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Akron, O. — Akrono gu
mų išdirbystės pakelia sa
vo darbininkams algas ir 
tuo pačiu laiku pabrangina 
automobilių ratams gurnus.

KARAS BAIGTAS - MUSSOLINI PASKELBĖ 
VISAI ITALIJAI, “ETIOPIJA MUSŲ!”

Socialės Apdraudos Įs
tatymas Pradėjo 

Veikti

The only Lithuanian Newspaper Published in Ohio, reaching a very large Majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

KALBA APIE TUNELĮ 
TARP ANGLIJOS IR 

PRANCŪZIJOS
Londonas. — Buvęs An- Į Karpis nugabentas į 

glijos kancleris Churchill Paul, Minn.,

ŪKININKAI NETEKS 
SAVO ŪKIŲ

Washington. — 
Lemke iš North 
įrodinėja kad arti 
jonai šios šalies
susiduria su netekimu sa
vo ūkių už skolas. Jis siu- 
o bilių kuriuomi butų 
rūpinta ūkiams valdžios 
galba.

žuvo keliolika žmonių 
lir apie trys šimtai kitų su

ginti žeista. Ugnis kilo iš narni- 
visą nio pečiaus.

Lietuvių .tautini iš
kas žemina Lietu- 

ir prestižą kitų rau
tame jie pilniausia 
bendrai veikia.

socialistai galutinai 
veidą ir
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KIEK IŠTIKRO BEDAR
BIŲ ŠIOJE ŠALYJE?
Amerikos Darbo Federa

cija skelbia kad bedarbių 
Su v. Valstijose esama per 
12 milijonų.

Nacionalinė Industrials 
Taryba savo surinktomis 
žiniomis remdamasi tikrina 
jog bedarbiu 
000.

New York 
tis pravedęs
rašinėjimą praneša visai ki
tokią naujieną — bedarbių 
esama tik 3 084,000 indus
trijose, kasyklose, trans- 
portacijoje ir amatuose.

Tai gal but skaičius tų 
kurie pirmiau dirbo, o da
bar atleisti. Bet gal nepri- 
skaityta naujai suaugusių 
ir darbo negaunančių dar
bininkų armija.

Tikrų statistikų nėra.
Dabar Komercijos Sekre

torius praneša kad federa
lė valdžia pradės šalies be
darbių surašą, kaip tik už
baigs biznio ir išdirbysčių 
surašus darę.

Clevelande, baigėsi strei
kas prie valdiškų gyvena
mų namų statymo, kuomet 
sutikta sulyginti amatnin- 
kų užmokestį su unijų nu
statyta reguliarių darbinin
kų mokestim.

Vakarinėje miesto dalyje 
buvo pradėta statydinti gy
venami moderniški namai 
vietoje išgriautų senų lūš
nų. Ir tuoj kilo streikas, 
kuris darbą sulaikė koletu1 
savaičių.

Angliakasiai nestreikuos. 
New Yorke tarybos tarp 
kasyklų savininkų ir ang
liakasių unijos atstovų už
sitęsė ilgesniam laikui ir 
nors prie nieko neprieita ir 
Gegužės 1 d. grasinta an
gliakasių streiku, betgi jo
kio streiko nešaukta. Uni
jos atstovai sutiko ir toliau 
derėtis, o 106,000 darbinin
kų dirba senomis sąlygo
mis, iki bus išdirbta.naujos.

ATSKRENDA NAUJAS 
ZEPPELINAS

Iš Vokietijos išskrido di
dysis naujas Vokiečių pa
statytas zeppelinas Hinden
burg, pirmai savo kelionei 
į S u v. Valstijas, su 50 pa- 
sąžierių ir paštu. Kelionė 
truks apie keturias dienas.

Addis Ababa, Etiopija.— 
Gegužės 5 dieną Italijos ar
mija vedama Maršalo Piet
ro Badoglio, inėjo ir užėmė 
Etiopų sostinę Addis Aba
ba.

Kelios dienos prieš Italų 
atėjimą, Etiopijos impera
torius Haile Selassie aplei
do miestą, pabėgo nuo už
einančių priešų.

Anglų globoje jis tapo iš
vežtas Į Palestiną.

Per kelias dienas iki Ita
lų užėmimo miesto jame 
siautė tikra suirutė, plėši
mas, deginimas, nes Etio
pai buvo-pasiryžę nieko sa
vo priešams nepalikti.

Net keblioje padėtyje bu
vo atsidūrus Amerikos at
stovybė, kuri buvo pavoju
je ir norėdama susisiekti 
su Anglijos atstovybe pra
šyt pagalbos, turėjo per ra
dio kreiptis į Washingtoną, 
o iš Washingtono prašė 
Londoną kad įsakytų savo 
atstovybei Addis Ababoj 
gelbėti Amerikiečius. To
kia mieste padėtis buvo su
sidarius kad tos dvi atsto
vybės negalėjo susisiekti.

Inėję į miestą, Italai pa
darė tvarką, nes Etiopai ir 
plėšikai išbėgiojo, ir ku
rie gyventojai liko tie turė
jo prisilaikyti tvarkos.

Maskva statydinsis. 
metų bėgyje sovietų sosti
nė Maskva numačius dide- 
ius modernizavimo miesto 

namų darbus. Šiems dar
iams sako įdės pinigų dau
giau negu buvo išleista bė
gyje pirmutinio penkmečio 
statybos tikslams.

Tarp kitko bus pastatyta 
350 daugelio šeimų namų, 
i 30 rrtokyklų, 4 ligoninės 
ir trys moterims gimdymo 
ligonines.

Plieno gamyba šiose die
nose visoje šalyje bendrai 
pakilo iki 1930 metų buvu
sio laipsnio. Plieno ir ge
ležies reikalavimai ateina 
pusėtinai gyvai.

Londonas. — Italijos vi
siškas sumušimas Etiopijos 
ir paėmimas savo valdžion 
sudavė Tautų Sąjungai di
delį smūgį.

Tačiau, Anglijos užsienių 
reikalų sekretorius Antho
ny Eden Gegužės 6 d. at
stovų bute pareiškė: “Tau
tu Sąjungą turi tęsti savo 
darbą!”

Ant Edeno gulėjo visa 
našta Italų-Etįopų karo su
laikymo, ir jis dabar svar
sto kas turės* būti daroma 
kilus naujiems daviniams 
iš Italų laimėjimo rytų Af
rikoje.

o A, -................. i Tuo tikslu, sako Eden,Roma. — Atėjus žiniai . ... ’. x, ■> r> j t .-L- w ■ Anglijos vyriausybe turės kad Badoglio uzeme Etiopu . į5. •’ ■ , ,,. . ... . J tartis su savo kolonijomis,los sostinę ir įskėlė virs im- ,,XT_ , . _ , ; ,J _ r,.-- Nėra abejones kad tau-peratonaus rumu Italijos , • • , ,1 ■ t. "r- • tų saiungai suduota smu-vehava, visoje Italijoje su- ? . . e ,, 4. i gis. Visi turim su tuo tak-kelta net beprotiškos ova- ° ., m .. , ,... tu susidurti. Tačiau tautų
i...................... i sąjunga turi laikytis ir to-Mussohni viešoje aikšte- ,.-J ,,,fe . „U• , . . . J. hau! saukė Edenas savoje kur susirinko į 400,000 . .. . . . ... , ,kalboje į Anglijos atstovus, žmonių, pranese: Etiopija ■' 4 & •’

jau Italu! Karas pabaig
tas.” ‘ - DIDELIS GAISRAS

Italai trukšmaudami rė- LENKIJOJE
kavo iš prieš Tautų Sąjun- Žarnose, Lenkija. — Geg. 
gą ir prieš Angliją, kuri 6 d. čia kilo didelis gaisras, 
norėjo Italiją varžyti sank- kuriame sudegė apie 70 na
cijomis kad tik privertus mų, žuvo keliolika žmonių 
sulaikyti karą.

Italija pasiryžus 
savo laimėjimą prieš 
pasaulį.

Mussolini sako kad 
400,000 Italijos kareivių iš 
500,000 ten nusiųstų vyrų 
galės apsigyventi Etiopijo-i praejtos savaitės pabai- 
je ir parsitraukti ten savo I- federalės valdžios agen- 
seimas. .. v _ tai suėmė Alvina Karpį, ap-

Juodieji Afrikos žmones Lauktą «visuomengs priešu 
kurie tai nauja Italijos ka-1. kuomet jis buvo nu- 
riumenėje gaus ten žemių važiavęs j New Orleans, 
sulyg savo laipsnio. -pen ps su§įuptas taip kad

Italija sako neleis niekam -jo udoti nei in. 
kistis } jos daromą tvarką klo apsigynimui; nors tikė- 
tstiopijoje. |j0 Hiekacį gyvas nepasiduo-

siąs. Kartu su juo suimta 
viena moteriška, kuri per
sistatė jo žmona, ir kitas 
jų draugas.

Iš New Orleans, lėktuvu 
St.

kur jis bus 
iškėlė klausimą reikalingu-1 teisiamas už žudystę ir pa

grobimą žmogaus.
Jo suėmimas paėjo nuo 

to kad Clevelande prieš ke
lias savaites buvo sulaiky
tas vienas nužiūrėtas žmo
gus, John Brock, kaltina
mas apvogime pašto. Jisai 
išpasakojo kad šiuo tarpu 
Karpis gali rastis New Or
leans mieste, kur ir pasių
sta federaliai slaptos poli
cijos agentai jo gaudyti.

