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Vokietija Paplukdyta
Kraujuose

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Fordas taikosi prie NRA. 
Detroit. — Kadangi auto
mobilių išdirbėjas Ford ne
sutiko su NRA patvarkymu 
darbo valandų ir darbinin
kams algų, Suv. Valstijų 
karo departmentas pirkda
mas karui reikalingus au
tomobilius trokus aplenkė 
Fordo išdirbinius. Šiose die
nose Fordo raštinė pranešė 
kad Fordas sutinka taiky
tis prie NRA, norėdamas 
gauti progą parduoti val
džiai milijonų dolarių ver
tės trokų.

Milwaukee, Wis. — Gat 
vekarių darbininkų streikas 
pasibaigė. Tęsėsi tiktai 4 
dienas. Darbininkai skelbia 
laimėję.

San Francisco, Calif. — 
Nuo Gegužės 9 d. tęsiantis 
uosto darbininkų streikas 
laikas nuo laiko pasiekia 
žiaurumų. Liepos 4 d. iš
tiko muštynė streikerių su 
policija. Sužeista 20 asme
nų, keletas trokų apversta 
kurie vežė prekes į uostą 
arba iš uosto.

Apie 10,000 streikerių ir 
jų pritarėjų susikirto su 600 
policijos.

Kenton, O. — Svogūnų 
ūkių darbininkų streikas 
tęsiamas. Streikeriai buvo 
surengę demonstraciją pa
rodymui kad streikas nepa
sibaigęs, kaip skelbia ūki
ninkai.

Streiko vietose atsirado 
200 iš kitur atvežtų streik
laužių. Ūkininkai atsisako 
su streikeriais taikytis.

Plieno išdirbystės šiauri
nėje dalyje Ohio valstijos 
žada pradėti smarkiau dir
bti tuoj po Liepos 4 d. šven- 

■ tės.
Cleveland© srityje plieno 

darbai prieš šventę nupuo
lė visai žemai.

Devyni užmušta. Zamo
ra, Ispanija. — Sprogus di
delei rynai užmušta devy
ni darbininkai. Daug su
krito į vandenį.

Pie-
1 d.

Astuoni žuvo. • Čili, 
tų Amerika. — Liepos 
komunistų surengtose riau
šėse užmušta aštuoni žmo
nės.

Japonijos vandenuse žu
vo šeši Japonai karo laivy
no vyrai nakties laiku ka
riškiems laivams susimu
šus laike slaptų manevrų.

SUKILIMAS PRASIDĖJO PAČIU HITLERIS- 
TŲ TARPE — IŠŽUDYTA APIE 150 ASM.

HITLERISTAI MAŽI
NA NUŽUDYTU 

SKAIČIŲ
30Berlinas. — Birželio 

d. prasidėjo tūlas laikas 
pranašautas Vokietijoje su
kilimas ir paplūdo Vokiečių 
kraujas kaip vanduo.

Sukilimas prasidėjo pačių 
Hitleristų tarpe — tai bu
vo pasikėsinimas atsikraty
ti to atėjūno Hitlerio, ku
ris paėmęs šalį valdyti per 
pusantrų metų pridarė dau
giau blogo negu naudos.

Hitleris pajutęs kad jam 
ruošiama galas, su savo iš
tikimaisiais griebėsi žudyti 
sukilėlius ir išžudė virš pus- ' 
antro šimto gabių Vokieti
jos vyrų.

Tarp pažymiausių nužu
dyta buvęs kancleris von 
Schleicher, ir jo žmona, ku
ris norėjo atgrąžinti šalyje 
monarkizmą.

Po to prasidėjo visuotina' 
žudymas eilės kitų Nazių 
vadu kurie kuomi nors ne
patiko Hitleriui ir jo arti
miems draugams.

Visi žudomieji vadinami 
“išdavikais”, ir • daugelis jų 
suimti buvo verčiami patys 
nusižudyti, o kurie atsisakė 
buvo sustatomi prie sienų 
ir sušaudomi.

šis sukilimas prieš Hitle
rį, nors 
žiauriai 
ma yra 
Hitlerio 
vėjo tokio žiauraus budo 
imtis pasijutęs prispirtas 
prie sienos.

Lengvįau yra panaikinti 
kitas partijas ir sunaikinti 
priešus negu išgaudyti vi
dujinius priešininkus.

Hitler per savo padėjėją 
Goeringą paskelbė visai Vo
kietijai ir pasauliui kad “iš
davikų galvos kris” kurie 
tik priešinsis Nazių vado
vybei.

Vieną iš savo nemėgiamų 
vyrų, vice-kanclerį von Pa
meną, Hitleris norėjo praša
linti, bet jį užstojo Prezi
dentas Hindenburg ir nesu
tinka paleisti jį iš valdžios. 
Hindenburgas įsakė kariu- 
menei saugoti von Papeną. 
Hitler bėgo pas Hindenbur- 
gą su reikalavimaįs jį pa- 
iiuosuoti, bet Hindenburgas 
atsisako tai padaryti.

Kariumenė, vietoje Nazių 
rudamarškinių Hitlerio ka
reivių, užėmė tvarkos prie
žiūrą.

Kaip iš pašalių žinios sa
ko, Hitler liko valdovu tik 
,iš vardo, o Prezidentas Hin- 
•enburg, kariumenė ir von 

Papen veda reikalus.

per kelias dienas 
malšinamas, sako- 
tik pradžia to kas 
laukia. Hitler tu-
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Vokiečiai kaip matome, 
kada nors turėjo sudurna- 
voti, ir sudurnavojo. Lai
mė tik kad jų sudur navoj i- 
mas išsiveržė naminiuose 
vaiduose, kad nespėjo tą iš
lieti ant kaimynų — tikrai 
butų kilęs Europos karas.

PRIPAŽINS RUSIJĄ
Madridas.' — Ispanijos 

radikališka valdžia tik da
bar tenusprendė pripažinti 
sovietų Rusiją ir atnaujinti 
su ja santikius.

MIRĖ MARIE CURIE
Valence, Prancūzija. — 

Liepos 4 d. čia mirė Marie 
| Curie, 67 m. amžiaus. Ji 
pragarsėjo keliolika metų 
atgal su savo- vyru kaipo 
atradėja radiumo, kurs pri
pažinta vienatinis būdas 
gydymui vėžio ligos. Ji bu
vo Lenkė ištekėjus už Pran
cūzo mokslininko.

PERMAINA VALDŽIOS 
JAPONIJOJE

Tokio. — Japonijoje 
naminių painiavų turėjo 
sistatydinti mimsterm
binetas. Naują kabinetą 
pavedė sudalyti admirolui 
Keisuke Okada.

del 
at
ka

ŠAUDO DARBININKUS
Steubenville, O. — Whee

ling plieno dirbtuvėje koks 
tai pamišėlis pasislėpęs šau
do Į darbą einančius darbi
ninkus ir pats pabėga. Lie
pos 2 d. nušauta du darbi
ninkai, trečias išlikęs gyvas 
sako matęs tą niekšą pabė
gant ii* dingstant. Pereitą 
Sausio mėnesį ten pat buvo 
vienas darbininkas nušau
tas, kitas sužeistas.

PREMJERAS KALTAS 
SUVEDŽIOJIME

Edmonton, Alta., Kana
da. — Premjeras John E. 
Brownlee, po ilgos bylos, 
tapo teismo pripažintas kal
tu suvedžiojime savo rašti
nės tarnautojos, kurią jisai 
laikęs savo mylimąją per 
trejetą metų ir pagaliau at
sisakė vesti. Teismas pri
teisė užmokėti tai merginai 
$10,000 ir jos tėvui $50,000 
atlyginimo.

LIEPOS 4 ŠVENTĖJE 
ŽUVO 115 ŽMONIŲ
Liepos 4 d. švenčiant vi

sose Suv. Valstijose sutiko 
mirtį 115 asmenų. Bet jau 
visai kitaip mirtys įvyksta 
negu budąvo prieš keliolika 
metu: tik vienas mirė nuo*- Išaudymų, kuomet 1903, me
tais žuvo net 4$6 nuo viso
kių sprogstamų medegų S. 
Valstijų Nepriklausomybę 
švenčiant.

Mirtys Liepos 4 dieną pa
ėjo daugiausia iš nelaimių 
su automobiliais — 44 užsi
mušė; 48 prigėrė, 21 sutiko 
mirtį šiaip priepuoliais.

Voldemaras Tikrai Renge Perversmą
LIETUVIAI LAKŪNAI 

NUSKRIDO I VAR
SA VĄ

New York. —Birželio 30 
d. iš New Yorko išlėkė ke
lionei į Varšavą du broliai, 
Juozas ir Benjaminas Ado
mavičiai, Lietuviai Dzūkai. 
Jie pagaliau pasiekė Var
šavą, bet su sustojimais. ■

Liepos 1 d., po apie 24 va
landų kelionės, buvo priver
sti nusileisti Prancūzijoje. 
Iš ten pakilę lėkė toliau, bet 
turėjo vėl nusileisti Vokie
tijoje. Iš Vokietijos pas
kiau jau nuskrido į Varša- 

; vą.
Jiedu yra tikri Lietuviai, 

daugelis Brooklyn© Lietu
vių juos pažysta. Klausia
mi kodėl jie nelekia į Vil
nių, iš kur paeina, sakė tu
rį skristi į Varšavą, nes iš 
Lenkų valdžios gavo $5,000 

j paramos.

PREZ. ROOSEVELT IŠ
KELIAVO

Washington. —Preziden
tas Roosevelt Birželio 30 d. i 
karišku laivu išplaukė ilgai 
kelionei į Pietd vandenis, 
per Panamos kanalą per
plaukus atlankys vieną Pie
tų Amerikos respubliką, 
Kolombiją, paskiau plauks 
Pacifiku į Hawaii salas, ir 
po to gryš per vakarinį I 
Suv. Valstijų pakraštį trau- kiniu j Washington?! Ke-I MEKSIKOS RINKIMAI 
lionė truks mėnesį laiko. BE ŠAUDYMOSI

Prieš išvažiuosiant, Pre-’ Mexico City. — Liepos 1 
zidentas Roosevelt užtvir-|d; Meksikos prezidentu iš-
tino 120 Įvairių Dilių, o 31 
bilių atmetė.

Prieš išvažiuojant prezi
dentas pasakė kalbą per ra
dio i visus gyventojus, ap
sakydamas naudą kokia at
siekta laike jo prezidenta
vimo ir priminė jog ruošia 
naujus projektus, kuriuos 
paskelbs rudenį.

rinktas Gen. Lazaro Carde
nas, 39 m. amžiaus. Rinki
mai praėjo be kraujo pra
liejimo, bet rinkimų vietose 
buvo išstatyta kareiviai už- 
žiurėjimui tvarkos ir užtik
rinimui Cardeno išrinkimo.

Smetona Atsisakė Pildyt “Pučistų” Reikalavimus
•TRIMITAS”) , priminęs kad šituo bildu jie 

’ laužo karišką drausmę ir silp
nina krašto pajiegas ir saugu
mą. Griežtas Respublikos Pre
zidento pasistatymas negalėjo 
nepaveikti karininkų. Iš kitos 
pusės žinia apie įvykį plėtėsi 
po kitas kariumenės dalis ir po 

j kraštą. Kitos Kauno įgulos 
kariumenės dalys pasiliko išti
kimos kariškai drausmei, savo 
vyriausybei ir pasisakė prieš 
maištininkus. Ištikimoji ka- 
riumęnė buvo bepradedanti da
ryti žygių maištininkams su
drausti.

Tada maištininkai, -paveikti 
griežto Respublikos Prezidento 
nusistatymo ir matydami savo 
pajiegų silpnumą, skubiai pasi
traukė. Voldemaras ilgai lau
kė kada jis bus pakviestas val
džios paimti. Vieton ministe- 
rio pirmininko portfelio jis su
silaukė kalėjimo, nes patys ka- 

Bet staiga po 6 valandos ka- rininkai jį pristatė vyriausiam 
Pra- štabui,

Kaunas. — Birželio 7 d. 
■ ksti apie 1 vai. ryto, Kauno 
ventojai pamatė gatvėse 
rius ginkluotos kariumenės, 
ri užėmė svarbiausius 
punktus ir tikrino 
Kažin kur pasigirdo keletas šu-1 
viii, bet šiaip tai buvo gana ra
mu. Tiktai gatvėmis vaikščio
jo patruliai. Prie valdžios įs
taigų stovėjo sargybos.

— Kas čia yra? — klausė 
nustebę Kauno gyventojai. Vie
ni sakė kad tai esą manevrai, 
kiti, kad perversmas, bet nie
kas negalėjo nieko tikro pasa
kyti. Daugumas manė kad tai, 
Voldemarininkų darbas. Buvo 
pasakojama, esą Voldemaras 
jau atgabentas lėktuvu iš Z a1 
rasų ir paskelbsiąs savo dikta
tūrą. Visi girdėjo lėktuvo uži
mą apie 5 valandą.

an- 
gy- 
bu- 
ku-

miesto 
praeivius.

GYVULIUS VARO GA
NYTIS Į PIETUS

Iš šiaurinių valstijų, kur 
didelė sausuma išdegino žo
lę, varoma apie 500,000 gal
vijų į pietines valstijas ga
nytis. Ten yra labai derlin
gos ganyklos, nes turi už
tektinai lietaus.

SULAIKYS TEATRŲ 
VEIKIMĄ

Philadelphia, Pa. — Ne- 
kurie judamų paveikslų fil
mų rodymo teatrai praneša 
kad uždarys tulus savo te
atrus iš priežasties tikybų 
vadų paskelbto boikoto “ne
padorioms” filmoms. Dau
gybė teatrų darbininkų del 
tos priežasties neteks dar
bo.

MIRĖ 160 METŲ TUR
KAS

Istanbul, Turkija. — Bir
želio 29 d. pasimirė Zaro 
Agha, 160 metų amžiaus 
Turkas, kuris buvo seniau
sias žmogus pasaulyje. Jis 
gimė 1774 metais.

Keturi metai atgal jisai 
dar važinėjo Amerikoje ir 
buvo pusėtinai stiprus . vy
ras. Jis savo gyvenime bu
vo vedęs 11 kartų ir buvo 
36 vaikų tėvas.

Gelžkeliečiams senatvės 
pensija. Kongresas prieš 
išsiskirstymą pervarė bilių 
kuris nustato senatvės pen
siją geležinkelių tarnauto
jams kuomet jie bus perse- 
ni dirbti. Sulaukęs 65 me
tų amžiaus, po 30 metų tar
navimo, kožnas gelžkelietis 
gaus pensiją. Gelžkelių tar
nautojų esama į 1,100,000. .

BONKOS TURĖS SAVO 
ŽENKLUS

Washington. — Nuo Lie
pos 1 d. visos degtinės iš- 
dirbystės turės turėti deg
tinei tokias bonkas kuriose 
bus neišdildomas ženklas 
tos degtinės išdirbėjo. Bon- 
kos bus išdirbamos tokiose 
vietose kurios turės specia
lius valdžios leidimus, taip 
kad niekas negalėtų daryti 
bonkų platinimui jose viso
kios apgavingos degtinės.

BANKŲ DEPOZITAI
Surinktos žinios parodo 

kad dabartiniu laiku šioje 
šalyje bankuose yra padėtų 
taupymui pinigu $34,500,- 
000,000.

Per 4 mėnesius depozitai 
pasidaugino visu bilijonu 
dolarių. Tai yra didžiau
sias padaugėjimas depozitų 
tokiu trumpu laiku Ameri
kos istorijoje.

Dar vis yra 975 bankai 
negaunanti leidimo atsida
ryti. Juose randasi “suša
lusių” pinigų $432,500,000.

UŽSAKĖ 81 LĖKTUVĄ
Washington.*— Suv. Val

stijų karo departmentas už
sakė 81 karišką lėktuvą už 
$3,195,450. Darbą pavedė 
Glenn L. Martin Čo., Bal
timore, Md.

Prie 
laivių 
N. J.

to užsakyta 280 or- 
motorų Patersone,

St. Louis, Mo. — Anheu
ser-Busch bravoras pasky
rė $1,050,000 bravoro page
rinimams ir naujiems įren
gimams. Kitą metą darys 
dar daugiau pagerinimų.

