 
manner in which some of the Lith
uanian papers enter into very petty 
sonal indignations of the editors

DR. S. T. TAMOŠAITIS su- 
gryžo iš Lietuvos ir . užsiima 
dentisterijos praktika po seno
vei. Skaitykit jo aprašymą iš 
kelionės į Lietuvą. Telpa ant 
5-to pusi.

UŽSIMOKĖKIT TAKSUS
Draugijoms ar šiaip rengė

jams kokių pramogų kur tiktai 
imama įžangos mokestis, rei
kia neužmiršti kad Ohio vals
tija renka taksus nuo kožno ti- 
kieto ir tie taksai turi būti už
mokėti po bauda. Jeigu neuž
moka iki 10-tos sekančio mėne
sio po parengimo atsibuvimo, 
reikia mokėti pabauda.

Kadangi į piknikus įžanga 
daugiausia esti 25 centai, tak
sai nuo kožno parduoto tikieto 
yra 3 centai.

Daugiausia turbut reikės už
simokėti taksų cicilikėliams ku
rie rengė pikniką ir pasigyrė 
kad jame dalyvavo “tūkstanti
nė minia”. Nuo galvos po 3c, 
taksų bus $30.

PATAISA. Pereitame nume
ryje prie tilpusio aprašymo, “Iš 
Lietuvos' Svečių Apsilankymo 
ir Jiems Surengtų Prakalbų” 
buvo praleista parašas. Straip
snį rašė Jonas Jarus. *

DIDELIS PIKNIKAS. 'Sek
madienį, Liepos 1 d., naujos pa
rapijos darže įvyksta didelis 
piknikas Cl. Liet. Am. Piliečių 
Klubo. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Pelnas pusiau su parapi
ja. šokiams gros geras orkes
tras.

PARSIDUODA
DRY CLEANING BIZNIS

Per daug metų išdirbtas, labai 
geroj vietoj. Parsiduoda labai 
prieinamai. Platesnių žinių at- 
sikreipkit į “Dirvą”.
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| WILKELIS FUNERAL HOME
f Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue i
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok B 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
X lygus, be tsižvelgimo į kaštus. a
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- = 
= derniškas. E
S HEnderson 9292 i
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J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— -----

NAMŲ SAVININKAMS 
Taisau ir sudedu furnasus. 

Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas. 

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

are aroused but as far as the dis
agreement is concerned little is 
actually accomplished in the way of 
settling the question at least slight
ly intellectually. We, again, here 
hope to avoid these except in ex
treme cases where tho tactics of 
the opponents become unbearable.

Mr. Orman, I salute you for com
ing forward with some definite plan. 
(He gives the Soviet Plan as the 
example.) But you also know that 
one can build up a series of logical 
conclusions based upon a false pre
mise and make himself honestly 
believe he is right. There is no 
doubt that Communism offers some 
advantages that are beneficial but 
there also is no doubt that it has.

DU NEPRASTI 
BARGENAI

2—Šeimų namas 9 kam
barių didelis totas, čia-pat 
Lietuviu apielinkėj.

2—Namai 2 ir 1 šeimos, 
didelis ir gražus totas, 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-.I

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
6902 Superior Ave.

Valandos: 1--3 ir 7—8 n. i

still, many faults. It is too new 
to decide upon. It is on trial. Fur
ther, if I felt that certain propagan
da need be dispersed I would join 
organizations fostering such pro
jects rather than attempt to use 
every device at hand to do it. It 
is a waste of time and energy. It 
is not even profitable advertising. 
The type of magazine determines 
the type of advertising it has. If 
another person believed in nullify
ing the effects of religion then he 
would do wise to join, say, the 

Į Atheists who in concerted action 
could cause some attention. One 
man’s opinion against a thousand 
could cause no change even if he 
were right. (That’s why only Demo
crats go to Democratic meętings to 
be only reincarnated).
What causes us to have a Demo
cratic Administration today instead 
of some other? It is merely because 
they had one or more votes than 
the majority. Even the most im
portant legislation enacted is deter
mined by this system, sometime? 
right, and sometimes WRONG.

A jnan indicted for a crime hangs 
his life in balance by a jury of his 
peers. Their decision determines 
once and for all his fate, however 
wrong they may be.

So it is with systems of govern- 
, ment. Karl Marx, some fifty years 
ago wrote on the capitalistic sys
tems and its defects.but only today 
it is becoming recognized because of 
some truths expressed in it.

Mr. Orman, we, I think, should be 
appreciative of the opportunities 
given us to express ourselves some
what in these many Lithuanian- 
English sections. Any permanent 
results gained will not be from any 
one particular expression, I believe, 
but from a concensus of opinions, or 
of expressions.

WJAY Program July 4
Lithuania will be well represented 

'among the Nineteen (19) other Na 
į tionalitis with a .fine group of dan
cers and musicians (Members of the 
Catholic Youth Society.) at the Second 
Annual “Parade of Nations Con
cert” sponsored by the City of Cleve
land and WJAY at Edgewater Park, 
at 5:30 P. M. Independence Day, 
Wednesday, JJuly 4th. Five active 
members taking part are Cecilia 
Zitson, 2105 St. Clair Ave. and Stella 
Malonis, 7615 Star Avenue, Jean 
Palomis, 3348 Medina Ave., Mary 
Špokas, 8322 Medina Ave., Natalie 
Kazlauskas, 1240 Addison Rd.