Paryžius. —1 Gegužės 3 
dienos rinkimuose Prancū
zijos seimo atstovų, komu
nistai žymiai laimėjo.

Jie laimėjo daugiausia 
vietų atimdami iš socialis
tų, radikalių socialistų ir 
bepartivių.

Iš 618 vietų seime, komu
nistai gavo 67; atsimetėliai 
komunistai 18; socialistai 
136; atsimetėliai socialistai 
30; radikaliai socialistai, 
119; nepriklausomi radika
lai 30; kairieji respubliko
nai 78; dešinieji respubli
konai 67; 
mokratai 
viai 11..

Rinkimų
aiškėjo kad komunistai pa
kilo iš 10 vietų iki 85, jau
ni nacionalistai surengė di
delę demonstraciją ir eida
mi gatvėmis* dainavo “Na
cionalistų Frontą”.

Bendrai imant, Prancū
zijos seimą valdys kairieji, 
jeigu jie tarp savęs susitai
kys.

Washington. — Federalė 
valdžia, 31 valstija ir Co- 
umbia distriktas paskyrė 
icndrai 32 milijonu dolarių 

palaikymui ir šelpimui tų 
valstijų arti 700,000 biednų 
senųjų, aklų, ir {našlaičių 
tėvų bėgyje sekančių trijų 
mėnesių.

Iš tų pinigų $25,926,000 
eis senelių pensijoms, - $1,- 
413,000 akliems, ir $4,693,- 
000 našlaičiams.

Valdžia paskyrė $11,686,- 
000 į tą sumą, likusius pri
dės pačios valstijos kurios 
pravedė Socialės Apdraudos 
įstatymus.

SALIN RAUDONOJO FRONTO 
VEIDMAINYSTĖS!

mo iškasti tunelį po Angli
jos pertaka skiriančia Ang
liją ir Prancūziją. Ta per
taka siauriausioj vietoj yra 
24 Angliškos mylios pločio. 
Churchill sako, jeigu netu
rės tokio tunelio, Anglija 
karo atsitikime gali susi
durti su bado pavojum, nes 
orlaiviai gali sutrukdyti vi
są laivų judėjimą juromis. 
Tuneliu butų galima gauti 
reikalingas maistas iš Eu
ropos.

Skaitoma kad tokio tune
lio įrengimas atsieitų į 150 
milijonų dolarių.

Apie 50 metų atgal jo te 
vas vadovavo kovą prieš tu
nelio sumanymą.

Devyni užmušta. Vero
na, Italija. —Sugriuvus na
mui statytam iš akmenų iš 
senoviško teatro, devyni ar 
daugiau gyventojai užmuš
ta. Namas buvo trijų auk
štų.

• VĖL RIAUŠĖS ISPA
NIJOJE

Madridas, Ispanija. — Ir 
vėl įtužus minia puolė ant 
katalikiškų įstaigų ir ketu
rias jų padegė kada paskli
do gandai jog Cuatro Ca- 
minos distrikte darbinin
kams pradėta duoti užnuo- 
dinti saldainiai, cigaretai 
ii’ užkandžiai.

Gandai apie 
leista žmonių 
kelti suirutes, 
pradėjo juos gaudyti.

KARINGA GEGUŽINĖ 
MASKVOJE

Maskva. — Sovietų Rusi
ja iškilmingai minėjo pir
mą Gegužės, surengdama 
militarišką paradą.

Keista kad tą dieną kuri 
skirta 
nistai 
riškos

Suėmė 6 banditus.. Chi
cago. — Neilgai veikus ki
ta smargių banditų gauja 
jau pateko policijai: suim
ta šeši vyrai, kurie atliko 
keletą pažymių plėšikiškų 
darbų ir jau buvo praminti 
“Nauja Dillingero gauja”.

RIAUŠĖS LENKIJOJE
Varšava. — Techniškos 

Mokyklos studentai sukėlė 
riaušes prieš socialistus ir 
Žydus, kuriose 22 studen
tai sužeista. Pen,ki desėt- 
kai riaušininkų suimta. Mo
kykla uždaryta.

Amerikos Lietuviai socialis
tai ir komunistai pasiryžo už
kariauti visą Amerikos Lietu
vių visuomeninį judėjimą. Lai
mėjimui 
mo, jie 
gresą” 
“ginti”.
nčs veidmainystės dar nebuvo 
Amerikos Lietuvių išeivijoje, 
kaip komunistų stojimas Į de
mokratijos gynėjų eiles.

Šitas Rusijai tarnaujantis 
elementas, kuris garbina kru
viną Rusijos diktatūrą, kuris 
niekina kiekvieną Lietuvybės 
ir tautinio judėjimo žygį, kuris 
dar taip nesenai Lietuvos ne
priklausomybę svetimženkliuo- 
se rašė, kuris iki pereitų metų 
Rugpjūčio mėnesio į demokra
tiją spjaudė ir supuvusio kapi
talizmo ramsčiu skelbė, dabar 
staiga virto demokratijos gy
nėjais.... Raudonasis frontas 
tik Lietuvoje demokratijos rei
kalauja ir apie Rusijos kruvi
ną diktatūrą nei neprisimena.- 
Čia aiški komunistų veidmainy
stė, kad apdumti akis pilkajai 
visuomenei, kad prisigriebti 
prie Amerikos Lietuvių tauti
nio veikimo ir tą veikimą 
naudoti Rusijos diktatūros 
prinimui.

Lygiais veidmainiais ir 
suomenės prigaudinėtojais 
ir socialistai, kurie stoja 
kon komunistams šitą jų veid
mainystę gyveniman įkūnyti, 
čia varoma ranka rankos maz
gojimo politika: komunistai 
gelbsti socialistams užkariauti 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje, o socialistai gelbsti komu
nistams išsigarsint Lietuvos 
demokratijos “gynėjais ’. To
dėl jie susitarę šaukia tą neva 
“kongresą” Clevelande pirm S. 
L. A. seimo, kad pasigauti į 
savo žabangus gerus Lietuvius, 
bet nepajiegiančius suprasti 
šios raudonojo fronto veidmai
nystės.

ATKAKLIAUSI PRIEŠAI 
SUSIDRAUGAVO. .. .?

Turime dar pabrėžti kad so
cialistai ir komunistai savo 
principų klausimais pjaujasi ir 
piktais žodžiais svaidosi. Ta
čiau kaipo idėjiniai pusbroliai 
pilnai sutaria Lietuvių visuo
menės apgaudinėjimo ir išnau
dojimo klausimais. Jie sutaria 
visais tais klausimais kurie ar
do ir demoralizuoja Amerikos 
Lietuvių tautinį gyvenimą. Kas 
kenkia Lietuvybei, kas silpnina 
Amerikos 
silaikymą, 
vos vardą 
tų akyse, 
sutaria ir 

Dabar
parodė savo tikrąjį 
Amerikos Lietuvių visuomenė 
privalo tą veidmainingą veidą 
pažinti. Jie pasibučiavo su di
džiausiais tautos priešais ko
munistais ir bendrai stoja Lie
tuvybės niekinimo ir tautinių 
darbų ardymo frontan.

Nei vienas save gerbiantis 
Lietuvis, o juo. labiau demo
kratijos principus išpažystanti 
idealistai, negali dalyvauti to
kiame “kongrese”, kurio inicia
toriais ir šeimininkais yra kru
vinoj diktatūros garbintojai ir 
Lietuvybės niekintojai komu-

nistai 
štai, 
tinio 
Lietuviams negali
bendros kalbos su 
gu raudonuoju frontu, 
viena tautinio ir demokratinio 
nusistatymo draugija, nei vie
nas atskiras veikėjas, negali 
dalyvauti tame raudonojo fron
to veidmainystėmis paremtame 
“kongrese”.

Pagaliau, tokis “kongresas” 
pakenks ir Lietuvos demokrati
jai, nes jos priešininkai turės 
progos sakyti kad Lietuvos de
mokratija, susidėjus su aršiau
siais Lietuvos valstybės prie
šais, nori ją pražudyti.

PAKLAUSYKIT ŠIO 
BALSO!

Mes Rytinu Valstijų sanda- 
riečiai ir šiaip demokratinio 
nusistatymo tautininkai visu 
nuoširdumu pasisakome kad 
mes stovime ir stovėsime už 
grąžinimo Lietuvoje demokra
tinio parliamentarizmo santvar
kos. Tačiau skaitome sau pa- 
sižeminimu, prasikaltimu ir 
musų demokratinių principų 
Įžeidimu dalyvauti bendrame 
suvažiavime su Lietuvybės nie
kintojais ir Lietuvos priešais, 
su diktatūros garbintojais ir 
veidmainingai a p s i m e tusiais 
demokratijos “gynėjais” komu
nistais ir jų talkininkais socia
listais. Kiekvienas nuoširdus 
Lietuvis, demokratijos šalinin
kas, privalo tokį atsakymą duo
ti to veidmainingo “kongreso” 
šakėjams. Todėl raudonasis 
frontas neturi jokios teisės 
skelbtis visos Amerikos Lietu
vių visuomenės atstovais ir 
jos vardu kalbėti.