10 PRIGĖRĖ
Sofia, Bulgarija. — Per 

smarkų lietų šios savąitės 
pradžioje kilus potviniams 
prigėrė 10 žmonių.

riumenės būriai sujudo, 
dėta skubiai nuimdinėti sargy
bos. Apie 7 vai. kariumenės, 
jau nebuvo ir Kauno gatvės at- kitaip negalima išaiškinti kaip 
gavo savo kasdieninį vaizdą, tik tuo kad jie buvo Voldema. 
Tiktai daugybė smalsuolių, žu- ro suklaidinti. Argi galimas 
jančių ir grupėmis ir po vieną, daiktas kad karininkai be pa
rodė jog čia kažin kas atsiti- mato patys išduotų savo vadą, 
ko. Dabar pradėjo aiškėti kas kuriam jie norėjo išrūpinti au- 
atsitiko. O atsitiko štai kas., kščiausią Lietuvos valdžią ir 
Maža grupė karininkų sumanė 
priversti dabartinę vyriausybę 
pasitraukti ir* pastatyti savo 
vyriausybę su Voldemaru kaip 
ministeriu pirmininku prieša
kyje. šiam tikslui jie ryžosi 
pavartoti kariumenės pajiegą. , 

Jie išvedė kariumenę -neva i
bandomam aliarmui. Nuo ka-j 
reivių buvo nuslėptas tikras 
maištininkų sumanymas. Ma’š- PHeš dešimtį metų susikūrus 
tininkai bandė užimti policijos draugija Dr. Vincui Kudirkai 
nuovadas, telefoną, telegrafą,j paminklui statyti, pagaliau to- 
valdžios įstaigas, ir įsiveržti M paminklą pastatė. Skulpto- 
prezidenturon. -Bet jiems tai Hus V. Grybas sukurė labai 
ne visai pavyko. Jie pirmiau- impozuojantį Kudirkos pamin
sią užėmė saugumo departmen-' klą- Paminklas didingas. Ant 
tą ir bandė nuginkluoti pol ei-■ moderniškai sukomponuoto pe- 

Bet policija jau buvo įspė- destalo, gražiam skvere, stovi

o čia buvo perduotas 
saugumo organams.

šitokio karininkų pasielgimo

del kurio ėjo rizikuoti savo gy
vybe ?

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

PASTATE NAUMIES
TYJE KUDIRKAI 
DIDI PAMINKLĄ

Naumiestyje, šakių apskr.,

ekspresingas klasiškas kurinis 
— Dr. V. Kudirka. Figūra vai
zduoja Kudirką džiovininku e- 
sant, įdubusiais skruostais, ap- 

Lietuviška liemene.

ją.
ta ir kur galėjo maištininkų 
neleido. Prie 3-čios nuovados 
policijos rezervo maištininkų 
sumanymas buvo sutrukdytas.
Buvo paleista keli šūviai, bet sivilkusį 
pradėti kovos maištininkai ne-j Kairėje rankoje laiko “Varpą” 
dryso. ant J08 -apsiaustą. Dešinę gi

Užėmę ką tik galėjo, maišti-: ™nk4 iškėlęs palydi savo šauk- 
ninkai pasiuntė pas Respubli-1 smJH Kelkitės! Visa figūra ro

do milžinišką energiją. Prie
šakinis paminklo šonas papuoš
tas barjelefu, kuris vaizduoja 
Kudirkos vėlę, skambinančią 
Laisvės Varpu: “Kelkitės, kel
kitės, kelkitės”. Paminklo už
pakalinėje dalyje barjelefas 
vaizduoja Kudirką kalėjime. 
Vakarų šone iškaltas Kudirkos 
sukurtas Lietuvos Himnas, 
rytų šone šie žodžiai: 
audrai ištikus verstų 
vieną. ... ”

Paminklo atidengimo
šventinimo iškilmės buvo Bir
želio 10 d. Iškilmes pagerbė 
-atsilankymu Respublikos Prezi
dentas A. Smetona ir keli kiti 
aukšti valstybės vyrai, Lietu* 
vos šaulių Sąjungos pirminin
kas A. Žmuidzinavičius ir daug 
kitų kariumenės, šaulių ir vi
suomenės atstovu. „ “Tr.’!

delegaciją rei-
jis sudarytų

kos Prezidentą 
kalaudami kad 
naują vyriausybę su Augusti
nu Voldemaru. Jau iš vakaro 
keli karininkai buvo nuvykę 
automobiliu į Zarasus painfor
muoti Voldemarą ir paruošti 
jį vykti į Kauną. Naktį, mis- 
tą užėmus, į Zarasus pasiųsta 
lėktuvas, kuriuo Voldemaras 
apie 5 vai. ryto Kaunan atskri
do. Jis Kalino aerodrome lau
kė kada jam teks vykti paimti 
valdžios.

Prez. Smetona Atsisako 
Pildyti Reikalavimus

Bet Respublikos Prezidentas 
Smetona maištininkų norų ne
sutiko vykdyti. Pasakojama 
kad jis atsisakęs net svarstyti 
statomus jam reikalavimus, o 
atvykusioms pas jį karininkams

li
“Jeigu 
stulpą

ir pa-
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PITTSBURGHO PADANGE SLA. SEIMO ANALIZAS
24 MILIJONAI DOLARIŲ 

VIEŠIEMS DARBAMS
Iš Washington© atėjo žinios 

kad viešų darbų administracija 
paskolina ir dovanoja $24,500,- 
000 sumą Allegheny apskrities 
valdybai būdavo jimui keleto 
tiltų ir tunelių Pittsburgh© sri
tyje.

Iš tos didelės sumos, šeši mi
lijonai tiesiog duodama paden
gimui 30 nuošimčių kaštų dar
bo ir medegos tų projektų, o 
likusi suma yra paskola, kurią 
apskritis turės atsilyginti per 
30 metų.

PRIGĖRĖ LIETUVIS
Maudydamasis Allegheny u- 

pėje, netoli New Kensington 
tilto, pereitą savaitę prigėrė 
Stasys Petraitis, 16 m. amž.. 
iš New Kensington. Lavonas 
buvo surastas už valandos lai
ko.

$1,192,183 PAŠALPAI
Liepos mėnesyje valstijos be

darbių maitinimui Allegheny 
apskričiui iš valstijos šelpimo 
fondo paskirta $1,192,183.

Viso Pennsylvanijos valstijai 
šiam mėnesiui išskirstyta $11.- 
392,170. Diduma tų pinigų ei
na maistui, rūbams ir tt.

GASOLINO STOČIŲ PATAR
NAUTOJŲ STREIKAS

Pittsburgh© srityje iškilo 
streikas gasolino stočių patar
nautojų. Darbininkai reikalau
ja daugiau užmokesnio ir trum
pesnių darbo valandų. Abi pu
sės — darbdaviai ir darbinin
kai — smarkiai laikosi savo nu
sistatymo.

NEWARK, N. J.
LRKSA. SEIMAS. Per ke

turias dienas, Biržėlio 25 iki 28, 
čia Įvyko Rymo Katalikų Susi
vienijimo seimas. Delegatų bu
vo 123. Seimas buvo rimtas. 
Padaryta keletas pataisų kon
stitucijoje, ypač pašalpų sky
riuje.

Nauja valdyba išrinkta se
kanti :

Dvasios vadas — Kun. Ka- 
sakaitis;

Prezidentas — Leonas šimu
tis, “Draugo” redaktorius;

Vice prezidentas — J. Stul- 
gaitis;

Sekretorius — J. 'B. šaliu- 
nas;

Iždininkas — W. F. Kviet- 
kauskas;

Iždo globėjai: A. Vencius ir 
Joneika;

Daktaru-kvotėj u — Dr. Kriš
čiūnas.

Sekantis seimas nutarta lai
kyti Chicagoje 1936 metais.

Svečias.

STREIKAS LIGONINĖJE
West Penn ligoninėje, kuri 

ranclasi ant Friendship avenue, 
iškilo streikas virtuvės darbi
ninkų ir maisto išnešiotoji; — 
reikalaujama 15 nuoš. algų pa
kėlimo. Streikeriai sako turi 
dirbti 10 valandų Į dieną, še
šias dienas Į savaitę, tik už 
$26.25 mėnesinio užmokesčio, 
iš kurio išskaitoma dar už su
mušamus stotkus.

DARBININKAI KOVOJA 
VIENI PRIEŠ KITUS . .

Uniontown, Pa. — Fayette 
koksų gaminimo srityje, Mer- 
rittstowne, eina dviejų unijų 
varžytinės, ir vadų sukurstyti 
darbininkai kovoja vieni prieš 
kitus. Birželio 30 d. įvyko su
sirėmimas; apsišaudymai, vi
sas miestelis buvo apimtas te
roro. Teroristai dviejuose au
tomobiliuose pirmiausia užpuo. 
lė ir pradėjo šaudyti Į namą 
Joseph Wargo, kuris su drau
gais ėmė atsišaudyt. Pribuvus 
policija areštavo 11 vyrų tuose 
dviejuose automobiliuose, pas 
juos rado šautuvų, revolverių ir 
amunicijos.

šaudymams prasidėjus, mie
stelio gyventojai subėgo slėptis 
į skiepus.

HAMTRAMCK, Mich.
POKILIS. Juozas Stanevi- 

liv.s, “Dirvos” skaitytojas, su
rengė savo suriui Jonui, baigu
siam aukštesnę mokyklą (high 
school) pokilj Joninių dieną, 24 
Birželio, taip kad pasidarė dvi
gubas pokilis: ir mokyklos bai
gimo ir vardinių proga.

Stanevičiai yra geri Lietu
čiai, augina du sūnūs, Joną ir 
Vladą. Jonas, vyresnysis, yra 
apie 17 metų amžiaus. Abu 
gerai išauklėti, gabus muzikan
tai, vartoja net po tris muzi
kalius instrumentus kiekvie
nas. Jiedu tokiu budu yra pla
čiai žinomi visame Detroite, 
groja Lietuvių piknikuose ir 
baliuose.

Tėvai norėdami paakstinti 
Joną moksle ir darbuotis su 
Lietuviais, surengė jam šį pb- 
kilį. Pokilis buvo salėje, daly
vavo apie 100 giminių ir drau
gų svečių, grojo’ net septynių 
muzikantų orkestras šokiams, 
svečiai buvo viskuo iki sočiai 
Vaišinami ir visi turėjo links
mą laiką.

Povlas Kazlauskas.

Lakūnų Fotografijos
Kurie norite Įsigyti musų ne- • 

laimingų karžygių lakūnų Da-i 
riaus ir Girėno fotografiją su ■ 
jų lėktuvu “Lituanica” pasisku-i 
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 už persiuntimą, nes visas i 
50c už fotografiją eina Į fon
dą. Galit susidėti keli viename 
mieste ir parsitraukti sau po 
fotografiją atminčiai.)

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre-; 

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

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

BROLIAMS LIETU
VIAMS

Lietuvos Kariuomenės Kū
rė jų-Savanorių Sąjungos VLA
DO PUTVINSKIO Šiaulių Sky
riaus savanoriai, susirinkę š. m. 
gegužės m. 13 d. savo metiniam 
suvažiavimui Šiauliuose, ir iš
kilmingame posėdyje išklausę 
lietuvio — Amerikos Kariuo
menės Kapitono ir Lietuvos Ka
riuomenės atsargos Kapitono 
PURVIO pasakojimus apie bro
lius amerikiečius ir jųjų mil
žiniškus nuveiktus darbus Lie
tuvos Nepriklausomybės iško
vojimui ir josios palaikymui, 
siunčia širdingus linkėjimus ir 
prašo nepamiršti savo brangios 
Tėvynės ir padėti Neprikllauso- 
mos Lietuvos broliams susi
jungti su vargstančiais plėš
raus lenko rankose BROLIAIS 
VILNIEČIAIS.

Šiauliai, 1934 m. gegužės m. 
13 d.

Suvažiavimo įgaliotoji sky-1 
riaus valklyba

(pas) Br. V a i š v i 1 a : 
Valdybos Pirmininkas 

(pas) L. šostakauskas
Vice-pirmininkas 

(pas) P. Jaloveckas 
Sekretorius

(pas) Br. Jaras
Valdybos narys 

(pas) A. Barzda
Iždininkas

SLA. 38-tas seimas Detroite 
pažymėtinas visa eile Įsidėmė
tinų ir Įdomių ypatybių, kurias 
ne tik SLA. nariai bet ir visa 
Lietuvių visuomenė turėtų vi
sada atsiminti ir jų reikšmę pa
studijuoti.

38-tas seimas didumu buvo 
veik lygus 37-tani seimui, buvo 
211 delegatų. Ten buvo gana 
daug tų veidų kurie per dau
geli metų puošė pereitus sei
mus: visa eilė senų veteranų. 
Tačiau šiame seime pasirodė 
gerokas būrelis ir nematytų 
veidų. Dalį nepribuvusių senų 
veikėjų pavadavo nauji.
' Grupiniu sąstatu 38-tą sei
mą valdė socialistų grupė, ku
ri pasirodė buvo labai gerai iš- 
anksto organizuota ir seimo 
darbams priruošta. Del to mes 
turėjom labai vaizdų socialistų 
kontroliavimo parliament© pa
vyzdį. Ypatingai buvo puiki 
proga išbandyti socialistų nuo
širdumą tuose principuose ku
riuos jie skelbia.

SUTREMPĖ NARIŲ VALIĄ 
PAREIKŠTĄ REFEREN.

DŪME
Visuomenė labai gerai žino 

kad socialistai labai daug kal
ba apie žmonių pareikštos re
ferendumo (visuotino balsavi
mo) budu valios gerbimą. Vi
suotiną balsavimą savo kalbose 
ir raštuose socialistai tiesiog 
dievina. Artinasi SLA. valdy
bos rinkimas. Tikėtasi kad tu
rėdami didumą jie tą taip labai 
jų išreklamuotą referendumo 
principą gyvu pavyzdžiu paro
dys, neatsižvelgdami kad ir ne 
visi jų srovės žmonės SLA. val- 
dybon referendumu rinkimuose 
didumą gavę, valdybos nariais 
užtvirtins daugiausia balsų re
ferendume gavusius. Ypatin
gai tas jiems buvo labai lengva 
kuomet visuose svarbesniuose 
urėduose, prezidento, iždininko, 
sekretoriaus, jų žmonės gavo 
didumą. Ne jų srovės žmonės 
daugiausia balsų gavo tik vice 
prezidentas, daktaras-kvotėjas 
ir vienas iždo globėjas. Dakta
ras visai nepartinis, kiti du ma
žesnės svarbos urėdai. Jie juos 
palikę galėjo, be vargo, savo 
nusistatymus SLA. reikalų ad
ministracijoj vykdyti. Tačiau 
musų socialistai neatsižvelgė į 
savo per daug mėtų gerbtą 
principą ir nepaisydami kad ki
tų grupių kai kurie kandidatai 
turėjo absoliučią visuotino bal
savimo balsų didumą, jie šlavė 
visus kitų grupių kandidatus 
ir išrinko vien saviškius, ne
žiūrint kiek mažai kai kurie jų 
referendume balsų gavo.

Socialistai save puikiai nusi 
maskavo. Jie parodė kad jie 
tilt viliojimo tikslais prie žmo
nių gerinasi, pasakoja kad ji< 
yra vieninteliai žmonių valios 
gerbėjai. Bet praktiškam gy. 
veriime, del progos prilysti prie 
tam tikro medėginio lovio, jie 
paneigia savo žodį ir skelbia 
mą principą. Reiškia, tą prin
cipą jie skelbia apgavingaiš 
tikslais, prisigerinti prie žmo 
nių ir prisiprašyti kad juos pri
leistų organizaciją kontrolių©, 
ti ir, žinoma, pasinaudoti jos 
medeginiu patogumu.

Taigi Lietuvių visuomenė da 
bar turi tą faktą juodu ant 
balto prieš akiš ir privalo jų 
pažadus atitinkamai Įvertinti 
Tai yra kad jų pažadai yra tik 
avižos prisivilioti asilą. Apga 
vingi, nenuoširdus ir demago 
giški. Gyvu pavyzdžiu ir dar 
bu jie užsirekordavo kad me. 
degimais motivais jie sumynė 
savo aukštą principą. Tas klaū 
simas jau nediskusuotinas.' Lie 
tuviai turi tik įsitėmyti ir ne 
pamiršti kas yra smurtininkai 
nors karščiausia skelbia denio 
kratijos idealus.

TEISĖTUMO IR ŽODŽIO LAI
SVĖS GERBIMAS TAIP

PAT SUMINTAS
Socialistai taip pat labai daug 

kalba apie teisėtumą ir žodžio 
laisvę. Tačiau praktiškam gy
venime ir šiuos aukštai gerb
tinus principus jie nesąžiningai 
ir negražiai paneigė. Jie pa
vartojo labai nešvarią politiką, 
atmetė 324-tos kuopos delega
tą, nežiūrint kad tas savo tei
sėtumo turėjo geresnį Įrodymą 
negu bent kuris visų 211-kos 
seimo delegatų, ir jie atvejų at
vejais trukdė ir nedavė kalbėti 
kitų grupių ir idėjų žmonėms. 
Vadai nei nebandė trukdytojus 
sudisciplinuoti.