Mr. K. S. Karpius, Editor of the 
“Dirva” Lithuanian Weekly will be 
chairman.

CLEVELAND NEWS
Miss Anne Zelvis, seventeen year 

old girl, wins scholarship to the 
Oberlin Conservatory of Music. She 
graduated from Collinwood High 
School in record time, having com
pleted her entire course in less than 
the required number of years.

Miss Zelvis is a talented girl and 
a gifted violinist. At present she 
is giving violin lessons and expects 
to majori in the study of music gen
erally with particular emphasis be
ing placed on the study toward a 
concert violinist.

Her home is at 14206 Thames Ave., 
Cleveland, Ohio.
------------- ---- ----------------;---------------------

o ROSEDALE O| 
Dry Cleaning Co.į

* 
| C. F. PETRAITIS, Prop. Ž

| 6702 Superior Ave.,c |

STONIS
RESTAURAN

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje __

Dr S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

DANTŲ GYDYTOJAS
Sugryžo iš Europs ir prak
tikuoja senoj vietoj

6902 SUPERIOR AVE.
Tel. ENd. 1378.

KAUNAS AND VILNIUS NEAR EACH
OTHER BUT TRIP IS LONG ONE—WOOD

By Junius B. Wood

Special Correspondence of the Chi
cago Daily News Foreign Service.

Vilna, Poland, June 7.—-“It’s a 
great inconvenience and a long jour
ney. To get to Kovno, one must first 
go to Riga in Latvia and then come 
back, almost to Vilna,” my hotel 
acquaintance explained.

That is what diplomats in Geneva 
and statesmen of Poland and Lith
uania have been telling the world 
ever since the Poles forcibly seized 
this city more than ten years ago. 
Only a few miles separate the two 
cities and they have many mutual 
interests and family relationships 
Pilsudski himself has relatives in 
Lithuania. A frontier, described as 
“closed” for its entire length be
tween the two countries, lies within 
the two countries, lies within the 
few miles and no trains, no trade, 
no letters and no travelers cross it 
—at least, so the world is told.

Smugglers may cross as they do 
everywhere, all the frontier guards 
in the world cannot prevent peas
ants from stepping over an imagi
nary line to gossip with neighbors, 
but I wondered whether after all 
the years an ordinary citizen would 
get a bayonet in his ribs.

Permit Easy to Get.
“But actually, though it is not 

officially admitted,” my friend con
tinued, “almost anybody who has 
a good reason to cross the frontier 
can get permits from both coun 
tries. He goes by train to the fron 
tier, then hires a carriage or walks 
for a couple of kilometers and takes 
another train on the other side. Of 
course it is all unofficial.”

How official permits to cross a 
“closed” frontier would be unof
ficial could not be explained but 
the situation does explain how much 
statesmen’s pictures of conditions 
anywhere differ from what those 
living there know conditions to be.

However, I was not going to 
Kovno, now officially Kaunas, today 
but took an old swaying phaeton as j 
more suitable for sightseeing than a { 
rattling taxicab and clattered thru 
the crooked streets.

Church of Karaimes.
It was a church of the Karaimes. 

Theologians may know whether its 
Asiatic creed is more Hebrew than

Moslem but its believers, scattered 
from the Baltic to the Caspian, 
claim that it has been kept pure 
and undefiled through the centu
ries. Few others may know that it 
exists and still fewer know that 
its holy see is in Poland, in the 
little village of .Troki, a few mjles 
from here.

Prince Vitold opposed the union 
of Lithuania and Poland and his 
brother, Jagello, the first king, sent 
him to Crimea to fight the Tar
tars. The latter whipped him but 
he was impressed with the hon
esty of the Karaimes and, in 1398, 
brought the first colony of them to 
Vilna. Moslems came from later 
was. Whille the Karaimes have 
maintained their race apart (or 
more than 500 years, the Moslęms 
have married with Poles, their natpes 
among officers in the present Polish 
army.

(To Be Continued)

Rhode Island State 
College Graduates 

Lithuanians
Three Lithuanian boys received 

degrees from this college. John C. 
Dūksta, of So. Braintree, Mass., re
ceived his Bachelor’s degree in Elec
trical Engineering. And according 
to the college annual was a rather 
active student in extra-curricular 
work.

From Brockton, Mass., comes 
Leonhrd Thmulevich, Jit, getting 
his Bachelor’s in Business Adminis
tration. Mr. Tamulevich also took 
part in many outside activities.

Hailing from Middleboro, Mass., 
is Stanley Anthony (Stubby) Zidia- 
les, who just won his Bachelor’s in 
Mechanical Engineering.
Athletics was his meat in his col
lege life with some instances in 
other endeavors.

Also attending the college is Geo. 
Grisko, of Providence R. I. He is 
an undergraduate—a 1937—and a 
member of the Theta Chi fraternity.

The college annual, “The Grist”, 
is a very interesting and neatly 
done up book. Two-tone colors are 
predominant with black and silver 
designs. The cover is of a blue 
background with the college insig
nia and the name in silver.

NEUROS SUNAUS

Didelis Pikninkas
Liepos-July 1 d. 1934
Sekmadienį bus surengtas 

didelis piknikasTado Neuros 
sunaus dviejų metų amžiaus 

proga, jų-pačių darže
Brunswick, Ohip
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 Cleye- 
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