šia proga taip pat užginame 
sumanymą sušaukti Clevelan- 
de birželio 20 ir 21 dienomis 
visų tautinio nusistatymo gru
pių bendrą konferenciją, kurio
je butų apsvarstyta ir išspręs
ta Amerikos Lietuvių gyveni
mą liečianti klausimai, būtent:

1. Glaudesnis suderinimas vi
sų tautinių grupių veikimo;

2. Surasti sėkmingus budus 
kovai su Amerikos Lietuvių iš- 
tautėjimu;

3. Nustatymas kovos būdų 
su Lietuvybės priešais ir tauti
nio veikimo ardytojais ir nie
kintojais;

4. Surasti budus pritrauki
mui Amerikoje gimusių ir au
gusių Lietuvių prie musų vi
suomeninio, veikimo ir kiti vi
suomenės svarbus klausimai.

Kartu raginame Amerikos 
Tautiškąją visuomenę dalyvau
ti šioje konferencijoje ir remti 
jos sušaukimą, kad konferenci
ja butų sėkminga ir kad galė
tų pasižymėti našiais darbais 
Amerikos Lietuvių išeivijos la
bui.



PITTSBURGH BALTIMORE, md SO. BOSTON, MASS

AUTOMOBILIAIS UŽ
MUŠTA 86 ŽMONĖS 

..---Nuo siu mėtų pradžios Alle
gheny apskrityje automobilių 
nelaimėse jau užmušta 86 žmo- 
'n’ėš iki Gegužės 3 dienos.
“•Aįž užinuštųjų 34 priklauso 
Jočiam Pittsburgh© miestui, o 
*52 visam apskričiui.
hT.,- _____________

*A50,000 NUIMTA NUO 
at PIMO SĄRAŠO 
-ft-. Allegheny . apskrityje
.pereito rudens Rugpjūčio mė- 
-flesio į įvairius viešus .valdiš
kus darbus iš bedarbių eilių 
.buvo paimta 47,000 darbinin- 

_^kų, šeimų galvų, kurių darbo 
„gavimas nuėmė nuo šelpiamų
jų sąrašo apie 150,000 asmenų.

šymet Balandžio mėnesį šel
piamųjų skaičius buvo 111,459 

’’suaugusių ir vaikų.

ŠEI

ge-

dalį 
nuo

nuo

-" MOTINŲ IR VAIKŲ SVEI- 
KATOS REIKALAIS

Pittsburghe lankėsi Motinų 
*”if Vaikų Sveikatos Biuro vedė- 
: -jas ' iš Washington©, kuris savo 
“‘‘kalboje pareiškė kad Pennsyl- 
— variijoje 'greitu laiku bus pra
vesta planas tiekimui pagalbos 

motinoms ir vaikams sveika
tos atžvilgiu, kas yra dalimi 

rwįfedęralio Socialės Apsaugos ak- 
;to. Jeigu tas planas bus pri

gimtas, Pennsylvania gaus iš fe- 
. deralio iždo apie $152,415 tam 
“tikslui, bet ir pati valstija tu- 
.. r i skirti prie tos sumos savo 

“ atitinkamą sumą.
Šis programas nėra tai koks 

‘‘"naujas ' dalykas ar užėmimas 
Ft-Vietbs kurio nors jau veikian- 
1,y,'čiO' valstijos šaltinio, tik papil- 
^idymas ir parėmimas esančiųjų, 
-nn -— -----------
G BAIGĖ MOKĖTI — IR NA- 

. MAS SUDEGĖ
CCJ- Mount Pleasant, Pa. — Vie- 
ontos pilietis John Qeęr per ke- 
r-vietą ■ metų mokėję , už Įsigytą 
e</,,nąmą, galiaus baigė išmokėti. 
T-ii‘ džiaugėsi kad jau namii^ųjų, 

jokios' školbš. Bet už kelių 
dienų' iiamė kilb gaisras ir 
mas sudegė.

na-

DU SUDEGĖ
Conneaut Lake, Pa.

"° 'gūžės 1 d. du Pittsburghiečiai 
J'-lšudegė savo vasarnamyje, ku- 
^ris užsidegė manoma nuo per- 
„ęękurinto pečiaus, kuomet 
-m?miegoj o.

Ge-

jie

-nb GEGUŽINĖ RAMI
Ciil Pittsburghe pirma Gegužės 
..u‘ reiškė tik tiek kad tą dieną 
į-^-daugelįs šeimų persikėlė gy- 
„u>yenti į kitus namus.

” < ." Prie miesto policijos nesi- 
Tkreipė prašyti leidimo nei ko
munistai nei socialistai pirmai 
Gegužės švęsti.

Aukos Nukentejusiems 
nuo Potvinio Kaune

LIETUVIU LEGIJONO
NAUJIENOS

AMERIKOJE GIMĘ LIETUVIAI TURI PROGĄ 
PAMATYTI LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ

PROTESTO RAŠTAI

So. 
ėjo, 
jau-

PIRMOS GEGUŽĖS MINĖJI
MAS SIUVĖJŲ UNIJOJE 
Balandžio 30 d. Lietuvių sa

lėje įvyko Amalgameitų unijos 
Lietuvių skyriaus prakalbos, 
paminėjimui pirmos Gegužės, 
kaipo darbininkų šventės. Kal
bėjo A. Jankauskas, unijos 
neralinis organizatorius.

Jankauskas, savo kalbos 
skaitė iš rašto, pradedant
įkūrimo pirmo internacionalo 
iki šių dienų, tarp kitko palie
tė ir Lietuvą kaipo “fašistinę” 
šalį, primindamas kad Lietu
voj darbininkai tokių gegužinių 
susirinkimų negali laikyti, kad 
už tokius susirinkimus pirmi
ninkas gautų kalėjimą visam 
amžiui. Nors kalbėtojas ir sa
kė kad jo ta iš rašto kalba bus 
rimta ir bešališka, tačiau išėjo 
kitaip: buvo gerokai nudažyta 
komunistiniais dažais.

Kaip jau minėjau, prakalbas 
rengė rubsiuvių unijos Lietu
vių skyrius turinti 1200 narių, 
tačiau tų kalbų klausyti atėjo 
toli gražu nepilnas šimtas, kas 
reiškia kad Lietuviai mažai 
domisi ta taip labai kairiųjų 
bubnijama švente, pirma Ge
gužės.

Po kalbos, Jankauskas pri
vatiniam pasikalbėjime agita
vo kad skyrius siųstų delegatą 
į komunistų ir socialistų šau
kiamą Clevelande neva “kon
gresą” “Lietuvos demokratijai 
ginti”, ir delegatu rekomenda
vo skyriaus pirmininką P. P. 
Jarą, kurio atkartotinai klau
sė ar važiuos. Jeigu Jaras su
tiktų važiuoti į Clevelandą tai 
Jankauskas pasistengsiąs jį iš
rinkti. Kadangi Jaras yra tau
tininkas ir nieko bendro netu
ri su raudonukais, savaimi ai
šku koks buvo Jankausko tiks
las Jarą į “kongresą”' siųsti. 
Šį metą Jarui užėmus skyriaus 
pirmininko vietą, skyriaus su
sirinkimuose komunistinei poli
tikai buvo padaryta galas, o 
A. Jankauskas pasinaudodamas 
gegužine vėl bandė į skyrių 
grąžinti komunistų politiką. Be 
to dar paleido negudrią 
paskalą buk “Vienybė” 
Gadynė” 
sivienyti 
kad tam 
pritaria, 
paklausus 
nyti ugnį 
skas sakė
ir kitiems po biskį nusileidus. 
Sako, vieni pasuks biskį į kai
rę, o kiti i dešinę, ir “bendras 
fruntas” bus padarytas ir tu
rėsim naują dienraštį.

Gegužės 1 dieną Baltimorės 
socialistai ir komunistai paski
rai turėjo savo kermošių palei 
miesto rotušę. Socialistų kal
bų klausyti atėjo apie 200 asą- 
bų, o kiek pas komunistus ne
teko patirti, nes paskirtu laiku 
2 valandą po pietų ir dar pusę 
valandos vėliau nieko

Kerdiejai auklėjo

Amerikos Lietuvių Legijono 
visi Postai išsiuntinėjo raštus 
Lenkų ir Vokiečių ambasadoms 
bei kitoms tarptautinėms įs
taigoms, protestuojant 
naują persekiojimų bangą 
puotose Rytų Lietuvos il
sų Lietuvos žemėse.

50 DIENŲ LIETUVOJE-BER- 
LINE-PARYŽIU.JE Už $300!

prieš 
oku- 
Pru-

’ -----------
Per pereitą savaitę Genera- 

Ą-linis Konsulas gavo ir Lietu
von išsiuntė $15.50 aukų nu- 

jkentėjusiems nuo potvinio. Au- 
.^kavo sekami:

„pranas ir Ona Barbašauskai. 
L.-’ Brooklyn, N. Y. $10.00 
"'"L- J- Stasikelis, notaras ir

agentas, Gardner, Mass. 2.50 
“Apolonija Simonavičienė 2.00 

~‘"Juozas Arnaitis 1.00
-■*“ “Moterų Vienybė” Brookly- 
ęSJte suruošė šiam tikslui balių 
^-•(Balandžio 25 d. Teko iš ren

gėjų sužinoti kad nuo baliaus 
t?ę>likęs pelnas galimai greičiau- 
^,;jiu laiku išsiųstas Lietuvon.

Už aukščiau suminėtas au
kas nuo potvinio nukentėjusių 
vardu visiems tariama nuošir
dus ačiū!

~ Lietuvos Genei. Konsulatas 
° 46 Fifth Ave. New York City.