Tas parodo kad pas juos šir
dyje teisėtumas ir žodžio lais
vė tai visai svetimas dalykas. 
Jų vfidai apie juos kalba irgi 
tik demagogijos ir apgavystės 
sumetimais. Savo tikslų siek
ti, praktiškame gyvenime, jie 
jokių aukštų principų neturi ir 
jų nėpraktikuoja.
KĄ DIEVAS NORI BAUSTI 

TAM PIRMA PROTĄ 
ATIMA

Apverktiniausio įspūdžio da
rė tai 45egužio vadovauta dalies 
sandariečių vadų grupė, kuri 
šiame seime buvo b'eviltėj ma
žumėj ir del ko Gegužis išeida
mas iš tarnybos pavedė Susi- į 
vienijimą kaip tik tai grupei 
kurios jis stengėsi savo kandi
datūra per daugelį metų ne
prileisti prie SLA. kontrolės 
Į savo vietą prieš socialistus I 
jis rėmė Strumskį. Tačiau jis 
nemokėjo ar nenorėjo savd kan
didato pamokyti išmintinges
nės politikos. Kuomet jų opo
nentai nuo pat pereito seimo 
vedė labai planingą ir išmin
tingą agitaciją, darėsi draugus, 
platino ir stiprino savo spaudą, ' 
Strumskis su savo grupe pave
dė savo laikraštį “Vienybę” 
Grigaičio leitenantui. Priedui. 
pridėjo atkaklią ataką prieš

griežtųjų tautininkų spaudą ir 
veikėjus, nesirūpino pasidary
ti daugiau draugų, sustiprinti
ir padidinti jiegas, bet jas bla
škė ir naikino. Tautininkų bu
vusį galingiausią ir įtalingiau. 
sią laikraštį padarė socialistus 
pbpuliarizuojančių laikraščiu, 
jokio prisiruošimo nedarė, ra
miai miegojo ir džiaugesf kaip 
giežtieji ir narsieji tautininkų 
kareiviai socialistų yra pliekia
mi. Taigi, , tikrai, tiesa, kad 
tą ką Dievas nori nubausti tam 
pirma atima protą. Tuos pa
klydusius tautininkų veikėjus 
Dievas norėjo nubausti ir jiems 
tikrai atėmė protą.

Tačiau nėra blogo kad neiš
eitų į gerą. Jų silpnaprotystę 
suprato ne tik eiliniai sandarie- 
čiai ir tautininkai, bet ir patys 
tie Dievo nubaustieji vyrai.

“Dirvos“ Reporteris.

AKRONO
ŽINIOS
—

KLAIDA. Užperėitame nu
meryje “Dirvoje” įsiskverbė 
klaida: buvo pasakyta kad lai
dotuvėse A. Sunteckienės ne- 
pri'buvo jos brolis. Tikrenybė
je gi brolis laidotuvėse dalyva
vo ir dabar Akrone tvarko ve-, 
lionės palikimą.

PLĖŠIKAI. Akrono gėrimų 
įstaigas pradėjo aplankyti ne
prašyti svečiai vagiliai: vieto
mis išvogė daug brangios deg
tinės, nekurtuos savininkus dar 
uždarė ledaunėsė. Svaiginan
čius gėrimus susikrovę į tro- 
kus pabėgo. Magaryčioms dar 
keliems policijantams atėmė jų 
ženklus, kitus iš rūbų išvilko. 
Policijos valdininkai mandrųs 
.beginkliams' darbininkams gal-' 
vas daužyti, mokesčiais pilie-1 
jius apkrauti, o su plėšikais , 
apsidirbt nepajiegia.

BUVO CHICAGOJ. Pereitą 
savaitę p. Rokas su savo dūk-, 
teria buvo išvažiavę Chicagon 
į Pasaulinę Parodą, ją apžiurę-; 
ję sugryžo namon. Kelionė se
kėsi gerai, parsivežė daug įvai
rių įspūdžių.

Šios savaitės bėgyje dauge
lis Akrono Lietuvių išvažiavo į! 
Chicagą aplankyti Pasaulinę • 
Parodą Chicagoje: išvažiavo:; 
pp. Guškai, Jankauskai, Pros., 
paliauskai, Versiackai, Bartkai 
ir kiti. Mat, dabar turi ato
stogas delei vidursavai tines 
šventės.

DARBAI. Gumų dirbtuvės 
šią savaitę nedirba. General 
Rubber Co. darbininkai strei-. 
kuoja. Manoma kad darbinin
kai laimės. Kalnas.

THOMPSONVILLE, 
CONN.

DAUGIAU “LITUANIKŲ”. 
Dabar kaip man rodos tai jei
gu kas nori daugiau biznio iš 
Lietuvių padaryti tai turi pa
sisamdyti kur kokį suglerusį 
lėktuvą, pavadinti jį “Lituani
ca” ir daryti sau kermošių.

Nors tiesa, gal tas ir gerai, 
Lietuvių pinigai patenka į pa
čių Lietuvių kišenius, vietoje 
į kokių karčiamninkų svetim
taučių.

Chicagos cicilikhi sugalvojo 
pasidaryti biznio sumanydami 
rengti neva “antrą skridimą” 
ir pasirūpino “Lituanica II”.

Čia musų Marianapolio Kole
gijos vedėjai surengė aviacijos 
dieną savo naudai, pasikvietė 
lakūnus, ir “pakrikštiję” lėktu
vą “Lituanica III”, Liepos 4 d. 
darė ore skraidymus ir darė 
biznį.

Garbė Dariui ir Girėnui kad 
padarė Lietuviams kelią į nau
ją biznį. Jau visokie kitokie 
rengimai ir pramogos žmonėms 
atsibodo, na o lėktuvais skrai
dymas dar tik antras metas te
daromas, taigi yra žmonių no
rinčių mokėti net po porą dola- 
rių už pasikėlimą į orą kelioms 
minutoms. 'Jeigu ne šis nau
jas biznis, dauguma tų žmonių 
nebūtų pasikėlę aukščiau nuo 
žemes iki tol kol nebūtų kojas 
pakratę ir keliavę į dangų am
žinam gyvenimui.

Velerijonas.

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

VOLDEMARAS TIKRAI RENGĖ PERVERS
MĄ, RAŠO “TRIMITAS”

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

Voldemaras Ginasi Nežinojęs
Pasakojama kad suimtas A. 

Voldemaras dedasi nieko neži
nąs ir stengiasi visą atsakin
gumą suversti jo suklaidintiems 
karininkams. Jis, girdi, varu 
buvo atgabentas Kaunan ir va
ru verstas tapti Lietuvos dik
tatorium.

Tapo paskirta kariška komi
sija, kuri ištyrė kas yra atsa
kingas už šitą kėsinimąsi.

Vyriausiojo štabo viršinin
kas, Gen. Kubiliūnas, atleistas 
nuo savo pareigų ir jo vieton 
paskirtas karo mokyklos 'virši
ninkas Gen. Jackus.

Reikia pasvarstyti kodėl taip 
atsitiko kad karininkai ryžosi 
sulaužyti karišką drausmę sa
vo teisėtai vyriausybei ir karo 
pajiega nuėjo prieš ją. Juk 
Lietuvoje buvo ramu. Nebuvo 
sprendžiami joki printipinės 
reikšmės reikalai. Gyvenimas 
ėjo ramia, teisėta vaga, žino
ma, galėjo rastis žmonių ku
riems vienas ar kitas valdžios 
asmenų nepatiko. Taip visada 

Į buvo ir bus. Bet argi del to

padarė ?
O reikia nepamiršti kad tada 

buvo daug lengviau negu da
bar. Tada nebuvo krizio. Lie
tuvos tarptautinė būtis buvo 
nepalyginti lengvesnė. Volde
maras derėjosi su Lenkais ir 
nieko neišsiderėjo. Su Pabal
tijo valstybėmis musų santikiai 
tada žymiai pablogėjo. Mat, į 
mažas valstybes Voldemaras 
žiurėjo kaip į mažai reiškian
čias. Su Sovietų Rusija Sle
ževičiaus vyriausybė buvo jau 
išsiderėjus gan gerą prekybos 
sutartį. Rusai buvo jau pasi
žadėję pirkti iš musų už 40 mi
lijonų litų prekių kasmet. Vol
demaras norėdamas parodyti 
kokis jis savarankiškas, nepa
sirašė jau sutartos ir paragra- 
fuotos sutarties ir tokiu budu 
tie 40 milijonų litų teko vėliau 
Latviams.

Voldemaras linko prie Vokie
tijos, bet ką jis per trejus me. 

; tus gavo iš Vokietijos? Visiš- 
kai nieko. Juk jo pasirašyta 
sutartis dar ir šiandien tebe
veikia. O ką ji Lietuvai duo
da? Už savo germanofilizmą 

i Voldemaras visiškai nieko ne-
karininkai keltų maištą? Jei- gavo ir leido Vokietininkams

Į gu radosi karininkų kurie už- 
1 miršo karišką drausmę,- užmir- 
I šo priesaiką ir su ginklu ran- 
Į koše nuėjo versti savo teisėtos 
j vyriausybės, tai jie turėjo bu- 
i ti keno nors smarkiai suagi- 
į tuoti. Turėjo kas nors kari
ninkams įkalti ir juos įtikinti 
kad “jus pakeldami ginklą 
prieš savo vyriausybę padary
site dideliai patriotinį darbą”. 
Kadangi karininkai ne tik rei
kalavo pašalinti dabartinę Vy
riausybę bet ir nurodė kas tu
ri būti jos vieton pastatytas 
tai jau iš to pakankamai maty
ti iš kur ta agitacija ėjo. Se
na taisyklė sako: “Tas padarė 
kam tai naudinga”. Jauniems, 
nehusimanantiems žmonėms 
apsukti galvas ir juos suagi
tuoti nėra taip labai sunku.

Kodėl Voldemaras taip 
Reikalingas?

Maištininkai norėjo padaryti 
Voldemarą diktatorium. Maty
ti jie tikėjo kad Voldemaras 
galįs daryti stebuklus ir tuo
jau viskas kitaip nueisią. Bet
gi Voldemaras jau buvo Lietu
vos diktatorium ir tai ne mė- 
nesį-kitą, bet trejus metus pa
eiliui. Turėjo gražaus laiko 
oarodyti ką moka. Ir ką jis 
parodė? Kokių stebuklų jis

Jei Lietuvos 
gerai

Klaipėdoje šeimininkauti.
Prisirinkęs po keletą minis* 

terijų, Voldemaras faktiškai 
i nieko nepadarė.
ūkis ir finansai stovėjo 

į tai tik del to kad juos valdė 
j tie patys žmonės kurie ir šian- 
j dien tebevaldo.

Ir atsirado žmonių kurie ne
pabijojo kelti maišto, stumti 
šalį anarkijon, kad tokį žmo- 

; gų pasodinus į diktatoriaus 
sostą.i _______________________
The Samson Tonic & 

Tea Co.
1285 EAST 79TH STREET 

Cleveland, Ohio
-------- -’vkai

N-,. ±.— vienatinis 
skystis kuris pra
šalina exzema, už
degimą odos ir de
dervines. Pasekme 
garantuojama i 10 
dienų arba pinigai 
grąžinami.
No. 2.—Europiška 
arbata nuo sekan
čių ligų: Reuma
tizmo, dusulio, ka

taro, skilvio negerumų ir gallstones.
No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pliki

mo, Pleiskanų, aliejuotos odos, ap
saugoja plaukus nuo slinkimo. Pa
sekmes garantuotos arba pinigai su
grąžinami.

Atdara iki 9 vai. vakare kas 
dieną.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

on rze
Enjoy a happy vacation at "The Playground of the Great lakes"— Junel6toSept.3 

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

Largest Hotels on the Great Lakes, 1000 cool, outside rooms, at mod- 
\ erate rates. Finest Bathing Beach in the world, so gradual in slope, a 
\ child can enjoy it in safety. There’s Fishing, Golf, Tennis, Dancing... 

Al endless attractions for young and old. Our Midway is filled with the 
J latest, clean, modern, enticing novelties. Moderately priced, appe- 
I tizing meals, as formal or informal as you desire, even to Picnic Grounds. 

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

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

MAU THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

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

Name-

Address.
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KĄ DAVĖ SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE 38-TAS SEIMAS TEKNIKOS STEBUKLAI

Rašo Bronius F. Simons, Naryą: AIEE ir EME.

A. LIET. SĄJUNGOS 
SEIMAS Didele Švente Dariaus =- Girėno

e Vote! 
-jus t!

Visi ' 
sirašy į 
n tel L 
’ai (i. ‘ 
afilizi :

inkan

mini:1 
ktiškai 
ietuvos 

gerai 
valdė 
šian-

e ne- 
tuniti 
žmo- 
riaus

Kad SLA. 38-me seime so
cialistai 100 G pasiėmė kontro
liuoti Susivienijimą tai iš to 
nieko nuostabaus. Rašytojui 
šių žodžių buvo žinoma kad 
prie to prieis. Visi Rytinių ir 
Vakarinių valstijų Liet, veikė
jai gerai atsimena kad 1929 me
tais vasarą Simons-Simokaitis 
važinėjo per kolonijas kur ra
dosi SLA. kuopos ir perspėjo 
SLA. narius nuo to pavojaus.

Tas perspėjimas šiandien jau 
yra Įvykęs faktas, čia galima 
pasakyti kad ne. visi Amerikos 
Lietuviai yra atbukusio proto. 
Yra ir tokių kurie moka supras
ti gudrių skymerių pastangas 
ir pranešti visuomenei apie tai. 
Tiesa, tie perspėjimai nedavė, 
reikalingų rezultatų, bet aiškiai 
parodė kas buvo tie kurie buvo 
parsidavę socialistams ir save 
vadino “tautininkais”, sanda 
riečiais.

Kada kalbama apie sandarie- 
čius pardavusius SLA. socialis
tams, nėra reikalo suprasti kad 
visi sandariečiai buvo socialis
tams atsidavę, visai ne. Dau
gelis sandariečių labai greitai 
suprato, kitiems ėmė -kiek il
giau iki suprato. Visiems
kiems kurie protavo sulyg iš
galės galima atleisti, nes mes 
visi klaidų padarom.

Pažiūrėkime kas buvo tie tik
rieji Susivienijimo pardavėjai: 
S. Gegužis, S. E. Vitaitis, M. 
Vaidyia, Dr. A. Žinion tas (bu
vęs Sandaros prezidentas), J. 
Pronskus (dabar Lietuvoje), A. 
B. Strimaitis, X. Strumskis (ir 
dar keli Vienybiečiai kurie pri
sidėjo prie tos-kupčystės). Pa
stebėtina kad visi čia išvardin
ti asmenys pretendavo sanda
riečių vadais, “demokratijos” 
šalininkais, ir kaipo tokius eili
niai sandariečiai sekė, nekriti
kuodami jų.

Gaila, šiame 38-me seime vi-
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. Sore Muscles ran.
Stiff joints, inflammation, 9^
Neuralgia and Sprains— A
caused by Exertion or Ex- JA
poaure quickly relieved by 
“R. R. R.” Used for )
90 years to stimulate ’
(local circulation, to give 
comforting warmth and to sooth muscular 
aches and pains. Penetrates; Doesn’t Blister.

A TIME TESTED LINIMENT

Radway’s Ready Relief

~TvWį for Fatigue 
[ cau3<*! by constipation, use

RADWAY PILLS 
the vegetable laxative, to 

*y 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

buna 
blogo 
j na-

jeigu

kepa valgius. Todėl 
pro salį pastudijuoti 
bent saugumo klausi-

dratus į namus arba dalį jų pri
dėti. Didmiesčiuose inspekto- 
rįai paprastai neleidžia to daryti 
bet mažesniuose miesteliuse, kur 
įstatymai nežinomi, tai 
gana daug nelaimių del 
suvedimo elektros šviesų 
mus.

Todėl mano patarimas,
nesupranti nieko apie elektros 
jiegą arba labai mažai tai nie
kuomet nerizikuok, ypatingai 
kur yra mažų kūdikių. Viena, 
kad blogas suvedimas elektros 
dratų kartais gali sudaryti rim
to pavojaus gyvybei, antra jei
gu turi apdraudą ant savo namų 
ir suvesi elektros dratus netin
kamoj tvarkoj ir bus surasta

Amerikos Lietuvių Sąjungos 
seimelis įvyko du vakarus Det
roite, Ford Shelby viešbutyje. 
Pasitarimuose dalyvavo gana 
žymių veikėjų. Daug kas bu
vo svarstyta ir palikta A. L. S. 
centro valdybai vykdyti.

SLA. Seime dalyvavo apie 30 
tautininkų delegatų, kurių 
veik visas skaitlius aktiviai 
lyvavo ir Sąjungos reikalų 
kalbėjime. ,

Vienas iš svarbiausių nuta
rimų yra tas kad visuotinas 
Amerikos Lietuvių tautinių pa
žiūrų seimas įvyks ateinantį ru
denį Cleveland, Ohio. Tas sei
mas buvo numatytas kai kurių 
centro valdybos narių ir buvo 
manoma kad įvyks Chcagoje. 
Bet pasirodė kad Clevelande yra 
daug 
kelis

A. 
likta
artimomis A. L. Sąjungai 
ganizacijai, kaip tai Sandara ir 
kitomis.

Dabartinė Amerikos Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba susi
deda iš sekančių asmenų:

Pirmininkas — Bronius F. 
Simons-Simokaitis,

Vice pirmininkai: K. S. Kar
pius, J. Valaitis,

Iždininkas — J. J. šlikas, 
Sekretorius — P. Jurgėla.

Rep.

Pagerbimui

Birželio 24 d. Dariaus-Girėno 
paminklo statymo komitetas 
surengė gegužinę Oaks Parke. 
Nors prieš tą dieną gerokai lijo

be
da- 
ap-

si čia paminėti ir nekurie kiti 
jų draugai pasijuto labai nema
lonioj padėtyje kuomet socia
listai' sudarė 100'< socialistiš- 
ką Pildomąją Tarybą.

Kad viršminėti asmenys tik
rai pavedė SLA. socialistams ir 
daugiausia tik savo asmeniniais 
išrokavimais apie tai nėra rei
kalo turėti dviejų nuomonių. 
Dabar, tiesa, Gegužis, Strufns- 
kis ir keletas kitų iš to tarpo 
jau atvirai prisipažino kad jie 
padarė klaidą. . . . 
kada nors 
visuomenei, 
syti savo 
klausimas.

Trumpai
sakyti: Tol kol “Vienybę” 
daguos Tysliava ir “Sandarą” 
Vaidyia, nėra jokios galimybės 
atsteigti tautinę sąmonę musų 
:arpe tbkioj didumoj kad galė
jus SLA. pastatyti tinkamoje 
nagoje ir abelnai sustiprinti 
"autini ir kulturinį darbą Ame
rikoje.

Nėra noro kad skaitytojas iš 
šito suprastų jog Vaidyia ir 
Tysliava yra kokie galiūnai, vi
sai ne: jiedu yra tik griovikai 
to viso kas gražu ir naudinga 
Amerikos Lietuviams. Jei sie
lų asmenys bus laikomi prie tų 
'aikraščių tai tautininkų-sanda- 
iečiu veikimas bus negalimas.
Jeigu tautininkai - sandarie-

5iai nori ką gero atsiekti, turi I prarasta, 
juti apvalyti laikraščiai nuo tų 
•lementų kurie yra pardavikais 
lietuvybės. Tas klausimas tu- 
■i būti pirmiausia išrištas pas 
rienybiečius ir sandariečius.

Kada tas klausimas bus iš- 
ištas kiti klausimai bus leng- 
ai išrišami.

Iki-šiol mes svarstėme, tik 
labai paviršutiniai, apie elek
tros jiegą, kiek sunaudoja, ko
kius didelius darbus atlieka 
elektros jiega. Dabar pažiūrė
kime nors trumpai: kas turėtų 
but žinoma šeimininkams apie 
elektros jiegą.

Gal but kad labai mažai yra 
lietuvių šeimų Amerikoj kurios 
neturėtų tą puikią elektros švie
są, skalbiamą mašiną, elektriki- 
nį prosą, plaukų raitymo ma
šinėlę, radio; ir kartais elektra 
verda ir 
bus ne 
šiek-tiek 
me.

Pirmiaus negu kalbėsim apie 
saugumo klausimą, čia noriu1 kad gaisras kilo iš tos priežas- 
pastebėti kad elektra eina 186,-j ties, tai savo apdraudos ant 
000 mylių per sekundą laiko, I namo greičiausia negausi, 
tai gana greitai. . Susitikimas I 
elektros toks greitas, kad klai
dingai ją sutikus yra labai pa- išdega, tai kai kurie turi papro- 
vojinga, 
galimybės.

žinoma, tie, kurie niekuomet 
nėra turėję nelaimės su elektra, 
nieko nesužeidė, neužmušė, ne- 
sudagino, tai tie ir mano kad 
viskas gerai ir nėra reikalo sau
gotis. Bet statiskikos parodo 
kad yra labai daug nelaimingų 
atsitikimų ne tik dirbtuvėse, 
bet ir namuose. Man asmeniai 
jau teko matyti net kelis at
sitikimus, kur gyvastis buvo 

Vienas atsitikimas
Pittsburgh, Pa., vienoj lietuvių 
šeimoj, berods 1929 metais, su
degino 11 metų mergaitę ir mir
tinai sužeidė kitą moterį skal
biamosios mašinos motoras.

Labai tankiai yra atsitikimų 
kad žmonės, neturėdami ma
žiausio supratimo, bando suvesti

Kitas labai blogas paprotys 
yra namuęse, tai kada fiuzai

patogiau, nes yra pusiau- 
visoms kolonijoms.
L. S. centro valdybai 
padaryti pasitarimus

ras iš 1000 dainininkų. Lietu
vių sportininkai rodys savo jė
gas ir miklumą. O žymus šio 
krašto lakūnai padangėje rodys

ir manyta, kad daug kas bijos nepaprastą drąsumą ir gabumus, 
žolės šlapumo, tačiau daugiau \ Įvairius triksus ore rodys ne 
kaip 800 žmonių suvažiavo ir vienas kitas lakūnas, bet išsyk 
maloniai praleido laiką gražią į visas būrys. Padangių padau- 
dieną. Nebuvo šlapia. Nors j žos žada rodyti įvairiausius 
komitetas prieš kelis mėnesius i aviacijos galybės dalykus. Da- 
per spaudą prašė organizacijų lyvaus lietuvių ir amerikonų 
ir įstaigų nerengti tą dieną ge- lakūnai, daugelis iš jų garsus 
gužinių, bet vis dėlto čikagiečiai j Amerikos lakūnai (iš įvairių 
tą dieną rengė apie 8 gegužines, miestų). Atskris savo vikrumo 
Gaila, kad musų didvyrių gy-i parodyti ir būrys Amerikos ka- 
ventam mieste taip greit 1933 ro lėktuvų.

liepos mėnesio ašaros išdžiu- je dalyvaus tarp 50 ir 70 lėktu- 
dėl Soldino smūgio visai mu
tantai .... Bet daugelis iš 
ir

Iš viso toje šventė-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatiz- 

. mo, kurį noriai pa- 
) siusime kožnam šio 

laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mų sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metoda, kuris pagelbč-

pasiųsim jums PILNĄ

jrasty, pigų 
io šimtams.

Mes noriai . v ____  ______r
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN~ 
DYMUI, ir. jeigu norėsit naudot dau
giau, tų galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
;ų vaistų 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardų ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUM A TAB 
co., r ------

nes pasitraukti nėra įj įjetį peną į fiuso vietą ir pri
veržti tą peną su išdegusiu fiu- 
zu. Jeigu fiuzaš išdega tik del 
savo blogos konstrukcijos tai 
pusė bėdos, bet jeigu jis išdega, 
kada sutrumpina elektros cir- 
kuliacijž, arba kada elektros 
sriovė eina žemėn, tai peno 
naudojimas yra labai pavojin
gas dalykas.

Namuose geriausia turėti ke
lis fiuzus del atsargos. Mat, 
kada dėsi tikrąjį fiuzą vietoje 
peno, tai nelaimės vargu galima 
laukti, nes fiuzas išdegs ir su 
tuo viskas pasibaigs. O penas 
didesnis vario kavalkas nesu
degs, priešingai gali dratus 
deginti ir namus uždegti.

Tai čia tik pati pradžia pa
daryta kas liečia namų apsaugą.

ĮSPŪDŽIAI IŠ S.L.A. 
SEIMO

Seimas Detroite 
nykus, ypatingai

atro-
pras- 
kurie

SLA. 
dė labai 
tas upas buvo pas tuos 
socialistams iki šiol pataikau
davo.

Socialistai ’ niekuo nesiskyrė 1 
savo taktikoje nuo bolševikų: 
baubimas, riksmas buvo toks 
kaip darydavo bolševikai.

Socialistai susivežė didelį bu
ri, net apie 104 delegatus, ku
rie aklai viską rėmė kas tik bu
vo socialistiška. Prie socialis-

D °pt.UX-3, 3516 N? Irving- kvf tl* Prisid^° net 11 ^munistų.
Chicago, Ill.

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE
kurie irgi aklai balsavo už so
cialistus.

Pild. Taryba dabar yra pil
nai socialistų kontrolėje. Tau
tininkai kandidatai j SLA. Pild. 
Tarybą ištraukė savo kandida 
turas, tai J. J. šlikas ir J. Ja
nuškevičius. Į komisijas tau
tininkų nei vieno neinėjo, tie 
kurie buvo kviečiami atsisakė.

Socialistai tuojau griebėsi ai- 
kvoti SLA. pinigus dar nepasi
baigus SLA. seimui: “antram 
skridimu)” paskyrė net $500; 
“socialistų dienai” Pasaulinėje 
Parodoje berods $100. \

su-

Bolševikiškos rezoliucijos bu- 
j vo priimtas SLA. seime, kurios 
j visai netinka fratemalei orga
nizacijai svarstyti.

Kaip tik seime pradėjo rink
ti socialistiška Pild. Tarybą 
taip greit kur tai dingo Ame
rikos vėliava, 
tai

Matyt socialis- 
norėjo raudoną pakabinti.

Rep.

PAJIEŠKOMA
asmenys gyvena Amerkoje 
ieškomi:

Gyvenąs

Gyve.

Antanas
Amerikos vadi-

Kadaise gy-

pa-
su

or-

Šiaurės Lietuvai Gręsia 
Blogi Metai

šiaulių apskrityje šiemet ūki
ninkai anksti pasėjo vasarojų. 
Esant sausai žemei, vasarojus 
ilgai negalėjo sudygti ir išbuvo 
iki lietaus nedygęs arba koks 
trečdalis sudygo, žmonės labai 
apsidžiaugė, sulaukę lietaus. 
Bet kai ėmė lyti, tai ir per daug. 
O svarbiausiai, šalčiai daug pa
kenkė pasėtam vasarojui. Nors 
ūkininkai laukė dar sudygstant, 
bet ir tie javai, kurie buvo išdy
gę, supuvo ir liko beveik tuš
čios dirvos. Dabar, kurie dar 
turėjo atsargoj sėklos, ir vėl sė
ja. Be to, dar nuo labai šaltų 
vėjų ir ledų nukentėjo ir kvie
čiai. Taip pat ir ankstybieji 
agurkai ir pamidorai visai išny
ko. Kai kas spėja, kad bus to
ki metai, kaip 1928 m. “L. U.”

m. 
vo 
sų

Darių ir Girėną perdaug šaltai nų, kapitonas, 
žiurėjo; ] 
baisioji tragedija
Kitos Am. Liet, kolonijos, net DariaUs-Girėno paminklo staty- 
mažai lakūnus pažinusios ir jųimo komiteto ir šio kapitono, 
nemačiusios, karščiau pritaria : Netrukus, kai bus susitarta, bus 
šių didvyrių pagerbimui ir sta-, spaudoj paskelbta smulki tos 
tomam paminklui! šioj didžiau-1 iškilmės programa. Jau ir da- 
sioje lietuvių kolonijoje ar ne įar daugelis čikagiečių teirau- 
per daug partijų, srovių ir ar jasi, labai ąusidomėję tuo didžiu 
ne per daug tų visokiausių “nu- įvykiu, 
sistatymų”?! Kokia ir kam 
nauda iš to? Bet vis tiktai rei
kia pasidžiaugti, kad čia yra j 
daug ir nuoširdžių tikrų Da
riaus-Girėno gerbėjų. Dalis jų 
minėtoj gegužinėj gražiai pa
sirodė ir rūpinosi kad liktų pel
no paminklui, šios 
dalyviai tikrai verti

DIDELĖ ŠVENTĖ 
28—29

Tačiau visus Čikagos ir apy-1 
linkių lietuvius ir net kitatau
čius tikrai nustebins didžiulė 
Dariaus-Girėno pagerbimui ren
giamoji šventė. Tai bus reikš
mingas įvykis. Dainuos jung
tinis Čikagos lietuvių korų ko-1

vų.
Tuos lakūnus organizuoja vie- 

Į gyvuosius drąsuolius) nas jg pirmųjų Amerikos laku- 
Jis vadovaus 

pasirodo, kad juos ir įaį didžiulei lakūnų rinktinei, 
nepakeitė., Dabar eina pasitarimai tarp

Pasirengimai eina.
Aviacijos šv. reng. komisija

gegužinės 
pagarbos.
LIEPOS 1

Railway’s Pills
Fok Constipation

What They Are:
A mild reliable vegetable laxative 
wliich does not gripe, cause distress 
or disturb digestion. Not liabit form
ing. Contain no harmful drugs.

Whnt They Do: 
Millions of men and women, i 
1847, have used them to relieve 
headaches, nervousness, fatigue, 
of appetite, poor complexion and 
breath when these coeditions 
caused by constipation.

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

since 
sick 
low 

I bad

VAžIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.
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SVARBUS PRANEŠIMAS Į
i Prirengiu nabašninką del graborių; išbalzamuoju, aprengiu, Ę
■ duodu grabą ir dėžę, pristatau į stotį, arba nuvežu už $10. ž

Visoje Amerikoje. Kelionė ekstra. =

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

2506 W. 63rd St. Chicago, 111. i
Telefonas: Republic 3100.
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KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau- 
smai, žmonių susprogdinimas ir kit s karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

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

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

“Dirva

Enjoy life. Be 
on your toes. 
Feel wide-awake

USE

Radway’s PiHs
(The Vegetable Laxative)

Šie 
yra

GRISIUS, Povilas.
Chicagoje.

JANUŠKA, Petras, 
nąs Chicagoje.

KAVALAUSKAS, 
arba Kostas,
nosi Gust Kowhal. 
veno Chicagoje. ,

PRIELGAUSKAS, Jonas. 
Kilęs iš Mažeikių aps. Gyve
nąs Chicagoje.

RUPEIKA, Jonas. Kilęs iš 
Kretingos aps. Gyvenęs Chi
cagoje ir. Painesdale, Mich.

VILIMĄS, Jonas. Kilęs iš 
Papilės vaisė., Šiaulių apskr. 
1921 m. gyveno Chicagoje:

BUDREIKA, Juozas.
Aukščiau išvardyti asmenys 

yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikt ži
nių. Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

linija
. j > 15 Netv Yorko

i KLAIPĖDĄ.
J^cr Gothenburgiį

GREITA 
KELIONE

i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
Išplaukia iš

Drott ningholm 
Gripsholm 
Kungsholm 
Drottningholm

New Yorko

i vietinį

6820 Superior Ave. Cleveland, O

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

Mild - Reliable At Your Druggist

DIDELE EKSKURSIJA

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

Liepos
Liepos
Rugp.
Rugp.

25
18
25

agentą arbaKreipkitės

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St- New York. N. Y.New York. N. 1

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

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave, Cleveland.

Išplauks iš New Yorko

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

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

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE 

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

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

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBA 
AMERIKOS LIETUVIS

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

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

HAMBURG f AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

Del informacijų kreipkitės j: .
PETER BARTKEVIČIUS

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

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

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

OHIO LITHUANIAN PUBLISH
ING CO. DIRVA

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

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

MR. A. VARASIUS 
206 All Nations Bank Building

1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.



DIRVA
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Dienos Klausimais;
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PO S. L. A. SEIMO
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SLA.

SLA.' seimui Detroite 
s-ibaigus, pasirodo kad 
ganizacijos vadovybėje 
daryta visai nedidelė per
maina: inėjo trys nauji as
menys į Pild. Tarybą, ketu
ri senieji liko. Liko, prie 
to, ir “Tėvynės” redakto
rius tas pats, taip kad Su
sivienijimas po senovei lie
ka valdžioje sandariečių ir 
socialistų.

Sandariečių vadai, 
bėjo, yra patenkinti 
sąstatu ir ateityje 
sis būti socialistams 
gingi kad juos nuo
valdymo neatstumtų, o san- 
dariečiams tikrins jog esą 
“tikriausi tautininkai”.

Redaktoriui likus tam pa
čiam, “Tėvynė” po senovei 

. rems visus socialistiškus 
biznius, neigs tautininkų 
srovę, ir kovos už “demo
kratijas”, griaunančias A- 
merikos Lietuvių moralę.

Nauji į Pild. Tarybą in
ėjo: prezidentas Bagočius, 
vice prezidentas Mažiukna 
ii- Mikužiutė, visi socialis
tai.

Sandariečiai: Vinikas li
ko po senovei sekretorium, 
o Mockus iždo globėju. Vi- 
taitis gi redaktorium.

Iš tautininkų remtų pir
miau ir dabar kandidatų 
liko tik vienas,- Dr. Stanis- 
lovaitis.