MIRĖ ONA KERD1EJ1ENĖ
Balandžio 30 d. čia mirė Ona 

Liutkevičiutė-Kerdiejienė, žino
mo veikėjo Jono Kerdiejaus 
žmona, sulaukus 44 metų.

Ona Liutkevičiutė gimė 
Bostone, čia ir mokslus 
baigė high school. Iš pat
nii dienų buvo pakviesta dirb
ti “Sandaros” administracijoje, 
kur ji pasekmingai tarnavo iki 
apsivedė su Jonu Kerdiejum, 
1918 metais.

Ji buvo ryški Lietuvių dar
buotoja iš pat jaunų dienų. Ji 
prigulėjo prie “Gabijos” Cho
ro, ir nemažai padėjo kompozi
toriui Mikui Petrauskui verti
me dainų į Anglišką arba iš 
Angliškos į Lietuvišką kalbą. 
Jos veiklumas ir sugyvenimas 
su jaunuomene buvo pavyzdin
gas, ir jos kiltumas ir malonu
mas buvo pavyzdžiu visiems 
Gabijos nariams.

Kaipo šeimininkė, velionė bu
vo pavyzdis vedusioms. Viską 
priėmė su kantrumu ir niekad 
nesiskundė sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis.
du šuneliu, Butrimą, 13 metų, 
ir Algį, 11 metų. Gražus ir 
pavyzdingi vaikai, žiūrėdamas 
i juos gali be klaidos įvertinti 
motiną ir tėvą. Du jauni sū
naičiai liko gyventi ir bujoti 
be sraunaus šaltinio meilės — 
motinos meilės, kuri yra pa
matas ir mokykla.

Jonai, ’ neliūdėk! 
eina normaliu keliu, 
tekai gero padėjėjo 
nime, bet atlikai gerą darbą 
gelbėdamas savo žmonos svei
katą per daug metų ir mėnesių 

, iki jos amžino atsisveikinimo 
valandos. Buvai tikras jos vy
ras.

Mes būdami artimai su ta
vim ištariame giliausią užuo
jautą tau ir tavo vaikučiams. 
Liūdime kad netekome geros 
širdies linksmos Onutės....

Kubiliui.

PASIŽYMĖJIMAI
New Britain, Conn., 

Radzevičiaus 4-to Posto Legijo- 
nieriai suteikė didelę pagalbą 
nukentėjusiems nuo potvinio 
Hartfordo gyventojams. Per 
radio sukvietus legijonierius, 
organizuotas buris nuvyko Į 
Hartfordą ir ten išvien su po
licija, kariumene, gaisrinin
kais ir Amerikiečių veteranais 
per kelias dienas gelbėjo žmo
nes pavojingose vietose, sau
gojo apleistus namus ir palai
kė tvarką. New Britaine legi- 
jonieriai surinko kelis sunkve
žimius rūbų, maisto ir vaisių 
ir nugabeno į šv. Trejybės Lie
tuvių parapijos 
biednuomenei ir 
siems. Dr. Jonas 
gijono vyriausias 
įsakymu pagyrė
sius ginklo draugus.

Stasio

Malonu pranešti visuomenei 
kad su Draugijos Užsienio Lie
tuviams Remti kooperacija, šią 
vasarą yra rengiama pirmuti
nė Amerikoje gimusių Lietu
vių ekskursija į Lietuvą, Cu- 
nard White Star laivu Georgic, 
kuris išplauks 
Liepos 11 d.

Svarbiausia 
idėja yra: 1. 
tarp Lietuvos 
nimo; 2. Kad
Lietuviai, ypač studentai, 
lėtų už palyginamai mažą 
mą pinigų pamatyti visas Lie
tuvos grožybes ir geriau susi
pažinti su gražia Lietuvių kal
ba.

iš New Yorko

šios ekskursijos 
Užmegsti ryšius 
ir Amerikos jau- 
Amerikoje gimę 

ga-

salę, dalino 
nukentėju-

Bučnis, Le
vadas, viešu 
pasižymėju-

4-to 
sikurė

su-

jaunesnis, jam ši kelionė 
nuos nedaugiau .$250.

ši ekskursija išplauks 
dieną ir gryš Rugpjūčio
Visų informacijų kreip- 
“Draugo” agentūrą, ar- 
Byanskienę, 281 Olms-

kai-

Lie-
pos 11 
29 d. 
kites į 
ba V.
tead Road, Riverside, Ill.

V. Byanskienė.

AUKOS LIETUVOS
GINKLU FONDUI

“antį”- 
ir “N. 

Brooklyne rengias su- 
ir virsti dienraščiu ir

kuri yra
Gaila.
Gyvenimas

Nors ne
savo gyve-

NAUJI POSTAI
Posto talkos dėka, 
6-tas Silvestro Stokes- 

šeštakausko Postas, Waterbu
ry Conn. Naujojo Posto glo
bėjas buvo pirmas Lietuvis 
Waterburietis, buvęs Prancūzi
jos karo laukuose 1918 metais 
Sausio 22 d. nukautas. Posto 
vadu išrinktas Jonas Danisevi- 
čius, padėjėjas detektivas Juo
zas Bendleris, adjutantas Vik
toras Danisevičius, iždininkas 
Albertas Riktoraitis, jaunesny
sis padėjėjas Danielius Lizdas, 
ginklininkas Mikas Lipnickas, 
kapelionas Stasys Savickas, tri
mitininkai Julius Puzaras ir 
Jonas Lesunaitis, teisėju Adv. 
Kapt. Albertas Bronskis. Nau
jojo Posto nariai didumoj Ame
rikoje gimę ir augę ir visi yra 
pasaulinio karo veteranais.

Hartforde irgi organizuojasi 
naujas 
galbos, 
narių.

Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti globoje visi eks
kursantai, ypač studentai, ne 
tik pamatys visas įžymesnes ir 
gražiausias vietas Lietuvoje, 
bet bus tinkamai prižiūrimi.

Tiktai su DULR parama ga
lime pasiūlyti šią nepaprastai 
pigią kelionę į Lietuvą.

Jeigu patys negalit važiuoti 
šią vasarą į Lietuvą tai duokit 
savo Simui ar dukterei pasinau
doti proga pamatyti Lietuvą.

Ekskursantai pabus 
nas Paryžiuje,
ne, ir 30 dienų Lietuvoje, kur 
atlankys Kauną, Dotnuvą, Pa
žaislį, Marijampolę, Alytų, Bir
štoną, Šiaulius, Palangą, Juod
krantę, 
vietas.

Amerikos Lietuvių aukos 
Lietuvos Ginklų Fondui didėja.

Praeitais metais per Genera
lini Konsulatą New Yorke bu
vo pasiųsta apie 100 dolarių, o 
šiais metais jau gauta ir 
siųsta $122.04. Tą sumą 
kavo:

pa- 
au-

Amsterdamo Lietuviai
V.V.S. skyrių — $53.54 
yra pirmutiniai aukotojai 
praeitais metais davė $107).

Newarkieciai, per
Bendrą Komitetą Vasario

per 
(jie

postas, pasekmėje pa- 
Postosuteiktos 4-to

die-
1 dieną Berli-

komitetai yra pasiuntę Ginklų 
Fondui betarpiai.

Ginklų Fondui ir nukentėju-

16-tai minėti $30.00
Brooklyniečiai per

Dariaus-Girėno Postą 26.00
Ansonijos Lietuviai per

WS skyrių 10.00
Dverė Levinaitė 2.50

Be čia suminėtų sumų yra
žinoma kelios kitos sumos ku-
rias aukotojai ar atitinkami

Nidą ir kitas Įdomias

kelione iš Chicagos j 
ir atgal, visas buvimas 

nekainuos daugiau

siems nuo potvinio aukas Kon
sulatas priima ir skubiai Lie
tuvon išsiunčia.

Liet. Generalinis Konsulatas
46 Fifth Ave. New York City

PASADENA, CAL.
Šiose dienose pargabeno į 

čia milžinišką astronomišką te
leskopo stiklą — 200 colių dia
metre, kuris sveria 20 tonų, 
šis stiklo rutulis patalpintas 
Kalifornijos Technologijos In
stituto optiškoje dirbtuvėje ir 
ten jis bus dideliu atsargumu 
ir apskaičiavimu nutekintas ir 
nušlifuotas tam tikromis mil
žiniškomis mašinomis ir pada
rytas į didžiausi pasaulyje te
leskopą arba astronomišką aki, 
kuriuomi bus matoma erdvių 
kūnai net ir tie kurie iki šiol 
turimais teleskopais buvo ne
įžiūrimi.

Tekinimas, šlifavimas ir už
baigimas teleskopo įrengimo 
užims keturis metus laiko, ir 
kuomet po tam bus įdėtas i to 
stiklo didumui pritaikytą vam
zdį, kuris turės 55 pėdas ilgio, 
visos tos kombinacijos kūnas 
svers 1,700,000 svarų. Pilnai 
užbaigtas, teleskopas bus nu
gabentas į Palomer Kalno ob- 
zervatoriją, ir tada ta obzerva- 
torija bus viena didžiausių pa
saulyje astronominių centrų, 
nes su šiuo milžinišku telesko
pu astronomai pradės siekti ir 
tyrinėti tolimas naujas erdves, 
kur dar nėra jų akis pasiekus, 
ši Palomer Kalno obzervatori- 
ja rasis apie 100 mylių j pie
tus nuo Los Angeles miesto ir 
ąpie 40 mylių nuo Meksikos 
sienos. D. J. Puišis.

rXXX-rXXXTXgXXZXYXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

Visa 
Lietuvą 
Lietuvoje 
kaip $300, jeigu ekskursantas 
yra 20 metų ar daugiau. Jei
gu jaunuolis yra 19 metų ar

LIETUVI, skaityk 
mėnesini paveiksluotą laikrašti

Redaktorius-leidėjas P. JURGĖLA 
Prenumerata metams $2.75; pusei metų $1.50. Atski

ras numeris 25c. Kreipdamiesi adresuoki!: 
“TAUTA” 123 Union Ave. Brooklyn, N. "Y.

JTXXXTYXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXJ
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©
© SULZMANN

SMULKIOS ŽINIOS
. _______ __ _ ___ Velykų šventėse J. Strakau-
sumanymui Tysliava akas lankėsi Bayesville, Ohio, 
šių eilučių rašėjui 
kaiti galima suvie-

su vandeniu, Jankau- 
jog galima, vieniems

pas savo gimines.
St. Tamašausko duktė Stel

la Balandžio 30 d. važiuojant 
automobiliu ir jam apvirtus, 
tapo sužeista. Nuvežta į mie
sto ligoninę, kur gydosi.

A. Gutauskas šiose dienose 
lankėsi Clevelande, atsilankęs 
“Dirvos” administracijoje 
sipirko porą knygų.

Pereitame “Dirvos” 
ryje įvyko zeceriška 
pranešime sakoma kad 
bus, Ohio, pas savo

Simp- 
sužeis- (©

©

nu-

nume- 
klaida: 
Colum- 
dukterį

lankėsi Jono Savicko moteris, 
turi būti: Jono Navicko.

Kalnas.
o

nebuvo.
P. P. Jaras.

GRAŽIAUSIAS ŽIEDŲ 
LAIKAS KAIMYNIŠKAM 

CHAGRIN VALLEY 
pasiruošęs gražiai

šimtus svečių kurie savaitę 
9 iki 13 atvažiuos pažiūrėti 
sužydėjusių sodų ir gėlynų 
Slėnyje.
gatvės bus nuipalvuotos 

kurios tuo

d„ 
šv.

LANKYSIS KUNIGAS
Penktadienį, Gegužės 8 

vakare, buvusioje Lietuvių 
Petro bažnyčioje pribus Lietu
vis kunigas, laikys pamaldas ir 
ta proga išklausys velykinės iš
pažinties. Kurie dirba nakti
mis ir negalės būti bažnyčioje 
tą vakarą, gali pribūti sekanti 
rytą, Gegužės 9 d. Apie tai 
praneša tos parapijos klebonas 
Kun. Mahoney ir kviečia Lie
tuvius ateiti atlikti savo tiky
binius reikalus. J. Sebestinas.

PARŠHJUODA NAMAS
8 kambarių, su visais įrengimais 

ir gražioje rezidencinėj srityje. Mo
nteris našlė nori išvažiuoti iš miesto, 

geras pirkimas.
(20)

_____  __ Honre-wood 
Pittsburgh,* Pa. -

„JEJarduoJų pigiai, g.
Mrs. Agnes Palubinski 

7018 Kėdron St._ 
.i .

Chagrin Falls 
priimti 
Birželio 
puikiai 
Chagrin

Visos
Rausvomis Petunijomis, 
sezonu bus visame savo gražume.

Visa tų savaite bus įvairių pra
mogų, 
Parodą, 
rodai ■ 
indikų Šaudymas, 
kiloki pajvaij'jniniai, kurie lankyto
jam# suteiks ivaiantuno.

Paskutinę .;gi .dienų, Birželio 13, 
bus milžiniškas paradas, kame 
lyvaps įvairios organizacijos, 
mi ■ ,, išrėdyti režimai,, medžiokliniai 
arkliai iy štiųes,. daug muzikantų, ir 
tt. ir it., , --- .................. ..

Chagrin . Falls Mayoras P. J. 
Clemens už'kviečia visus apielinkių 
žmones atsilankyti j šį klonį. Pri
sidėję kašes valgio atvąžiųokityr.nĮaž- . „
tysit kų įdomaus.'........ ’ _ Platinki! ją' tarp savo draugų;

Karpivalat, Geresnių Namų 
, Maisto Paroda, Gėlių Pa- 
Senienų Paroda, Koncertas.

Žaislai ir visokį

•MARGUTIS

<la-

Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį, Kaina metams 
$2.00i Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago.’ Ill

pagi-

APDOVANOTI
Kazys Šiaučiūnas, iš 

son, Pa., buvo sunkiai 
tas Prancūzijos karo laukuose.
Nesenai Amerikos vyriausybė 
jį apdovanojo “Purpurinės Šir
dies” ordinu, teikiamu tiktai 
kautynėse pasižymėjusiems ir 
savo kraują praliejusiems did-, 
vyriams.

Lietuvos vyriausybė jį apdo
vanojo Lietuvos kariumenės 
kurėjo-savanorio ir Nepriklau
somybės medaliais, nes
jęs po didžiojo karo jis sava
noriu tarnavo Lietuvos kariu- 
menėje, 4-me pėstininkų pulke, 
kame tarnavo diduma Ameri
kiečių savanorių, ir buvo pate
kęs Lenkų nelaisvėn. Iškilmin
gas medalių įteikimas Įvyks 
neužilgo Scranton, Pa.

New Yorko valstija nesenai 
apdovanojo garbės medaliu 
Brooklynietį Juozą Šimonį.

Iš Lietuvos neužilgo ateis 
medaliai ir lakūnui Antanui 
Kielai, kuris tarnavo Amerikos 
kai o aviacijoje Prancūzijoje ir 
vėliau Lietuvos aviacijoje.

Purpurinės širdies ordinus 
turi šie Lietuvių Legijono na
riai : Dariaus-Girėno Posto ka
pelionas Kazys Jovaiša, vyriau
sio vado padėjėjas kulkosvaidi
ninkas Juozas Kavaliauskas, j 
Adv. Nadas Rastenis ir Kazys' 
šiaučiųpas.

©
©
©

TREČIAS SEIMAS
Lietuvių Legijono trečias 

seimas Įvyks Rugpjūčio 1 ir 2 
rd. New Britain, Conn. Seimo 
proga organizuojama milžiniš
kas paradas. Miesto valdžia 
planuoja iškilmingai miestą pa- 

„ puošti ir sutikti Lietuvius ve-
“Dirva” dabar yra pigiausias. L®ianus. ©
darbininko lijuoslaikio draugas. Adv. K. R. Jurgela, @

Adjųtantas.; ,

for Congress
20th CONGRESSIONAL DISTRICT

John M. Sulzmann buvo Valdininku Cleye- 
lande ir Cuyahoga Apskrityje per daugybę metų. 
Jis yra pasižymėjęs nedvejojamu atsidavimu savo 
pareigoms kokios jam buvo pavesta ir ištikimu
mu balsuotojams kurie ji i tąs vietas išrinko.

Niekados per daugybę tų tarnybos metų ne
buvo mesta ant jo kokia nors nuožvalga del jo tei
singumo ar tai kaip piliečio ar kaip Valdininko.

Dvidešimto Distrikto balsuotojai parodys sa
vo jyertiniruą io darby visuomenės t&rnavime no
minuodami John M. Sulzmann i fCongrssą.

X JOHN B SULZMANN
Sulzmann For Congress Committee

BEATRICE COUGHLIN, Secretary



(Tęsinys iš pereito num.)

PER TAURAGĘ, PAGĖGIUS KLAIPĖDON
Važiavo ir viena motina senutė, Sakalaus

kienė, iš Kelmiečių k., Suvainiškiu p., Rokiškio 
apsk., pas savo sūnų, kriminalinės policijos val
dininką Klaipėdos krašte. Ji irgi šneki ir mėgo 
klausinėti įvairių dalykų. Ji sakė turi vieną 
dukterį, Kunelienę, London, Ontario, Kanadoje, 
vienas sūnūs tarnauja Kaune kariumenėje kapi
tonu. Kartu važiavo ir to traukinio inžinie
riaus žmona, kuri gyvena Klaipėdoje, gryžo iš 
Marijampolės, kur yra jos tėviškė. Ta senutė 
mėgo jos klausinėt apie įvairius šeimyniškus 
dalykus. Aš išklausinėjau kiek gelžkeliečiai gau
na mokėti; sakė jos vyras gauna po 170 litų ir 
apie 70 litų bonų kas mėnuo ir kartais daugiau, 
arba apie 40 dol. į mėnesį. Ji pasakojo kaip :ae- 
kurie valdininkai iš Lietuvos nusiųsti į Klaipė
dos kraštą tuoj pradeda draugauti su Vokie
taitėmis arba suvokietėjusiomis Lietuvėmis ir 
pagaliau jas vedę lieka nenaudingi Lietuvams. 
Raginau ją laikytis prieš Vokiečius visomis pa
stangomis ir kovoti už Lietuvystę. Klapėdos 
kraštas šiuo laiku rengėsi prie rinkimų.

Klaipėdą privažiuojant pradėjo smarkiai 
lyti, ir išlipus iš traukinio, kuomet reikėjo nu-
eiti į viešbutį, nebuvo galima. Nesulaukęs su
stojant lyti, turėjau telefonu šaukti iš Viktori
jos viešbučio kad atsiųstų taksi, ir nuvažiavau 
nakvynės.