Gaila kad Lietuva
Įsivėlė

Gaudami iš Chicagos so
cialistų abazo žinias apie jų 
proponuojamą “antrą skri
dimą”, Lietuvos laikraščiai 
liko veidrodžiais tos maka- 
lienės kokią Chicago j e keli 
socialistėliai verda.

“Lietuvos Aidas”, aiškin
damas Lietuvos visuomenei 
apie pasitraukimą Janušau
sko nuo “antro skridimo”, 
socialistėlio Grigaičio tonu 
rašo: “Jonušas buvo pasta
tęs perdidelius piniginius 
rėkalavimus”....

Gaila kad Lietuvos val
džios organas, -taip toli nuo 
Amerikos būdamas ir neži
nodamas dalykų stovio, ki
šasi į tokį reikalą kuris yra 
grynas socialistų biznis, ir 
apkaltina lakūną Jonušą 
;aip kaip Chicagos socialis- 
:ėlis informuoja.

Kadangi “antras skridi
mas”, taip kaip ir pirmas, 
yra grynai Amerikos Lie
tuvių reikalas, Lietuva ir 
jos laikraščiai turėjo nesi
kišti. Lietuvos visuomenė 
turėjo rūpintis savo reika
lais: pinigais kuriuos siun
čia į Ameriką, galėjo paau
kauti Vilniaus krašto ba
daujantiems arba Vytauto

Didžiojo Muzejaus statybos 
baigimui.

■ Kokią drąsą Lietuvos 
veikėjai turi prašyti iš mu
sų aukų Muzejui, Vilniaus 
krašto badaujantiems, Vil
niaus Geležiniam fondui jei 
patys tų Įstaigų neremia ir 
savo skurdžius litukus siun
čia Į Ameriką socialistų ba
laganui šelpti?

Lietuvos rimti laikraščiai 
gardžiai juoktųsi iš Ameri
kos Lietuvių tautininkų ir 
katalikų jeigu Lietuvos so- 
cial-demokratų sus m u k u s 
klika sugalvotų kokį “bai
sų pattiotišką” projektą ir 
tam šauktųsi iš Amerikiečių 
aukų, ir šie aukautų.

Suv. Valstijos Prasiskolino
Prez. Roosevelto admi

nistracija bandydama gel
bėti šalį iš depresijos, pasi
darė 4 bilijonus dolarių ne- 
datekliaus. Dabar valsty
bės skolos siekia 27 bilijo
nus dolarių.

Pravedimui suplan uotų 
projektų tolimesniam šalies 
gaivinimui sakoma reikės 
sekančiam metui skolinti 
dar $9,000,000,000.

Gal ir gerai dabar gauti 
•š valdžios pagalbą, bet ka
da reikės skolas atmokėti, 
valdžia turės uždėti gyven- 
:ojams daugiau taksų.

Detroito seime. Birželio 29 
d., išrinkta sekanti SLA. Pil
doma Taryba dviem metam:

Prezidentas

už bent 
j redak-

Bagočius balsų gavo 131
Strumskis 71
Gataveckas 1

Vice Prezidentas
Mažiukna 127
Mikalauskas 77
Trečiokas 1

Sekretorius
Vinikas 134
Miliauskas 35
Raginskas 18
(Stungis ne kandidatas) 11

Iždininkas
Gugis 115
Lopatto 84
Mažeika 3
(Ne kandidatas) 1

Iždo globėjai
Mikužiutė 135
Mockus 112
Bučinskas 75
žolynas 22'

Daktaras-Kvotėjas
Stanislovaitis 118
Graičunas 81
Bronušas 3

“Tėvynes” Redaktorius
Vitaitis 118
Dargis 10
Baltrušaitis 67
(Tušti balsai) 6

gavusieji

NAUJA SLA. PILD.
TARYBA

Cecil Roth
Iš Anglų kalbos vertė

Karolis VairasISKARIJOTAS
(Tęsinys iš pereito num,) '

Del Gandų apie f 
“Taiką” su Lenkais

Musų nekurie laikraščiai 
su pamėgimu rašo buk kas 
ten Lenkijoje norį susitai
kyti su Lietuva ir “išrišti” 
Vilniaus klausimą.

Seniau, kada tik nauja 
valdžia Lietuvoje užstoda
vo, jos priešininkai čia A- 
merikoje rėkdavo “parduo
da Vilnių Lenkams!” jeigu 
iš kur nors pakildavo gan
dai buk tai norima taikytis 
su Lenkija.

Dabar tie patys rėksniai 
kasdien lyg kokių “cudų” 
ar “mielaširdysčių” iš Len
kų laukdami klaidina savo 
skaitytojus Lenkų paskalais 
apie “ susitaikymus”.

Lietuva taikysis su Len
kija Vilniaus klausime tik
tai mums senai žinomomis 
išlygomis, o ne Lenkų sky- 
mais, nors jie gal kokius ir 
daro, ar tik gandus apie tai 
leidžia.

20 Metų
Birželio 28 d. suėjo 20 

metij nuo to kaip Serbijoj, 
Sarajeve, tapo nušauti Au
strijos juosto įpėdinis su jo 
žmona, kas buvo priežasti
mi pasiĮ-alinio karo. Del to
kio sulyginant menkniekio 
kilęs karas ir po šiai dienai 
neužsibaigia: jo pasekmės 
gimdo naujas pasekmes ir 
Europa smilksta to didžio
jo karo ugniakuryje. Išro
do kad tik geram vėjui pa
pūtus vėl imtų ugnis plės
tis.

Už mėnesio laiko po tos 
žudystės Sarajeve, Austri
ja negavus iš Serbijos pa
geidaujamo n u sižeminimo, 
apšaukė Serbams karą. Ser
bus užtarė Rusija. Prieš 
Rusiją šoko Vokietija, ir 
taip karas prasiplėtė kad 
beveik neliko šalies kuri ne
būtų stojus vienon ar kiton 
pusėn. _ _ j

SUSIŽADĖJUS
Nuo šiandien jau kitas kelias 
Vingiu rangos ateitin, 
Ir slenku aš juo šešėlin, 
Nors išlėto, bet pirmyn.

Gryžt į kryžkelę pervėlu,
Saulė leidžiasi žemyn,
Kad pasiekti savo tikslą —
Reik skubėt ir eit pirmyn.

Ir einu, einu prie tikslo 
Visiems būtino, brangaus, 
Tik vargu mane klajoklį 
Kas supras ir kas priglaus.

Mano siela, pilna skausmo,
Pilna ilgesio gilaus,
Ir jis man ne vieną kartą 
Gailią ašarą išspaus. . ..

Aš jaunatvę išbučiavęs,
Jai nupynęs vainikus,
Štai slenku juodu šešėliu
Pasitikt naujus laikus. -

Kas ten juose, džiaugsmai, laimė?
Man šiandieną paslaptis, 
Tik žinau kad ten už jųjų 
Manęs laukia vien mirtis.

Jonas Morkūnas.

Jaunuolis Vit. Bukšnaitis iš 
Brooklyno viešai pareiškė kad 
jis atsisako balsuoti 
vieną šių kandidatų 
torius.

Daugiausia balsų
lieka Pild. Tarybos nariais.

GUGIS SMUNKA
Iš šių balsavimo skaitlinių 

matyti kad iždininkas Gugis 
smunka. Niekam nežinomas 
kandidatas į vice pirmininko 
vietą, Mažiukna, pirmą kartą 
statomas, gavo daugiau balsų 
už seną savo vietoje iždininką, 
Gugi. Net paprasta mergaitė, 
Mikužiutė, toli balsais pralen
kė Gugi. Iš senų ir naujų kan
didatų į žymesnes vietas jau 
Gugis gavo mažiausia balsų.

Kitas seimas, 40-tas, nutarta 
laieyti Clevelande 1936 metais.

KANKLĖS
Sidabrinių mano kanklių 
Aukso stygos vakar truko, 
Ir akordas paskutinis 
Lyg svajonė, tuoj paspruko.

Vėl norėjau sustyguoti
Ir užtraukt galingą dainą,
Bet akordų mano kanklės
Taip švelniai jau nebemainė....

Nors ir veržės iš krutinės
Meilės daina begalinė, 
Bet jau kanklės sidabrinės 
Jai akordų nebepynė.

Ir taip truko aukso stygos
, Mano kanklių sidabrinių,

Ir jau niekad neišgirsiu
Jos aidų žavių-auksinių!....

Jonas Morkūnas.

PASAKYTA DALIS 
TEISYBĖS...

“Naujienos” editoriale a- 
pie buvusį socialistų parti
jos kongresą sako kad so
cializmas Amerikoje dar ne 
greit įvyks.

Tam socialistų dienraš
čiui kreditas kad tuo klau
simu Lietuviams savo skai
to jams pasakė teisybę, ar 
bent dalį teisybės. Reikėjo 
tik pridurti kad Amerikoje, 
nežiūrint kada ir kiek to 
socializmo į valstybės gyve
nimą bus įvykdyta, tą pada
rys ne socialistų partija. 
Mat, socialistų partiją, kaip 
ir komunistų, daugumoj su
daro ir vadovauja Žydų ir 
Slavų kilmės ateiviai. Tik 
del tos priežasties Anglo- 
Saksų kilmės elementas, ku
ris vadovauja Amerikos gy
venime, tą partiją visada 
paliks žaislu, kaip iki šiol 
buvo. Jei dauguma Ame
rikos visuomenės nusistatys 
kad reikia industriją ir ko
merciją nacionalizuoti, tą 
padalys per Republikonų 
ar Demokratų partijas, — 
kaip daug socialių refor
mų per jas ir padarė ir da
ro.

Daugelis dabartinių Roo
sevelto administracijos re
formų turi valstybinio so
cializmo pobūdžius. “Nau
jienos” užsitarnautų pilną 
kreditą jei ir šią teisybę 
drystų pasakyti. & D. K, J

Simono namuose patriotizmo dvasia 
degė dar smarkiau. Jisai visame atidžiai 
žiurėjo visų Įstatymo smulkmenų. Ir vis 
tik Judui atrodė kad jo tėvas labiau žiuri 
apeigų negu tikybos ir kad prisilaiko fari- 
zejų daktarų nustatytų net smulkiausių 
taisyklių, ne tiek iš įsitikinimo kiek iš no
ro būti priešingu laikinai įsigalėjusiems 
Sadukėjams. Jam kartais atrodydavo kad 
jis tikėjo Dievui tiktai del to kad jis buvo 
Žydų Dieyas ir kad tame tikėjime išsirei
škė jų tautinis skirtumas, kaipo priešpa
statąs Romėnų politeizmui. Kas liečia ki
tus dalykus, iš visų pusių jis girdėdavo 
labai laisvai reiškiamas nuomones. Ben
drai visame buvo pažiūrų pakanta, nors 
jos ir butų Antiochijos, ar Aleksandrijos 
filosofijos mokyklų (kuriuos žmonės kar
tais užgirsdavo nuvykę į kaimynišką As- 
kelono miestą) nudažytos, jeib tiktai jos 
rišosi su griežtu pildymu apeigų.

Neprisilaikyti bent kokio kad ir men
kiausio patvarkymo buvo skaitoma dide- 
liausiu nusikaltimu prieš visą tautą. Ne
buvo rodos jokios taisyklės kuriai negalė
tum duoti patriotiško išaiškinimo. Sužie
btos languose šviesos Makabėjų pergalei 
minėti, Atnašų šventėje, turėjo įspėti Ro
mėnus apie likimą kurio jie susilauks. Ve
lykų ir Purinio džiaugsmingos šventės tu
rėjo reikšti negarbingą visą Hamano pa-| 
sekėjų galą. Bet Pasovero šventė atsipa
laidavimui nuo Egipto vergijos minėti bu
vo taip pat patriotiška šventė, reiškus ki
tą dabar laukiamą atsipalaidavimą. Kiek
vieno patrioto Žydo pareiga buvo aplanky
ti Jeruzalemą bent šios šventės metu, kas 
kartas tikint kad toje šventėje Mesijus tu
rės pasireikšti. Minios gatvėse, bažnyčio
je ir bažnyčios kiemuose nuolat tikėjosi ir 
laukė, o Romėnų sargyba, paprastai skait- 
lingesnė šitais atvejais, būdavo judri ir ne
rami. Retais metais šventė praeidavo be 
kraujo praliejimo.

Simonas buvo priešingai nusistatęs bi 
kokiam neapgalvotam žygiui. Jis laukė ir 
nekantrumu kada ateis didvyris kariūnas, 
kurs vadovaus žmonėms jų sukilime ir ves 
juos į neabejotiną pergalę. Jis manė kad > 
Judas Galilietis, kurį jis pats sekė, buvo 
tas pažadėtasai; ir dabar jis buvo nekan
trus, bijojo kad ta diena ateis ir jis bus pa
senęs ir nebegalės eiti karan. Tuo tarpu 
jis išauklėjo savo sūnų su tokiais pat ide
alais kokius pats savo širdyje glamonėjo.

V.
Darželyje prieš jų namus augo cedro 

medis. Judas gerai žinojo ką tas medis 
reiškė. Jis buvo pasodintas Judo gimimo 
dieną ir bus nukirstas jo vedybų dieną 
vedybų baldikimui; taipgi bus nukirstas ir 
akacijos medis, pasodintas garbei jo busi
mos žmonos.

Žmonės dažnai minėdavo tuos mede- 
ius; Judui augant, tos kalbos būdavo dar 
dažnesnės ir aiškesnės. Ir tas turėjo tam 
tikrą patriotišką reikšmę. Berniukui pri
mindavo kad svarbiausias jo gyvenimo už-
davinis, jo Įstatymų tyrimo ir taikymo, ’ 
yra Dievo paveizdos platinimas ir veisima- 
si. Juo greičiau ir tikriau tas bus pradė
ta ir atlikta, juo skaitlingesnė bus Izraelio 
:auta kovai su netikinčiu prispaudėju. Jis 
ouvo pageidaujamas vedyboms. Kaimo 
mergos, matydamos jį suaugusį tiesų ir 
dailų, jau pradėjo kreipti jo pusėn žvilgs
nius, eidamos pro šalį linkui šulinio, krai- 
jydamos ant galvų molinius indus taip kad 
matytųsi jų liemuo, krūtys ir visa stovy- 
a; jos mokėjo'tai daryti.

Judas negalėjo pakęsti tų nuolatinių 
<albų kurios būdavo aiškios, nepalikdavu- 
sios nieko vaizduotei. Žmonių veisimos! 
mekanizmas nebuvo jam slaptybė. Jis gir
dėdavo kalbant apie tai kuoaiškiausia taip 
namie, taip ir mokykloje. Nereikėjo jam 
pačiam spėlioti apie tuos dalykus iš savo

vienmecių draugų nešvarių anekdotų. Jis 
ir neapkentė tų šlykščių kalbų, tuo labiau, 
kada jo draugai girdavosi savo vyriškumo 
įrodymais su tarnaitėmis; jis buvo tikras 
kad jo tautos vadai gerai ir protingai pa
darė nuskirdami ankstybą amžių sutuok
tuvėms. Jo draugai atvirai pajuokdavo jo 
nekaltybę. Ir vis tiktai jis negalėjo žiū
rėti realybei į veidą. Nors lyties dalykai 
buvo jam taip aišku kaip ir maisto virški
nimas, vienok, nežiūrint ir Giesmių Gies
mės, jis dar nesuprato tikros meilės reik
šmės. Intimiškas kūno artimumas su sve
timu ir nemylimu asmeniu buvo kaž kas 
tokio ko jis negalėjo net ir įsivaizduoti; 
toks pat artimumas su mylimu asmeniu 
jam atrodė nepadorus ir negeistinas. Su
tuoktuves tarp jo amžiaus jaunikaičių ir 
mergaičių, kurias jam tekdavo matyti, jis 
prilvgindavo paprastam gyvuliškam dar- į 
bui.

Jam sulaukus aštuoniolikos metų am
žiaus, jo tėvai, kuriems vienos tik kalbos 
įkirėjo, sumanė praktiškai jį išbandyti. Jo 
pusseserė Rachelė pradėjo dažnai lankyti 
jų namus. Ji buvo arti šešiolikos metų 
amžiaus ir jau buvo skaitoma perauganti 
sutuoktuvėms derantį amžių. Kūniškai ji 
buvo visai subrendus. Jai einant gatve, 
galima buvo girdėti vyrų pastabas apie 
jos krūtis ir sudėjimą. Našlys pirklys Še- 
fatija norėjo ją vesti, tik mergina nenorė
jo jo, o tėvai nesutiko ją spirti tekėti už 
našlio. Del Judo rodos kliūčių ir nebūtų. 
Aišku buvo kad berniukas jai patiko. Ti 
visados rasdavo kokį nors reikalą užeiti, 
kai jis būdavo namie. Jo tėvai, pastebė
ję merginą užeinant, būdavo patenkinti ir 
dažnai palikdavo juodu vienudu. Jie jau 
buvo susitarę su Rachelės tėvais del jos 
kraičio, ji turėjus atnešti skiautę žemės 
prie Simono ūkio, kuri dailiai tiktų Judo 
paveldybai.

Judas vien tik pasigailėdavo savo pus
seserės. Kartais jis žiūrėdavo į ją lyg no
rėdamas išskaityti iš jos akių tikrą pobū
dį to dalyko kurį žmonės vadina meile. Ji, 
žvelgdama tokiais momentais į Judo vei
dą, matydavo jame tiktai susidomėjimą. 
Kartą, lyg ir iš netyčių, jos jupos petelis 
nuslinko, ir jos jauna krūtinė pasirodė 
nuoga. Nei žodžio neprataręs, Judas pa
dėjo jai pasitaisyti jupą. Ir jis negalėjo 
suprasti del ko ji išbėgo iš namų, ašaromis 
paplūdus.

Po to atsitikimo bandymai užsibaigė. 
Simonas, rimtai susirūpinęs, pasiryžo pa
likti visą dalyką laikui. Jis bijojo kad jo 
sūnūs gali prisidėti prie esajiečių kurie gy
veno tyruose atsiskyrėliais. Ta mintis 
rods buvo atėjus ir Judo galvon, bet jis ne
buvo jos sugundintas kai teko sužinoti kad 
net ir patys Aukščiausiojo šventieji kai 
kada atsisako nuo savo įsitikinimų ir rū
pinasi gyventojų dauginimu, nors patys ir 
ir negalvoja apie kūniškus malonumus. 
Prisiminęs Giesmių Giesmę, jis sutikdavo 
su raštažiniu Eleazaru, kurs gašlumo vai
zduose matė tiktai Dievo su savo žmonė
mis vienybės ir sutarties alegoriją. Jis 
manė kad išmintingiausias karalius nega-
Įėjo leisti savo laiko jauslioms meilės dai
noms, todėl jis ir matė tose giesmėse savo 
tautos istoriją ir busimo atsipalaidavimo 
simbolą. Bet tas atsipalaidavimas vis dar 
neatėjo.

(Bus daugiau)

DU BROLIAI
Graži istorine apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskui kariaudami susi
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama. Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. i °*» Cleveland, Ohio



DIRVA

Kelionė į Lietuvą
Dr. S. T. TAMOŠAITIS.

(Tęsinys iš pereito num.)

“bakterijų kultūrą”. Ypatin
gai įdomaujasi miego ligos bak
terijų tyrinėjimu. Skundėsi

ŠIS-TAS IŠ ŠIŲ DIE
NŲ ŠIAULIŲ 

MIESTO
VIETINES ŽINIOS ]

Laivu plaukiant viskas buvo j turįs vargo su pervežimu per
rubežių į svetimas šalis, nors 
ir turi tam tikrus leidimus. 
Mat, kiekviena šalis bijo kad 
ne'įvežtų kokių nors ligų perų. 
Rodė savo mokslinius darbus 

vu kaip “Europa” keliaujant >r dokumentus. Tai 
j’ra tik vienas malonumas. 1 mokslo ir tyro proto

Laive priežiūra gera. 1----  (

gerai. Pirmą dieną vienas-ki- 
tas.iš pasažierių sirguliavo ju
ru liga, bet vėliau rodos visi 
buvo sveiki ir linksmi. Tiesą 
pasakius, tokiu milžinišku lai-

aukšto 
žmogus. 

Laive priežiūra gera. Kam- ^ani matyt bakterijų tyrinėji- 
bariai moderniškai įrengti ir inas ’* kelionėje yra malonus, 
švarus. Valgius galima pasi- į žmona Rusė, ir taip pat dak- 
rinkti, ir yra skanus ir vilio- taras 
janti. Gal but iš savo paties '°Je- 
apsileidimo su valgiu turėjau mano kada nors sovietuose ap- 
vargo'. Aš, mat, pratęs ryte ii- s’KJ’venti. Bolševiku 
gai miegoti, tai viena, o antra. nemėgsta, 
plaukiant Europon laikrodžiai Pasisakiau kad ir 
atsukama vieną valandą pir-j žinosiu Paryžiun pas 
myn kas naktį (skirtumas lai-1 pyorrheos (dantų išklibimo li
ko taip Cleveland© ir Kauno Ifa) specialistus Prof. Besred- 
yra 6 valandos) taigi pagal sa
ro laikrodėlio aš pavėluoju pus
ryčiams, 
ko, “Rub 
— taigi 
atnešinėti

ir dabar gyvena Mask- 
Jis kalba ir Rusiškai, ir

taip kad bedarbių 
ir nėra, ir laike 
darbininką sunku 
visame mieste ma- 

Mat, šy-

25. METAI KUNIGAVIMO
šv. Jurgio parapijos klebo

nas Kun. V. G. Vilkutaitis šio
se dienose šventė savo 25 metų 
kunigavimo sukaktuves, šven
tę surengė bendrai su keliais 
kitais savo draugais kunigais, 
su kuriais tą 1909 metais bai
gė S v. Marijos Seminariją Cle
velande. Iš to būrio vienas, 
Kun. Hubert Le Blond, jau yra 
vyskupu St. Joseph, Mo., bet 
ir jis dalyvavo Clevelande. Be 
abejo ne visi kunigai kurie tą 
metą įsišventino, galėjo į iškil
mes pribūti, o keli gal jau 
mirę.

yra

sistemos

aš užva- 
žinomus

ką Y Dr. Levedinsky, jis sakė 
gerai juos pažystus, ir patarė 
būtinai atlankyti Pasteuro In
stitutą.

Antras įdomus tipas su ku- 
| riuo susipažinau laivo valgyk- 

Laive maitinama Vokišku pa-l^j tai senas inteligentiškas Vo- 
pročiu šešis kartus per dieną., kietis, nešioja gražiai užlaiko- 
Valgykla erdvi, jauki, ant sta-i barzdelę, yra vegetaras ir 
lą gėlės, protarpiais muzika politinių mokslų profesorius iš 
griežia. Salionai pasisėdėjimui Indijos. Keliauja į Klaipėdos 

I ir rūkymui įrėngti puikiai. Kas kraštą pas jaunesnį brolį, ku
li rytą- ant denio muzika griežia,1 ri° dar nėra matęs. Jis įdo- 

po pietų kino-judomi paveiks- mavosi ir Lietuva, sakė apian
ki rodomi; vakare koncertas ir kysiąs Kauną ir vėliau važiuo- 
šokiai. Laivas yra virš 50,000 siąs aplankyti Rusiją, 
tonų svorio, 938 pėdų ilgio. 102 
pėdų pločio, ir varomas keturių 
šriubinių turbinų. Turi 24 mo
torus, iš kurių 23 dirba, o vie
nas ilsisi. Spėkit kiek laive 
dirba dafbininkų-patarnautojų ?
Nespėjot, tik 900.

Palyginus šią kelionę su ke
lionė Kolumbo, kuris 1492 me
tais perplauko Atlantiką be- 

' veik net į tris mėnesius laiko, į 
dabar rodos visai niekas. Musų 
laivas plaukia gana greit, daro 
27 jurų mazgus — apie 30 A- 
merikoniškų mailių (45’ klm.) 
į valandą, 
lenkėm 
Oras buvo 
Saulutė 
rodė ir 
vanduo 
pasupėt 
niški prietaisai 
sustabdo.

Beje, Juozas 
matęs kokį tai 
turkojį, apie poros desČtkų pė
du ilgio, žalios spalvos, jurų 
gyvūną, kuris matomai buvo 
pakliuvęs po laivo ir buvo iš
mestas viršun.

Bet, kaip Rusai sa- 
govorit, rub molčit” 
tarnas pradėjo mani 
kambarin valgyt.

Pasivijom ir pra- 
porą mažesnių laivų, 

vėsus ir vėjuota, 
tik porą kartų tepasi-
delto kiek vilniuotas 

bandė laiks nuo laiko 
mus, bet laivo moder- 

greit supimą

šeštokas sakė 
nepaprastą ke-

psi-
se-
sa-
bet

Pažintis su profesoriais
Turiu palinkimą tyrinėt žmo

nių mintis, jų protavimą, poli
tinį' nusistatymą, nors politika 
mane ir neįdomauja, social} 
stovį, na taip ir norisi sužinoti 
ką kai kurie žmonės žino, Tik
riau pasakius įdomatijuosi 
ekologija ir neblogai man 
kasi. Nors pats esu taip 
kant kiek “pliuškaVotas,”
pliuškių nemėgstu. Pasitaikius 
progai su kuo pakalbėti bandau 
būti rimtas.

Laive, kada veik visi links
minosi, šoko ar kalbėjosi, vie
nas pusamžis žmogus, -smul
kaus kūno sudėjimo, daugiau 
panašus į Indijoną negu į Is
paną, visai vienų vienas sėdėjo 
if be mielaširdystės naikino ci- 
garetus. Susipažystame. 
siprąšome alaus, kalbamės. Pa
sisako esąs Ispanų kilmės, 
sirodo turi M.D. laipsnį iš
panijos ir filosofijos daktaratą 
iš Harvardo Universiteto Bos
tone. Profesoriavo Pasteuro 
Institute Paryžiuje, paskiau 
Meksikoje, ir vėliau tapo pa
kviestas dirbti Rockefeller’io 
Institute, iš kur dabar vyksta 
į * Paryžių ir vežasi su savim

pa-
Is-

Jis pa
sakojo daug apie užburtą Indi
ją ir teiravosi apie Ameriką. 
Jo supratimu Amerikos politi
kieriai yra vien tik grobikai ir 
raketieriai. Su juo pasimetėm 
Bremene. (Bus daugiau)

Lietuvos Prekyba 
Užsieniu

1 Kaunas. — Šių meti) 
žės mėnesį iš Lietuvos į 
nius įvairių prekių buvo 
ta už 12,305,900 litų, o iš užsie
nių į Lietuvą įvežta už 13,315,- 
600 litų.

Per pirmus penkis šių metų 
mėnesius Lietuva įvairių pre
kių į užsienius išvežė už 62,- 
614,000 litų (pernai per tą pa
tį laiką už 59,522,000 litų), o 
iš užsienių įvežė už 58,767,000 
litų (pernai už 56,636,800 lt.).

Taigi šymet Lietuvos su už
sieniais prekybos balansas ak- 
tivus

su

Gegu- 
užsie- 
išvež-

apie 4,000,000 lt.—Tsb.

APSIVEDĖ. Liepos 4 die
ną įvyko iškilmingos vestuvės 
Charles O’Bell su p-le Kathe
rine Prenk. šlitibas buvo šv. 
Jurgio bažnyčioje išryto, o po- 
kilis tęsėsi visą dieną ir vaka
rą Lietuvių salėje.

Jaunikis yra sūnūs plačiai 
žinomo Clevelando Lietuvių 
biznieriaus Kazio O’Bell (Obe- 
lienio). Kiti du Obelienio su- 
nai lanko mokslus: vienas mo
kinasi advokatu, antras dakta
ru.

SVEČIAI. Antanas Gudaus- į Ona, Anele ir Mare, lankėsi 
kas iš Niagara Falls N Y i Clevelande pas Mozuraičius, M;

’ ’ ” i šalčių ir kitus, ir apsilankė
su žmona ir trimis dukterimis, “Dirvos” 1‘edakcijoje.
jiimiiiiimiimiiiiiiiiimmiimmmiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiMinmHmimmim^
Į WILKELIS FUNERAL HOME
= Licensed Funeral Directorg

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
Š Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo» 
ž demiškas.

neturi iš
Lūšnos 
sklypas 

arba

užtai 
lūšnų, 

ko na
gi nu- 
žemės

parduoda- 
Pirkėjas

Banditai Pasmerkti 
Sušaudyti

Kaunas. — Kariumėnės tei
smas tardė Kazį Stankevičių ir1 
Praną Tverijona, kurie 1933 m. . ., , . 
Birželio-Liepos mėn. papildė 
vagystes ir nužudė seną dvari
ninkę Ordynecaitę. Skaminą 
ir Stankevičių nuteisė sušaudy
ti, o trečią, Tveri joną nubausti 
4 metams sunkių darbų kalė
jimo.

Du

DARBININKUI PROGA
2 šeimų, 4 kamb. ir maudykle 

namas, E. 79 st. tarp Superior ir 
Wade Park avė. Graži gatvė, 

taksai; įmokėti reikia $800. 
tik $2,900. Kreipkitės: 

CLEVELAND HOME 
INVESTMENT CO.
5455 BROADWAY 

7020 Vakarais Long.

ži 
na

ma-
Kai-

(27

MIčh. 4698

DU NEPRASTI
BARGENAI

9 kam- 
čia-pat

2—Šeimų namas 
barių didelis lotas, 
Lietuviu apielinkėj.

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

P- P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Šeimos,

BENDRAS CHORAS
Šiuomi kreipiuosi į visus 

ną mėgstančius jaunuolius 
šydamas ateiti prie bendro 
ro, kuris pildys muzikali pro. 
gramą laike A. L. K. Federaci 
jos seimo, A. L. 
seimo ir Kunigų 
mo. Tie seimai 
landė, Šv. Jurgio
Įėję, Rugpjūčio 21, 22 ir 23 dd.

Dainavimo pamokos prasidės 
šio penktadienio vakare, Lie
pos 6 d., šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Gera proga jaunimui išmok
ti gražių dainų, pamatyti sve
čius, kurių bus labai daug iš 
visų kolonijų, ir parodyti dele
gatams kad Clevelandas yra 
garsus dainomis ir daininin
kais. Kadangi tik mėnuo jau 
teliko iki' seimo tai norintieji 
prisidėti prie choro malonėsite 
nepraleisti nei vienos prakti
kos. Nėra skirtumo kur dai
navot ir kada, ateikit, o jeigu 
balsą ir norą dainuoti turite, 
busit maloniai priimti į šį mu
sų dainos židinį, Bendrą Cho
rą. Amžius skirtumo nedaro. 
Butų gerai kad sueitų kuodau- 
giausia jaunimo, ypač vyrų.

V. Greičius, mok.

dai- 
pra- 
cho-

Vargonininkų 
Vienybės sei- 
įvyks Cleve- 
parapijos sa-

LIETUVIAI GERAI PASI
RODĖ. Liepos 4 d. Edgewater 
parke buvo didelis įvairių tau
tų pasirodymas rengtas WJAY 
radio stoties. Lietuvių grupė 
susidėjo iš 10 .porų šokikų, po 
vadovyste Stellos Malonis ii 
Cecilijos žiitkiutės. Pašokta šie 
šokiai: Gražus Musų Jaunime- j 
lis, Suktinis, Noriu Miego ir 
Klumpakojis. Publikos buvo į 
30,000, Lietuvių šokiai visiems 
patiko.

Pianu akompanavo Elena Viš- 
niauskaitė, akordionu K. Jur
gelis.

: HEnderson 9292 =
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i ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS i

New Zip foi- all motors!
*s,or*t Grei-

,„.PE1^»PXZI
v -J "iiiilIlgB;2^. resnio Įsibčgi-

. mo
The Motor - Matched Gasoline

NAUDOKIT NAUJĄ GREEN ETHYL GAS 
Visose Pennzoil Stotyse

The Columbia Refining Company 
rt1111111111111111111 iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiimHiiiiiiiHiiHiiiiiiiHiiiuiniiiii iiiiiiiiiiih: 
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VAKARIENĖ. Liepos 12 d. 
rengiama didelė draugiška va
karienė pagerbimui Lietuvių 
kandidato į Ohio Valstijos Sei
mą^ Jono T. DeRighter. Kurie 
norėtų dalyvauti gali įsigyti ti- 
kietus 6606 Superior avė.

Taipgi p. Pečkaitienės
muose kiek vėliau rengiama tuo 
pačiu tikslu “card party”. •

na-

REP. KLUBO išvažiavimas. 
Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Republikonų Klubas turėjo sa
vo išvažiavimą Lietuviškoje 
farmoje prie Bedford, O.

3. Jei Norit Ty
kaus Veikimo 
Motoro

4. Daugiau 
lių

Ė (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) i
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
: kambarius leidžiame dykai. :

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 

: sirinkimo. Reikale teleforiuokit. Ę
Ė 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 :
-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiuiimiiiiBiiiiiiiiiiiiiiimini;

SUTRAUKTA APISKAITA STOVIO

Birželio 25, 1934

Laiškas buvusio Amerikiečio, 
“Dirvos” Skaitytojo.

Lietuvoje jau vasara. Gam
ta atšilo tai ir žmonių nuotai
ka pakitėjo. Ypač darbininkai 
labai džiaugiasi sulaukę pava
pi© ir vasaros, nes palengvėja 
jų gyvenimas. Miestas imasi 
savo darbo miestą tvarkyti, 
kur šimtai darbininkų gauna 
darbus. Nekurie bedarbiai iš
eina į ukius, 
mieste kaip 
darbymečio 
ir gauti, nes
toši naujos statybos.
met Šiauliuose nugriaus 300 se
nų lūšnų; kitos jau griauna
mos ir jų vietose dygsta nauji 
gražus mūriniai namai. Metas 
iš meto miestas puošiasi, gra
žėja.