JULIAUS SMETONOS “HONEYMOON” 
KLAIPĖDOJE

RUGSĖJO 6 d. — Per naktį lijo, bet šian
dien rytas gražus, oras išsiblaivė. Pasirengiau 
šiandien atlikti paskutinius reikalus Klaipėdo-
je, kad rytoj galėčiau išvažiuoti aplankyt gar
sią vasarvietę Nidą, į kurią prieš porą savaičių 

'mus visus Kongreso delegatus vežė, bet aš del 
lietingo oro likau Klaipėdoje ir negalėjau Nidos 
pamatyti, , ..

1928 metais, kaip tik šią dieną apleidom 
Kaupą ir gryžom į Ameriką, ir štai dabar vėl 
bėveik tose pačiose „dienose apleidžiu Lietuvą, 
nes laivas iš Klaipėdos išplauks į Švediją Rug
sėjo 8 d., taigi už poros dienų.

Iš Viktorijos viešbučio per langą skersai 
gatvę matau .užrašyta didelėm raidėm: “Ginta
ro Fabriką — Bernsteinvvarenfabrik — L. M. 
Karpus, savininkas”. Beveik mano vienvardis. 
Po pusryčių, sakau sau, eisiu padaryt jam biz
nio — nusipirkt daugiau gintaro. Bet einant iš 
viešbučio, susitinku duryse Adv. Bračiulį, Chi- 
cagietį, su jo žmonos sesere, Klaipėdos krašto 
Lietuvaite. Ji Klaipėdos miestą ir įstaigas ge
rai žino, todėl kai pasakiau kad manau pirkti 
gintaro toje Karpaus krautuvėje, ji pasakė man 
jog tai žydų firma ir jie pusėtini brangininkai. 
Prisiminė žinanti kitą gintaro fabriką, kurin 
pasisiūlė kartu su manim nueiti. Gerai, einam 
į tą kitą gintaro parduotuvę, ši ir man geriau 
patiko, ir firma yra Vokiškų Lietuvių. Palydo
vė padėjo man pusėtinai dikčiai nusiderėti, ka
dangi pirkau gana dikčiai tokių gintarinių da
lykų kurių andai Palangoje neradau, kuomet 
buvau jieškoti su ponia Šliūpiene.

Po to ėjau aplankyti nekuiias reikalingas 
įstaigas, atsilankiau “Lietuvos Keleivio” redak
cijoje, pakalbėjom apie Klaipėdos krašto rinki
mus, prie kurių rengėsi visi: redaktorius, buvęs 
Amerikoje, J. Pronskus, pasakojo kiek daug 
ir sunkaus darbo Lietuviai turi Klaipėdos kraš
te šiais ateinančiais rinkimais. Tame pačiame 
name, kuris yra trijų ar keturių aukštų, naujas, 
moderniškas pastatas, randasi ir Gubernatoriaus 
spaudos referentas, Dr. Gerutis, kurį taip pat 
aplankiau, antru kartu, nes jau su juo pirmiau 
buvau susitikęs. Jo beveik did liausiąs darbas 
varyti Lietuvybės propagandą, jie turėjo net 
įsitaisę laikiną radio transliavimo stotį, iš ku
rios tam tikromis valandomis s.’.kė kalbas Vo
kiečių ir Lietuvių kalbomis į Klaipėdos krašto 
gyventojus. Iš referenturos išėjęs, apsilankiau 
pas Gediminą Galvanauską, tame pačiame name. 
Ponas Galvanauskas yra visas vedėjas “Ryto” 
bendrovės, kuri turi puikią, didelę spaustuvę, 
Ispausdina kelis laikraščius, įvairias knygas ir 
šiaip spaudos darbus. Ponas Galvanauskas tei
kėsi aprodyti man visą tą didelę įstaigą. Jisai 
kaipo komersantas taip pat įdomauja Amerika 
ir sako norėtų atsilankyti apsipažinti su Ame
rikos gyvenimu, net kaip ką pastudijuoti. Jis 
dar viduramžis žmogus, energingas, gabus. Jis 
yra brolis buvusio Lietuvos valdžios nario Er
nesto Galvanausko.

tė čia nuėjau į švedų Amerikos Linijos Įs-; 
taigą sutvarkyt persiuntimą mano bagažų į Go- 
thenburgą ir į laivą, kadangi aš rengiausi išva
žiuoti į Skandinaviją dešimčiai dienų pirm laivo ! 
iš Gothenburgo išplaukimo, tai su savim ėmiau 
tik mažą valizą su kasdienėmis reikmenimis.

Užėjau Į Spaudos Fondo Klaipėdoje sky
riui pasipirkti daugiau Klaipėdos vaizdų, ir kai 
pasirinkęs padaviau patarnautojai, ji Vokiškai 
man pasakė kiek tas kaštuos. Tada jai Lietu
viškai sakau: “O kiek tai bus Lietuviškai?” Ji 
nuraudo ir pasakė kainą Lietuviškai.... Tas 
parodo kaip musų Lietuviai vis nori taikytis, 
prie svetimų, vietoj užsispyrusiai laikytis savo 
Lietuviškumo.

Parėjęs vėlokai pietauti į Viktorijos vieš
butį, čia radau apsistojusį Julių Smetoną, Pre-| 
zidento Smetonos sūnų, kuris, kaip jau minė
jau kelios dienos atgal, Kaune apsivedė ir čia 
su savo nuotaka, buvusia p-le Bitura Nasvytyte,

r leido “medaus mėnesį”, šiek-tiek kalbėjomės, 
s. jis sakė kad sekmadienį jie vyksta į Nidą, kur 
i- aš važiuoju rytoj. Kuomet atėjo poni Smeto-i 
s nienė, jo jauna žmonelė, Julius Smetona supa

žindino mane su ja.
ii Pietaujant, gavau paskaityt Kauno ir Klai- 
i- pėdos laikraščius ir juose pamačiau pranešimus

apie padarytas permainas Lietuvos ministerių 
kabinete: išėjo žemės ūkio ministeris Aleksa ir 
vidaus reikalų ministeris Rusteika. Ūkininkų 
streikas ir bruzdėjimas prieš Minister} Aleksą 
buvo priežastimi jo vietos pakeitimo. Rustei
ka irgi susikėlė prieš save neprielankumą sąry
šyje su policijos žygiais tame streike*

Papietavęs, dar apsilankiau Klaipėdos pašte 
išsiuntimui laiškų ir šiaip siuntinių, nes dauge
lį dalykų, kaip knygas, vaizdus, gaidas — ką iš 
tų Lietuvoj gavau ar pirkau, — siunčiau paski-
rais nedideliais rišuliais į Ameriką paštu, nes 
tą viską ką iš Kauno ir Klaipėdos išsiunčiau, 
vežantis su savim susidarytų didelis bagažas ir 
labiau apsunkintų kelionėje, ko nenorėjau. Iš- 
siuntus paštu, pasibaigia tavo rūpestis, žinai 
kad viską namie gaus ir parvažiavęs rasi.

Paskiau, dar prieš sutemą, ėjau apžiurinė
ti nekuriu Klaipėdos dalių, pažinti daugiau pie
tinį miesto kraštą, kuris eina pavandeniu į Rus
nės pusę. Ten yra ir pilimų ir senų užleistų 
apsigynimo įrengimų, fortų.

Gryžęs iš to pasivaikščiojimo dar turėjau 
laiko užeiti į kino (movie) pasisėdėti, ir pas-; 
kiau gryžau į viešbutį nakvynei, kad nepramig-' 
čiau laivą kelionei į Nidą.

KELIONĖ Į NIDĄ. MAUDYMAS! 
BALTIJOS JUROJE

RUGS. 7. šeštadienis. — Anksti išbudau, 
rupi kelionė į Nidą, nenoriu pavėluoti, kadangi 
šiandien paskutinė proga į Nidą nuvykti. Lai- 
vas išeina 8 valandą ryto ir tik tas vienas lai- 1 
vas į dieną teina, vakare 9 valandą vėl pasiekia 
Klaipėdą. Bet kai jau buvo laikas eiti i laivą, 
vos galą paėjus iš viešbučio, ėmė smarkiai lyti. į 
Reikėjo ilgokai viename tarpduryje atsistojus 
pastovėti iki kiek nors apstos liję, kad galėčiau 
nueiti į laivą, nes pasiryžus važiuoti butų ne
smagu vėl susilaikyti nuo važiavinjo, ir gal dau
giau niekados ten nepakliūti.... Kaip tik kiek 
apmažėjo lyti, vėl leidausi eiti į prieplauką. Iš j 
viešbučio išėjau anksti, nes mano obalsis yra, 
“Geriau pusę valandos anksčiau negu pusę mi
nutes pervėlai. .. . ” To aš visados laikausi sa
vo kelionėse ir šiaip reikaluose.

Nuėjus į laivą, nusiperku bilietą į abu ga
lu, už 12 litų 50c. Už tą kainą gauni laive pus
ryčius, Nidoj užkandį viename iš ten esančių,
restoranų, ir vakare gryžtant laive užkandį. Ta 
tvarka yra labai gera. Laivas gi puikus, šva
rus, patarnavimas ir valgis geras, tikrai pirmos 
klesos, kaip kokiame gerame, viešbutyje. Apie 
tokią tvarką tam laive patyriau iš Juliaus Sme
tonos vakar, kuomet išsikalbejom, ir atėjęs į 
laivą žinojau kaip užsisakyti kelionę.