Lietuvos miestai dar spar
čiau gražetų jeigu valdžia krei
ptų kiek dėmesio į miestų sun
kią padėtį, tai yra kiek suma
žintų namų savininkams besą- 
moningai aukštus mokesčius. 
Valdžios inspektorius lupa 20 
nuošimtį nekreipdamas domės 
kad namų savininko pora namų 
buvo tuščių porą mėnesių ir 
lar reikėjo pataisymų, kas su
daro jau 38 nuoš. O dar reik 
mokėti savivaldybei 15 nuoš., 
kas sudaro 53 nuošimčius. Tas 
padaro namų savininkams labai 
didelių sunkumų ir nuveda na
mą po antstolio plaktuku, par
davimui iš varžytinių.

Namai dabar atpigo trigubai, 
o mokesčiai tie patys, 
miestuose randasi daug 
nes savininkas 
mo pataisyti, 
griaunamos ir 
stovi tuščias
ritas iš varžytinių, 
pradeda statyti namą ir kol pa
stato ir tas pasineria į skolas 

. ir jis patenka antstolio globom 
Kaimyninėj valstybėj Latvi

joj yra visai kitaip sutvarky
ta. Valdžios inspektorius ima 
tik 5 nuoš., išrokuodamas tuš
čius butus ir atskaitydamas už 
namų pataisymą. Savivaldybė 
ima tik butpinigius, pradedant 
nuo 13 latų, o nuo namo savi
valdybė nieko neima. Ten na
mų savininkai išgali namus re
montuoti, dažyti ir pagražinti, 
tai ten ir lūšnų nesimato ir vi
sur tvarka. Pas mus nors yra 
namų dar ir nesenų, bet kad 
jų niekas netvarko, nedažo tai 
i keletą metų pasidaro lūšna.

Čia reiktų Lietuvos vyriau
sybei kreipti dėmesio, sumažin
ti mokesčius pagal nuomos nor
mą, ir raginti namų savininkus 
namus sutvarkyti, kiemus iš
valyti, įvesti tvarką, kurios 
šiandien trūksta ir negali rei
kalauti, nes namų savininkai 
neturi pajamų, viską ką suren
ka turi atiduoti valdžiai ir sa- 

Nelieka net iš ko 
apsidrausti namas nuo ugnies, 
todėl miestuose ko ne pusė na
mų yra- neapdrausta.

Senas Diedas.

kurios tikslas 
Lietuvos atgi- 
Dr. Jonui Ba- 
paminklą. Ta

STATYS DR. BASANAVI
ČIUI PAMINKLĄ

Kaunas. — Susidarė iš į- 
vairių visuomenės veikėjų tam 
tikra draugija 
Kaune pastatyti 
mimo patriarkui 
sanavičiui didelį
draugija rinks aukas ir Basa
navičiui paminklą mano pasta
tyti Kauno geležinkelių stoties 
aikštėje. Iki šio laiko Kaune 
yra tik maža Basanavičiaus 
stovylėlė Karo Muzejaus sod
nelyje. Lietuvos visuomenė ši
tos draugijos sumanymą labai 
palankiai sutiko ir žada auko
mis jos darbus paremti.—Tsb.

NEBUK 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. ■

Cafe ir Restaurantas
Plačiai žinomas cleveiandietis

A. Wirbickas
Atidarė gražią užeigą

Alinę ir Valgyklą

Che
Cleveland

Crust Company
o

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir 
Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Aplinkui

17320 St. Clair Ave.
Kampas E. 174 Street

PRANEŠIMAS STOVIO 
Society for Savings 

in lhe City of Cleveland 
Birželio 25, 1934

- TURTAS
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose $ 13,079,6,15.00 
U. S. Government Bondsai .................... 21,527,493^83
Municipal, State ir kiti Bondsai .... 39,272,830.50 
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų 31,576,372.86
Paskolos ant Užstatų ............................ 3,237,575.64

, Nejudamas Turtas, Banko Namas .... 1,250,000.00
Kitas Nejudamas Turtas .................. 1,426,984.40
Suėję Nuošimčiai ant kit. Turto, sykiu 

ir Depozitai Federal Deposit In
surance Corporation ........................ 1,628.683.87
Viso ................................'..........................$112,999,556.10

ATSAKOMYBĖ
Capitalo Notos (Atsakomybe

depozitus ir kita Society 
atsakomybe) .......................$3,000,000

Perviršis ................................  4,000,000.001
Perviršio Fondas ............  7,000,000.00

Nepadalinti Pelnai ..................................... 1,014,527.58
Reservas Dividendams ............................ 1,455,187.69
Rezervas Taksams ..................................... 392,779.17
Taupymų Depozitai ................................. 103,088,179.63
Kitokia Atsakomybe ................................. 48,882.08

Viso ................................................. -.....$112,999,556.10

Incorporated 1849

Society tor pavings
in the City of Cleveland

TURTAS ........
Pinigai Rankose ir Bankuose ............. $ 44,573,190.17
U. S. Government Bondsai ir Certifikatai

ir Home Owners Loan Corp. Bondsai.. 49,282,488.53
State, Municipal ir Kiti Bondsai ir Invest-

mentai, sykiu ir Stock Federal Reserve
Banke, be Rezervų ................................. 19,599,434.49

Paskolos, Diskontai ir Palaukimai, be
Rezervų .................................................... 155,212,550.37

Banko Namai ir Kitas Nejudamas Turtas . 12,204,532.95 U
Nuošimčiai ir Uždarbiai Suėjė ir Kiti Šal- ' 

tiniai, kartu Užstatas Deposit Insurance 4,474,467.35
Kostumerių Atsakomybe už Palikimus šio

Banko atliekamus ................................. 49,388.29

Viso $285,396,052.15

ATSAKOMYBE
Kapitalo Notos .............. $15,000,000.00

(Užtikrinimas Depozitų 
ir kitokia Atsakomybė)

Capital Stock .............. 13,800,000.00
Perviršis ir Nepadalinti

Peiliai ......................... 2,994,530.27

$ 31,794,530.27
Rezervas Taksams, Nuošimčia’ms, etc.........  3,300,903.89
DEPOZITAI

Pareikalavimui ..........$ 95,148,760.26
Ilgesnio laiko .............. 143,965,725.96
Pinigai Priklausą Pavel-
dėjams Pavesti Trust
Dep’tui (Preferred) . . 10,359,828.11

$249,474,314.33
Kitokia Atsakomybė .................................
Paimti ir Kostumerių Pinigai  ........ 49,388.2J

Viso $285,396.052.15

Member Cleveland

Clearing House Associatior

Member

Federal Reserve System
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LIETUVIAI, TURĖSIM 
PASIDARBUOTI!

štai didelė naujiena Clevelan- 
do Lietuviams. Demokratu Par
tijos Cuyahoga apskrities val
dyba Užgyrė kandidatūrą Lie
tuvių Demokratų Klubo pirmi
ninko Jono T. DeRighter j Ohio 
Valstijos Seimą. ’ Tai pirmas 
tokis Lietuvių pasiekimas šioje 
valstijoje.

Tos priežasties delei mes vi
si Lietuviai Amerikos piliečiai 
ir ne-pilieeiai privalome stoti į 
darbą už Jono išrinkimą.

Piliečiai galės pagelbėt jam J 
tiesioginai ir per savo draugus 
svetimtaučius, o ne-piliečiai su-! 
teiks didelę pagalbą užsimin-' 
darni apie tai ir prašydami sa
vo pilnamečius vaikus ir taip 
pat svetimtaučius draugus bal
suoti už DeRighter.

Apie tai toliau bus pranešta 
plačiau.

MITINGAS
Lietuvių Demokratų Klubas 

laikys speciali susirinkimą Lie
pos 13 d. (penktadienio vaka
re) Lietuvių salėje, šiame su
sirinkime bus apkalbėta užgy
nimai visų kitų kandidatų ku
riuos Lietuviai sutiks remti at
einančiose nominacjose.

Geistina butų kad Lietuviai 
Demokratų Klubo nariai šiame 
susirinkime skaitlingai dalyvau
tų. Lietuvis.

Tąsa Vietinių Žinių ant 
5 pusi.

Apdūmojimas apie “Smertį”. 
Dabar kada esu išlikęs gyvas 
po operacijų tai galiu ir “ap
dūmojimus” rašyti ii- juokus 
pakrėsti ir teisybės grūdelių 
paberti apie šį ir tą. Čia pa
duosiu savo “apdūmojimus” už
rašytus ligoninėje gulint per 
dvi savaites ir paskui namie Il
ginantis.

Jeigu nebūčiau po operacijų 
atsikėlęs, kaip nekuriems pasi
taiko, tai aš apie tai nebūčiau 
žinojęs, šių “apdūmojimų” ne
būtų buvę užrašyta ir jus ne-į 
butumet žinoję ar tokie dalykai! 
galima užrašyti kokius aš užsi-j 
rašiau patiekti jums.

Jau du mėnesiai butų buvę 
kaip aš esu po žeme. Kurie šį 
skaitot, ir daugybė kitą butu- i 
met palydėję mane ir palike ka-| 
pinėse, kaip daroma su visais.

Mirtis yra gera tuo kad mi
ręs nemąstai ir, nesapnuoji, ne
at gryžti į gyvejų tarpą į savoj 
senas vietas ir negali to visko 
apgailauti. Jeigu miręs žmo
gus iš kur nors iš pašalies ga
lėtum matyti savo buvusį gy
venimą, savo draugus ir viską, 
ištikro labai graužtumeis ir 
sielvartautumei. Bet kad nu-Į 
mirus viskas tas užsibaigia ir 
nėra jokios tąsos tai mirtis nė-i 
ra nei baisi — po to kai numir
šti.

APIE DAKTARUS. Gaila 
kad tik vieną pilvą turiu ir ne-1 
galėjau duoti darbo visiems ke
turiems musų vietos daktarams. 
Gi keturis daktarus prie vieno 
pilvo suleidus išeitų kaip tos' 
keturios gaspadinės prie vieno 
puodo....

Kada pradėjo pilvą kutent 
“apendiksas” ir graužt “tulž- 
akmeniai”, pradėjau rūpintis' 
apie operaciją ir daktarus.

Dr. Matulaitis operacijų ne
daro. Liko tik trys pasirinkti. 
Dr. Vitkus iš tų trijų, pasirodė, 
tuo laiku buvo labai užimtas 
rengimu Čikagos cicilikų pikni
ko, sakau ką ten žmogų truk
dysi nuo tokio ’idėjinio darbo.

Liko tik du: Dr. Kamešis ir 
Dr. Kazlauckas. Abudu jauni, 
smarkus daktarai. Reikia iš jų 
vienas pasirinkti. Bet kaip at
ėjo reikalas, ėjau pas artimiau- 
ų savo kaimyną, taigi Dr. A. 
L Kazlauckas turėjo paimti 
nane į savo rankas.

Dr. Kazlauckas, nemažiau 10 
metų už mane jaunesnis ir tik 
metas kaip praktikuoja, bet už 
mane didesnis, todėl manau sau 
ipsidirbs su manim. Pavedžiau 
jam savo kūną ir dūšią. . . .

Jeigu butų ištikus kokia ne
laimė ir bučiau numiręs iš sa
vo kaltės, butumet kaltinę ne 
mane bet daktarą, taigi dabar, 
prisiskaitę to kas čia bus pri
rašyta, žiūrėkit kad eitumėt 
su savo ligomis pas mano dak
tarą.

Trumpos Žinutes
“Shower Party”. Birželio 28 

d. pp. Salasevičių namuose ant 
East Park Drive buvo sureng
ta “shower party” jų dukrelei 
Alvinai, kuri rengiasi susivesti 
Į šeimyninį gyvenimą su Petru 
Luiza. Kadangi pp. Saląsevi- 
čiai yra vietos Lietuviams ge
rai žinomi kaipo draugingi žmo
nės ir jų dukrelės nuo pat ma
žumės dalyvauja su Lietuviais 
ir yra žinomos kaipo daininin
kės, visuomet dalyvauja vietos 
Lietuvių parengimuose, taip pat 
ir Petras yra dikčiai pasidarba
vęs tarpe savųjų, nors kaip ir 
Alvina ir jis yra čia augę jau
nuoliai, tai į jų pokili suėjo 
dailus buris moterų ir sunešė 
puikių dovanėlių busimai jau
najai. Poni Salasevičienė sve
čius gražiai priėmė ir vaišino.

Musų paprotis yra remti vi
sokius svetimus. Jei bent po
litikieriai rengia kokį vakarą 
tai Lietuviai visk energija pri- 
sikišę pilnus kišfenius jų ren
gimų tikietėlių nešiojasi ir ver
čia savus draugus pirkti. Da
bar atėjo puiki proga mums pa
sirodyti kaip dirbsim saviems 
ir kaip tie svetimtaučiai pa
rems mus. Štai Liepos 12 d 
rengiama vakarienė pagerbimui 
ir platesniam susipažinimui su 
musų kandidatu, Jonu T. De
Righter, kuris kandidatuoja j 
Ohio Valstijos Seimą. Visi Lie
tuviai be jokių pažiūrų skirtu
mo privalo remti, dirbti už šJ 
savo tautos kandidatą, ir gauti 
kitų tautų žmonių paramą jam. 
Šiuo atveju ištirsim kiek musų 
draugai Slavai nuo St. Clair 
Avenue yra Lietuviams drau
gingi kada Lietuviams reikia 
paramos. Per kelis metus Lie
tuviai jų kandidatus dikčiai rė
mė.

Svečiai. Birželio 30 d. SLA. 
seimo delegatai Brooklyniškiai 
gryždami iš Detroito sustojo ir 
Clevelande. Buvo malonu su
sipažinti su tais musų tautos 
darbuotojais. Svečiai buvo už
silikę Clevelande pernakvoti, 
todėl buvo progos su jais pa
kalbėti plačiau ir apie įvairius 
tautinius reikalus. Išgirdus a- 
pie SLA. seimo nusidavimus 
pasidarė nesmagu kad tautinin
kai taip tapo nustumti į užpa
kalį. Bet iš kitos pusės taml 
yra kaltas musų pačių nesusi
pratimas.

Tas tačiau parodo kad atėjo 
laikas tautininkams atbusti ir 
eiti prie geresnės vienybės. So
cialistai jau atsiekė savo aukš
čiausio laipsnio, kurio jie jieš- 
kojo per daugelį metų. O ka
da atsiekia aukščiausio laips
nio tada reikia pulti žemyn. La
biausia to galima tikėti todėl 
kad BagoČius ir Grigaitis nie
kados nesusitars kuris turi bū
ti cicilikų diktatorium.

Jonas Jarus.

“Dirvos” Redaktoriaus K. S. Karpiaus

APDŪMOJIMAI
LIGONINĖJE IR NAMIE BESIGYDANT

APIE OPERACIJĄ. Vidurių 
operacijos yra sunkios tik dak
tarams, ne ligoniams, nes jie 
nemažai prakaito pralieja iki 
atlieka savo darbą. Kambaris 
kur operacijos daroma yra 
tvankus, nes nėra jokio oro ju
dėjimo, kad žmogus nepagautų 
kokio nors įsimetimo. Dakta
ras, slaugės, apsiraišioję bur
nas, vargsta, prakaituoja, rū
pinasi kad darbas pasisektų, 
kad operuojamas išlaikytų, kad 
atsigautų. Pats gi paguldytas 
ir pjaustomas žmogus nieko ne
jauti, ir po operacijos nebūna 
blogumų nei skausmų nuo pa
čių supjaustymų, tik reikia per
eiti tam tikrus gyjimo laips
nius, kurie buna kitokie. Bet 
tada jau gyvybei pavojaus nė
ra. Man darė dvejopą operaci
ją, o po jos buvo nei šio nei to. 
Tą pačią dieną vakare atsigai- 
veliojau ir pradėjau šnekėti su 
atsilankiusia žmona ir su slau
gėmis.

“MERUNAS”. Gal jau bu
čiau anksčiau su operacijomis 
apsidirbęs, bet maišėsi pradėtas 
ir nebaigtas rašyti “Merunas”. 
Pereitą žiemą vieną kartą apsi
lankiau pas Dr. Kazlaucką, pa
egzaminuoti mane. Sako, be 
operacijos nieko nebus, reikės 
eiti. Na o “Menino” dar geras 
galas nebaigtas. Sakau, dirb
siu iki knyga baigsiu, o tada 
pamatysim. Taip ir buvo. Kaip 
tik knyga buvo gatava tuoj nu
ėjau pas Dr. Kazlaucką ir sa
kau: Na, daktare, aš jau ga
tavas. .. .