Kas ta Nida? Pirmiausia, tai yra mažas
žuvininkų kaimelis, kur yra Įrengta vasaroto
jams kambariai, ir ten daugelis praleidžia vasa-! 
ra su gamta labai ramiai ir pigiai.

Iš Klaipėdos Nidą pasiekti kitaip yra labai 
sunku, geriausia plaukti laivu. Nida yra pats 
paskutinis punktas kur Neringos pusiausalis 
rubežiuojasi su Vokiečių valdoma Rytų Prūsi
jos teritorija. Kurie turit Lietuvos žemėlapį 
pažiūrėkit į jį ir rasit jame ilgą ir siaurą ky-j 
šulį žemės, lyg kokį liežuvį. Viename jo šone, 
yra Baltijos jura, kitama Kuršių marios. Lai"

vas j Nidą plaukia Kuršmare, nesiekiant Balti
jos. Prie Klaipėdos ta Kuršmare užsiraukia 
lyg butelio kaklas — čia vandens kelias yra 
siauras, lyg pertaka, lyg plati upė. Tolyn į pie
tus važiuojant, Kuršmatė platėja ir platėja, ties 
Nida pasiekdama pačią didžiausią platumą.

Neringos pusiausalis visu laiku buna iš de
šinės. Iš laivo gražiai matyt visas tas Nerin
gos kraštas, vietomis aukštokas, vietomis visai 
nuolaidus. Per kelioliką kilometrų nuo Klaipė
dos jis yra pušaitėmis apželdintas. Iš Klaipė
dos pusės ilgokai tęsiasi miestas ir priemies
čiai, matosi dirbtuvės, paskui gi jau ūkės. Ne- 
rigos, to liežuvio, kupra aukštoka, bet žemynas 
kairėje Kuršmarės pusėje, kur matosi ūkės, vi-) 
sai žemas ir lygus.

Už valandos-kitos važiavimo, nustojo lyti. 
Tada galėjau išeiti ant laivo denio ir laisviau 
apžiūrėti apielinkes. Kuršmare platėja ir pla
tėja. Kairėje jos pusėje pasimato pušynai, o 
Neringa pasidaro visai plika, grynas smėlynas.

Kuršių marios yra tai Lietuvos upių supi
lamų vandenų vieta, kurie ties Rusne, kur bai
giasi Nemunas, subėga į šį gausų vandens kū
ną. šia Kuršmare važiuoja laivai iš Kauno į 
Klaipėdą, pravažiuodami Ragainę, Tilžę, Rusnę,, 
Jeigu kada tas žemės liežuvis nuskęstų, tada iš 
Nemuno išplaukę laivai atsirastų tiesiog Bal
tijos juroje, ir jura tokiu plotu padidėtų.

Laivui plaukiant, tame vandenyje matosi 
būriai laukinių ančių, kurias matydami medžio
tojai nemažai seilių nuryja.... Aš medžoti ne
mėgstu, taigi man tos antys turėjo įdomumo 
tik tiek kiek galima buvo jas iš arčiau pažinti.

Neringa toliau darosi kalnuota, bet vis pli
ka, su gana stačiais į vandenį einančiais kran
tais.

Privažiuojam Juodkrantę, pirmutinį žuvi
ninkų kaimą Neringos pusiausalyje. Čia van
denyje matosi suleista šimtai tinklų, kuriuose 
žuvininkai tikisi, po tam tikro laiko tinklus 
traukdami, rasti gausybę žuvies, kuri yra jų 
duona, pragyvenimas. Nieko kito Neringoje 
gyvenant negalima veikti kaip tik vandenyje 
žuvauti, nes tuose smiltynuose niekas neauga, 
išskyrus kaip kur tik daržovės.

Toliau privažiuojam lėkštesnę Neringos da
lį, kur vėl apželdinta pušaitėmis. Kuršmare jau 
tiek praplatėja kad Neringos pakraščiu laivui 
plaukiant, kitame marės krašte aukšti pušų me
džiai matosi jau lyg viršūnes iš vandens iški
šę. .. . Tik tiek ano krašto jau besimato. \

Dar kiek pavažiavus ir artėjant Nidos, ki
tas šonas Kuršmarės visai prapuola iš akių ■— 
matosi tik grynas vanduo. • -

Laivas atplaukia sustojimo vieton, ir štai 
jau mes Nidoje. Nida yra mažesnis kaimelis 
negu aš įsivaizdavau, ir paties miestelio-kaimo 
plote Kuršmarės: pavandenis negražus, nesmėli- 
nas, bet juodžemis, nors išrodė kad visas Ne
ringos liežuvis daugiau nieko neturi kaip tik 
baltą smėlį, čia yra ir dideli pušynai ir šiaip 
medžių, tarp kurių stovi namelilai, daržais-so- 
dais apsupti, yra valgyklos, viena-kita krautuve, 
ir vasarnamiai. Aukštai kalne stovi jurų švy- 
turis, kuris tarnauja ir Baltijos ir Kuršmarės į C I
laivams, nes iš abiejų tų vandenų matomas.

Dangus buvo apsiniaukęs, bet oras šiltas. 
Tikėjausi lietaus, tačiau rūpėjo matyti ir. Ni
dos apielinkes ir nueit į Baltijos jurą pamaty
ti kaip ji šioje vietoje išrodo. Nieko neklausį- 
nėdamas ir negaišuodamas einu keliu vedančiu 
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per kaimą į kalną, į pušyną, per kurį kelias tę
siasi, iki pat Baltijos vandenų. Pusiaukrantėje, 
dar miestelyje prieinu mokyklą, kurioje girdė
josi vaikučių dainavimas. Mokykla graži, pra
dinė. Manau sau, argi čia bus Vokiška mokyk
la kur vaikučiai Vokietinami. Bet arčiau pri
ėjus pasigirdo gražus Lietuviški balsai, vaikų 
ir mergaičių, kurie; dainavo, “Ant Kalno Kark
lai Siūbavo....” Per Nidos gatves einant, vie
tomis prie namų yra išdėtą iškabos Vokiška ir 
darkyta Lietuviška kalba, sakančios kam šiame 
name ar kieme galima gauti arkliai nuvažiavi
mui į elnių ruožtą. Reiškia, šioje srityje, dide
liame pušyne kur nors už kelių kilometrų ran
dasi tų išdidžių, gražių girios raguočių, kurie 
galima iš arti prieiti ir matyti. Aš betgi su-

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

maniau eiti pėkščias į Baltiją, ir jeigu kur pa
sitiksiu kelyje elnių itai bus gerai, jei ne, irgi 
gerai, nes neturėjau noro juos matyti.

Kitur prie namų kabo išrašai skelbianti, 
“čia gaunami kambariai” —• Lietuviškai ir Vo
kiškai.

Toliau keliu einant, važiuoja dviračiais trys 
vyrukai, ir tie Lietuviškai kalbasi, nors čia ga
li tikėtis daug Vokiškumo, kurio ir yra. Gir
dint Lietuviškai ir vaikučius dainuojant ir jau
nimą Lietuviškai kalbant, neišrodo kad čia vi
sai jau Vokiška, kaip Vokiečiai nori įtikinti.

Toliau nuo pavandenio nuėjus, vėl prasi
deda vienas smiltynas, kuriame auga pu.ys, ma
žos ir didelės. Tuoj pajunti kad čia oras labai 
tyras, sveikas, ir aplinkui kiek matosi gamta 
labai graži, ir tik gamta.

Užlipus į pačią Neringos kuprą, iš kur jau 
eina nuolaidumas į Baltijos pavandenį, prieini 
patį gražiausi pušyną, kur tarp pušų vietomis 
įsimaišę auga ir beržai.

Mišku einant gražiu keliu, oras labiau ir 
labiau blaivėjo, ir nors jau rudenio laikas, vi
durdienį dangui išsiblaivius, saulė pasidarė to
kia šilta ir maloni kad rodės lyg pats vidurva
saris. Dairausi aplinkui ar nepamatysiu elnių, 
bet rupi prieiti Baltijos vandenys, kurie man 
rūpėjo matyti daugiau mano rašymo tikslams, 
istoriškoms apysakoms. Dar buvo apie 11 va
landa prieš pietus, taigi iki laivo gryžimo buvo 
7 valandos laiko — laivas išplauks tik <6 valan
dą vakare ir mąn buvo labai dau^ laiko ap
eiti visur kur tik akys veęįė. ,

■Kelias per pušyną geras ir kitas,į išmin
džiotas. - Artėjant Baltijos pakraščio prasidė
jo visai klampus baltas smėlis ir čia jau buvo 
sunkiau eiti. Bet ėjau iki pats vandens. Per 
pusvalandį perėjau skersai tą žemė? liežuvį ir 
atsiradau , pačiame Baltijoj pakraštyje. ,

štai prieš mane Siūbuoja, banguoją, nors 
labai tingiai,. Baltijos, vanduo. Oras šiltas, ir 
matosi kaip kas maudosi juroje. Rakraštis dai
lus smėlynas, nors pilnas ir akmenukų, .bet to
kių gražių, visokiais pavidalais vandens nudai
lintų, kad neiškentęs prisirinkau jų pilnus kiše- 
nius, parvežimui namon! , Einu ir einu tolyn 
pakraščiu šiaulėn, kur matosi žmonių, nors la
bai mažai jĄ buvo, nes jau rudens laikau.