Jis tuoj patvarko su ligoni
ne, ir aš Gegužės 13 d. vakare 
pats nueinu į Polyclinic, pats 
atsigulu, ir pernakvojęs, sujau
kęs ryto šiuriu kas toliau dėsis. 
Slaugės, žinoma, pasiėmusios į 
savo globą jau sveiko nepaleis: 
jeigu Gegužės 14 d. (pirmadie
nio) rytą atsikėlęs bučiau no
rėjęs eiti į redakciją butų ne- 
paleidusios. .. . Na o kaip pa
guldė tai paskui reikėjo dvi sa
vaites jų globoj pragulėti ir 
dar tris savaites namie ligin- 

! tis!
‘LITUANICA II NUKRITO’. 

Antrą dieną po operacijos at
ėjo mano žmona lankyti ir at
nešė žinių: kad Grigaitis susi
vaidijo su “Lituanicos II” la
kūnu Janušausku ir jį atstatė. 
“Lituanica II nukrito....” pa
maniau sau.... “Antras skri
dimas baigėsi niekais. Dabar 
turės darbuotis trečiam skri
dimui. ...”

Mat, Grigaitis tuoj pasigavo 
už skverno gatve einantį kitą 
lakūną ir sako, “Ei, tu, klau
syk, lėk į Lietuvą, Janušaus
kas mums pagadino visą biz
nį....”

(Bus daugiau)
SUSIRŪPINO. Priminus Dr. 

Vitkus paegzaminuoti cicilikė- 
lio Armonuko smegenis, atsi
liepė kitas jo draugutis. O ma
no buvo visai pamiršta primin
ti Dr. Vitkui kad paegzaminuo
tų smegenis ir to žmogelio. Jis 
prieš kelis metus buvo labai 
karštas cicilikas ir net atsi
klaupęs, iškėlęs dolarį viešai 
sakė kad jis tiki tik į dolarį 
kaipo “visagalį dievą”. Pas
kiau prisiplakė prie bažnyčios, 
kada neturtėjo tų “visagalių 
dolarių”. Bet dabar ir prie baž
nyčios prisiplakęs remia cicili- 
kiškus kermošius. Kas nors 
negerai ir čia.

IŠVAŽIAVO. Agota Grigie
nė ir sūnūs pereitos savaitės 
pabaigoje išvažiavo porai savai
čių atostogų į Findley Lake, N. 
Y. Ten šiose dienose išvažiuo
ja ir p-lė Elena Grigiutė ato
stogas praleisti.

KODĖL KARPIUS? Liepos 
4 d. radio stotis WJAY rengė 
dvidešimties tautų programus 
Edgewater parke ir pakvietė 
ir kožnos tautos atstovą jų pro
gramą vesti.

Nekuriems mūsiškiams labai 
parupo kodėl WJAY pakvietė 
orogramą vesti “Dirvos” redak
torių Karpiu, o ne Adv. Česnu- 
lį. * štai kodėl: WJAY stotis 
iš “Dirvos” gavo biznio per 
nastarus pora metų virš tūks
tantį dolarių, o iš Česnulio nei 
už centą. Tokie žmonės kurie 
savo nosį kiša ir Lietuviams 
gėdą daro rodydami savo pavy- 

> dą turėtų nors kada surimtėti.
Katalikas.

Iš LRKSA. seimo, kuris bu
vo Newarke, N. J., sekmadienį 
gryžo šie Clevelandiečiai dele
gatai: Kun. Karužiškis, p. Do- 
minaitienė ir P. P. Muliolis. 
Kartu važiavo ir p. Muliolienė 
ir jų vienas sūnūs.

SVEČIAS Iš LIETUVOS. Iš 
Panevėžio atvyko Amerikon pa
siviešėti ir aplankyti Pasaulinę 
Parodą" Chicago j e, mokytojas 
Stasys Janauskas. Aplankė sa
vo brolį Montrealyje, Su v. Val
stijose aplankė savo dėdes. Ap
silankė “Dirvos” redakcijoje ir 
išvažiavo į Chicagą.

Ponas janauskas stebisi iš 
musų komunistinių laikraščių: 
vos atvyko Amerikon, tuoj jie 
nei iš šio nei iš to parašo kad 
atvažiavęs “fašistas pasipini
gauti”. Keistas tų komunistų 
protavimas, lyg į Ameriką nie
kam ir nevalia kitokiu tikslu 
atvažiuoti....

SVEČIAI. Gryždami iš S. 
L. A. seimo Clevelande sustojo 
ir apsilankė “Dirvos” redakci
joje šie delegatai:

Brooklyniečiai: J. J. šlikas. 
J. Valaitis, p-lė D. Geneitis, D. 
Klinga ir A. Mikalauskas.

Iš Youngstowno: Rožė Luko- 
ševičiutė.

Iš Pittsburgho: F. Pikšris.
Iš Waterbury: Dr. J. Stanis- 

lovaitis su žmona ir kitomis 
dviem delegatėm.

Poni Stanislovaitienė įsigijo 
sau knygą “Merunas”.

Iš Baltimorės: Adv. Nadas 
Rastenis, kuris apsiliko keletui 
dienų pas savo uošvius pp. Bal- 
trukonius.

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By PETER SKUKAS

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

DETROIT BOUND
Ye scribe wasn’t out of town for 

a couple of weeks so he decided to 
take advantage of an impluse of 
the moment, he put his coat on and 
went, incidentally, meeting Martin 
Žitkus who bid him bon voyage mi
nus the usual clasps and affectations 
so commonly prevalent at piers. Even 
the most chilled and most prudish 
girl at these times throws away 
time-honored standards and throws 
her arms like a noose around the 
neck upon parting. In order to avoid 
these extremities your scribe told no 
one for fear of being disappointed 
upon finding no one there at the 
docks. The editor always travels 
incognito for fear that someone who 
dosen’t know him will recognize him. 
Detectives probably.

The cool placid calm of lake Erie 
looked like a mirror of infinite di
mensions silvered on the wrong side. 
Above, the sky was a bit cloudy with 
a full moon peeping out of the 
heavens throwing a spot of silvery 
light upon the prancing wavelets 
similar to those huge spot-lights 
used at airports. The smoke of 
the* steamer C. of D. left a blanket 
of black upon the charted course. 
Cleveland’s four million dollar sta
dium appeared a miniture motor
drone from afar and in less than a 
few miles everything was diffused in 
the blackness of the night, with on
ly the Coast Guard Cutters plying 
back and forth across the harbor 
seeking unwary smugglers. There 
is still a bit of bootlegging but the 
prediction of the Canadians on the 
borders is that they will be coming 
here to drink, for in Canada only 
bottles can be sold and cannot be 
drunk on the premises. Most people 
retire after land has vanished but 
ye scribe was alert yet and nosed 
around the boat advantageously. 
Boat crews are a fine set of people 
They are very talkative. All you have 
to do is get them started. And right 
off the bat a couple of good jokes 
were heard. The lookout, the eyes 
of the boat, strays back and forth, 
a distance of about six feet, looking 
for boats or other dangerous obsta
cles which may have accidentally 
floundered upon the ships course. 
Wonder what the lookout thinks 
about while he works. Those lines 
of Silas Marner turn to simple vivid
ness when watching these men of 
the crew. They are a sturdy lot.

The boat can accomodate about a 
thousand passengers comfortably. It 
has a speed of 18 miles per hour 
and is propelled by a set of side 
water wheels. A triple-cylinder 
steam engine motivates the boat 
through a crankshaft of some 30 
inches in diameter and revolves about 
30 revolutions per minute. That’s 
about as many revolutions Russia 
has had. Your scribe had much time,

MIRĖ
APOLONIJA RAKAUSKIENĖ

Liepos 1 d. mirė Apolonija 
Rakauskienė, 49 m. amžiaus 
nuo 8013 Kosciusko avė., žmo
na “Dirvos” skaitytojo Juozo 
Rakausko. Paliko nusiminęs 
vyras, duktė ir du sunai.

Palaidota ketvirtadienį, Kal
varijos kapinėse, su bažnytinė
mis apeigomis, kurios atsibuvo 
naujoje parapijoje, Kun. Ka- 
ružiškio vadovaujamos.

KARALINA LAZICKIENĖ
Liepos .1 d. mirė Karalina 

Lazickienė, 48 m. amžiaus, nuo 
1078 E. 77 St., “Dirvos” skai
tytojo T. Lazicko žmona. Lai
dotuvės atsibuvo ketvirtadienį 
su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Jurgio parapijoje. Palaidota 
Kalvarijos kapinėse. Liko nu
siminęs vyras ir trys dukterys.

Abiem laidotuvėm apsirūpi
no graborė Della C. Jakubaus
kienė.

AKORDTONAI
Parsiduoda du Lyriški Akor. 
dionai puse kainos. Taipgi pri
vatinės lekcijos pas (30)

NOTARIŠ ACCORDION 
SCHOOL

3341 E. 55 St. MI. 4447

Ofiso telefonas 
ENdicott 1378

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.

in fact much too much, so roughly 
made some calculations in order to 
not forget scientific procedure. The 
boat travels some 1500 feet per 
minute or, 53 feet per revolution 
of crankshaft which rotations oc
curs once every two seconds or, 
finally, travels 2<5 feet per second. 
(Hope no one checks these figures.) I 
The mention of these figures are 
made to bring out the great neces
sity of keeping the bearings well 
lubricated on account of the heavy 
masses in the engine. Unfortunately, 
the engine vibration is quite notic
able as is on any small-number-of- 
cylinder engines. Steam pressure 
is about 225 pounds per sq. inch.

On the boat there is a large din
ing room finished off in white with 
beautiful settings and woodwork. It 
is better looking than some high
brow restaurants in the city. Ser
vice is excellent. And the prices are 
reasonable. Even the sugar cubes 
are stamped with the steamers name 
And quite disappointedly also are 
the towels.

Beset by a fog on the Detroit 
river, arrival was delayed by an 
hour, arriving at 8:00 A. M. at 
Detroit.
(More about. Detroit in next issue.)

DETROIT ODDITIES
An undertaker’s establishment 

painted in jet black with a white 
trimming. Even the good must pass 
through dark places.

The Nut-House in Detroit is an 
exclusive place for the sale of fruit 
of certain trees—not family trees 
however.

Seen an ice box in a hot house. 
,What a contrast.

Missionary sign, Jesus Saves, Hope 
He dosen’t bank in Detroit.

Six “women in white” listening 
to a demonstrated lecture on beauty 
culture seen through a window.

Saw a barber college for post
graduate students. Wonder if they 
give doctor’s degrees in their courses. '

A cool show with hot burlesque. , 
Smoking is permitted in many 

shows here.
Saw an undertaker that looked 

like a muscle man. His last poke 
puts the finish on you.

What everyone has urged to do 
at some time or other. Small girl 
causing the revolving doors at 
Ford’s administration building to re
volve at a high rate.

Small girl on boat brings her 
own life buoy. All life boys are not

I as easy to cast away.

Visitors in Cleveland
Miss Mary Russel, of 17581 Hull 

Avenue, Detroit Michigan, came here 
to visit at the home of Miss Bernice 
Russel. Miss Mary Russel arrived 
here on the same boat as th? editor 
of this page but did not meet until 
the boat docked being met by Miss 
Bernice Russel.

Sorry we haven’t any keys to the 
city Mary but the town is “wide 
open” and you won’t have any trou
ble. We extend to you a pleasant 
stay in Cleveland.

Miss Rose Lucas, of Youngstown, 
and Miss Demie Genaitis, of Brook
lyn, N.Y., returning delegates of the 
S.L.A. Convention in Detroit “week
ended” at Mr. K.S. Karpius’ home. 
Also in the former group were Mr. 
John J. Slikas of Brooklyn, N. Y.

At the home of Mr. Jarus they 
received Mr. Mikalauskas and Mr. 
Valaitis of Brooklyn N. Y. All of 
the guests after a brief stay returned 
to their homes Sunday. They were 
also delegates.

Many other delegates went on to 
Chicago and other points west to 
visit friends and relatives.
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(Continued from Last Edition) I

Jews Expelled in 1096
Centuries of religious freedom are 

a little told side of Poland. Jews' 
were given a haven when Germany 
was expelling them in 1096, nine 
centuries earlier than what the world 
is witnessing today. Lutherans who 
were called Aryans came in the 12 
century, French Huguenots in 1574, 
and even Moslems though the Turks 
were hereditary enemies of the Poles 
and Lithuanians and the country was 
primarily Roman Catholic.

On the highest hill overlooking 1 
Vilna's park and tennis courts are 
three giant, stone crosses. They 
record the arrival and departure 
of fourteen Franciscan monks early 
in the fourteenth century. The 
Lithuanians had learned of Chris
tianity from the Teutonic knights 
of the cross who already had ex
terminated the pagan Prussians to 
the last baby. The gentle mission
aries were accorded what the tribes
man considered a Christian reception. 
The incident shows that this was 
a part of Lithuania that long ago 
and that those we call Prussians 
today merely took the name of a 
vanished tribe.

Two Great Empire Builders
Both pagan Lithuania and Roman 

Catholic Poland had two great em
pire builders in this distant past. 
Gedymin of Lithuania proposed a 
union, and his daughter married 
Casimir III, better known as the 
Great, who had united Poland. Cas
imir died without an heir, so it was 
not until 1386, sixteen years later, 
when Jadviga, Casimir’s Hungarian 
grandniece, was queen of Poland 
that the union matured. She broke 
her engagement to an Austrian prince 
and married Grand Duke Ladislas 
Jagello of Lithuania.

Jagello was baptized here and 
crowned king of Poland. Local leg- 
en<k says each of his followers also 
was baptized and received a new 
white gown, with the assurance it! 
was from their new God. The 
Knights of the Cross had no further 
excuse to massacre them, as they 
were Christians. Twenty-five years 
later the Poles and Lithuanians 
broke the knights at Tannenberg, 
and the Polish eagle and Lithuanian 
horse were symbols- of the .Tagellon 
dynasty for 200 years.

Religions Still Live.
The religions still live in thhC 

beautiful city through which (fife 
life of Lithuania and Poland has 
flowed for so many centuries. All 
men, whether bearcįed rabbi or 
pagan nazi, bare their heads when 
they pass through the old Aušros 
Vartai gate with its miraculous 
shrine. At official functions church 
dignitaries are graded like diplo
mats. First comes the archbishop 
representing the Vatican, then the 
Roman Catholic archbishop of the 
diocese, the orthodox Catholic bish
op, the Mohammedan mufti, the 
khakhan of the Karaimes, the senior 
Jewish rabbi, the head of the Cal
vinist church, the head of the Lu-

PARSIDUODA
DRY CLEANING BIZNIS

Per daug metų išdirbtas, labai 
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theran church and the Uniat arch
bishop.

The Uniat church, which is under 
the pope of Rome, but uses the 
Greek Catholic ritual, was Poland’s 
own creation in 1Š96. At that time 
the orthodox patriarch in Constan
tinople was controlled by the Turks 
and the one in Moscow by the czar, 
both political enemies of Poland. 
It was a peasants’ church, which 
nobles and gentry ignored. It was 
the bulwark of the Ukrainian sep
aratist movement, but relentless 
persecution could not force its priests 
and nuns to renew allegiance to the 
patriarch in Moscow when Russia 
latter railed the country.

(THE END)

Interesting Facts About 
Lithuania

AREA —- about 30,000 square 
miles including the disputed Vilnim 
district which amounts to about J- 
000 square miles.

POPULATION — over four mil
lion but the disputed portion reduces 
the population, it is hoped temporal- 
ily only, to 2,500,000.

CLIMATE — almost that of Maine 
and Massachusetts. Average tem
perature 45 degrees F. Summer 
average 65 degrees F.

RACIAL DISTRIBUTION — Lith
uanians are made up of the following: 
Lithuanian 80%, Jews 7, Germans 4, 
White Russians and Russians 3.4, 
Poles 3, Letts and Tartars 2.6%.

RELIGION — country is predomi
nantly Roman Catholic 80% and 
about 10% Protestant.

LARGEST CITIES' — Vilna, the 
capital, 150,000 people, Kaunas, tem
porary Capital pending the Vilna 
fate, 100,000 people, Memel, only 
seaport, about 37,000 people; Šiauliai, 
important industrial and railroad 
center, 34,000 people, Panevezys, 
business center of north-eastern part, 
20,000 people.

POPULATION DISTRIBUTION— 
about 77% of the people reside in 
the country villages with about 23% 
in cities and towns. Practically all 
non-Lithuanians live in the cities, 
nevertheless, Lithuanians make ira 
58% of the urban population.

NOTE: these facts were gleaned 
from a booklet, Introducing Lithu
ania, written by Povilas Zadeiks, 
Counsel General, New York.

VASAROS
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Kojinės 19c pora 
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$1.00 ir $1.50
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