Baltijos pakraščiu matyt labai toli, Diet be
veik pats to liežuvio galas prie Klaipėdos, ir į 
pietus taip pat matosi per '.daugybę kilometrų. 
Toks reginis tiesiog vertas daug pinigo?

1 į . .. > .. ;
Seka: Maudymasis Baltijos Juroje!

Prie Didžiojo švyturio.

jJKOVŲ del Lietuvos nepri
klausomybės gadynė Amerikos 
Lietuviams tautiniame veikime 
buvo aukso gadynė. Musų kai
riuosius atėmus, kurie it pie
menukai apie statomos Lietu
vos langus švilpavo, VISI Ame
rikos Lietuviai dirbo. Dirbo 
savo tarpe, ir pasiekdavo sve
timtaučius. Bostono Lietuviai 
palenkė Senatorių Lodge savo 
pusėn. Illinois Lietuviai gra
žiai su Atstovu Sabbath veikė, 
o New Yorke Atstovas Chand
ler buvo prielankus. O kiek 
delegacij ų lankė Washingtoną, 
pasimatyti su Kongreso atsto
vais ir prezidentais! Važiavo 
visi: biznieriai, kunigai, vei
kėjai visokių srovų.

Dabar to gyvumo nėra. Len
kai Vilniaus krašte musų mo
kyklas uždarinėja, naziai Rytų 
Prūsijoje nori tautiškai išnai
kinti tą 106,000 Lietuvių ku
riuos rado 1900 metąis gyven
tojus surašant. Tai šian, tai 
ten Amerikos Lietuvių pakelia
ma protesto balsas, bet Ameri
kos visuomenė ir veikėjai jau 
nepritraukiami.

▼ v ▼

^PAIMKIM žydus. Aną die
ną jų delegacija atlankė vals
tybės sekretorių p. Hull ir pa
reiškė kalbą 350,000 žydų Su
vienytų Valstijų piliečių var
du. šalia to, prisikalbino ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
atstovą draugėje būti. Jie 
įteikė protestą prieš Lenkiją 
del padidėjusio žydų persekio
jimo. Sako, Prezidento Wilso- 
no pastangomis, Amerika pri
kėlė Lenkiją iš numirusių, o 
Amerikos žydų šelpimo Komi
tetas per 1914—1935 metus 
nusiuntė 27 miljonus dolarių 
aukų žydams. Todėl Amerikai 
privalu dar ir dėl žmoniškumo 
įsikišti ir priminti Lenkijai pil
dyti tautinių mažumų sutar
ties pažadus.

▼ T . ▼

ĮįBOSTONO “Herald” gal ge
riausia pataikė paskyti svar
biausią priežastį del kurios Vo
kietija yra baubas savo kai
mynams: “Prancūzija ir kitos, 
mažesnės valstybės, nejaus jo
kio saugumo kol Vokietija sa
vo kelią žengs tik vieno, neat- 
sakomingo žmogaus klausyda
ma ir atsižiūrėdama.” Kitais 
žodžiais tariant, pasaulio . ir 
baltųjų tautų ramybei butiniai 
reikalinga Vokietijai, susigrą
žinti demokratija ir spaudos 
bei minių laisvė.

▼

^LIETUVA kitų šalių žurna
listams iš minties neišeina ka
da žiuri į Vokiečių armijos pa
radus. New York “Times” ko
respondentas, pavyzdžiui, rašė 
pasižiūrėjęs į Hitlerio gimta
dienio proga Berltne suruoštą 
paradą, kurioje buvo daug šar
vuotų automobilių:

“Tačiau, reikia pabrėžti, ne 
visa Vokiečių armija motori
zuojama. Pasirodė ir apie 
tūkstantis arklių kurie kanuo- 
les vilko. Kai kurie generolai, 
sakoma, net susirūpinę kad ne
būtų perdaug motorų vartoja
ma. Jie tinka Europos Vaka
ruose, beit butų visai be vertės 
Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos 
balose”.

Butų gerai kad ant Lietuvos 
neišvažiuojamų kelių Vokiečių 
karo automobiliai niekad nepa
sirodytų. 

▼ ▼ *r

^LAIŠKŲ išnešiotojas visa
da ant kojų, ir vienas jų Mt. 
Vernon, N. Y., suskaitė kad per 
30 metų tarnybos Dėdei Šamui 
jis nudėvėjęs 363 poras avalų.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš- 
rašykit ją jiems: $3 metams



; Į KONFERENCIJA!
BENDRA TAUTINĖ KONFERENCIJA CLEVE

LANDE Birželio mėnesį TIKRAI ĮVYKS! Sumanymas 
tą konferenciją šaukti gavo visoje Amerikoje tautinin
kų ir sandariečių sluogsniuose nuoširdaus pritarimo.

Pats reikalas šią konferenciją iššaukė, kuomet rau
donasis musų teroras užsimojo prieš Lietuvybę!

Šiame numeryje ant 1-mo puslapio telpantis Ryti
nių Valstijų Sandariečių ir Tautininkų pasireiškimas 
už Konferenciją padaro Konferenciją Įkūnijama.

Momentas šaukia mus Į darbą — ir negalim raivy
tis ir dvejoti ar dalyvauti Konferencijoje ar ne.

Kurie tautininkai, sandariečiai ir tautiniai nusista
tę katalikai bus ne su Konferencija — jie bus prieš ją,

DOVANOS 
LAIKRAŠTININKAMS

Šiose dienose tapo paskel
bta laimėtojai Pulitzer’o 
dovanų už 1935 metus už 
atsižymėjimtis laikraštinin- 
kijoje. Dovanos duota už 
geriausią korespondenci j ą, 
už reporterišką pranešimą, 
už geriausi editorialą, už 
laikraščio geriausį pasižy
mėjimą. »

Kaip toli musų laikraš
čiai atsilikę nuo supratimo 
ką ištiesti laikraštis turi 
atstovauti. . . . Korespon

dentai didumoje laikraščių i 
yra tik šmeižikai; reporte
rių žinios — tik melagystė 
ir faktų iškraipymas; re 
daktorių straipsniai •— tik 
pagiežos skleidimas ir vi
suomenės akių dūmimas...

Pirma dovana už šių me
tų “atsižymėjimą” musų 
laikraštininkijoj turėtų te
kti Chicagos “Draugui”, 
kuris pirmutinis pasiėmė 
maišyti gero žmogaus var-į 
dą su visai nieko bendro 
musų gyvenime neturinčiu 
vardu.

Po $50 nuo galvos. Su
vienytų Valstijų skolos pa
didėjo iki to kad dabarti
niu laiku siekia apie $50 
nuo galvos kiekvieno šios 
šalies gyventojo, įskaitant 
ir vaikus.

prieš mus! DR. JONAS ŠLIUPAS ATVYKSTA

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

LizdasVilkų

Jos programas bus trumpas, jos norai nedileli, pa
sikėsinimų daug apžioti nebus, tik bus kalbama, svars
toma ir imamasi dirbti tai ko reikalauja pats gyvenimas 
iš musų, ir ką apleidę turėtume žlugti.

Raudonoji plėga — bendras komunistų ir socialis
tų neva “kongresas“ turi didelius užsimojimus: vienas 
jų, užgrobti Susivienijimą Lietuvių Amerikoje į savo 
rankas; antras — persiausti per visą Amerikos Lietu
vi ją, padarymui jos savo vergais ir išnaudojimo šaltiniu.

Raudonosios plėgos užsimojimas prieš viską per ei
les metų sukurtą, prieš tai kas Lietuviui yra šventa tu
ri išjudinti kiekvieną dorą Lietuvi stoti Į darbą!

1 # :‘i:

Raudonųjų užsimojimas yra siekti giliai ir plačiai: 
jie traukia į save tautines ir katalikiškas draugijas ir 
organizacijų kuopas; jie nori pasidaryti Lietuvius dar
bininkus savo nuolankiais vergais — ir padarys jei mes 
nestosim į kovą už juos!

Jų tikslas yra išgriauti tikėjimą ir tautybę iš šak
nų, o ką tas reiškia katalikams ir tautininkams ?... .

Taigi, visi dori Lietuviai veikėjai — į Cleveland© 
Konferenciją! Ši Kongerencija gali būti musų didis, 
bendru frontu pasipriešinimas, apšaukimas kovos mū
šų išgamoms, kurie siaučia dabar todėl kad tikrieji Lie- 
tnviai miega! Primename- musų kova bus kultūringa, 
ne barbariška, kaip ją veda, raudonieji, bet mes turim 
skelbti jiems kovą — jeigu norim gyventi!

-l: *

Bendroje Tautinėje Konferencijoje gali dalyvauti vi
si veikėjai kuriems rupi Lietuvybė ir kiti Rytinių Vals
tijų Tautininkų ir anksčiau “Sandaros” ir “Dirvos” pa
daryti pasiūlymai. .

Kurios draugijos manėt siųsti atstovus į raudonųjų 
“kongresą”, būdamos suklaidintos, dar turit laiko pa
keisti savo nusistatymą: įgaliokit tuos atstovus daly
vauti Tautinėje Konferencijoje.

Tautinėje Konferencijoje dalyvavimas reiškia sura
dimą naujų būdų, jiegų ir darbų draugijų augimui, kles
tėjimui. Dalyvavimas gi raudonųjų “kongrese” reiškia 
nėrimas sau virvės ant kaklo ir pasismaugimas Lietu
vybės atžvilgiu. Kurie norit savižudystės — dvasinės ir 
tautinės — rasit tam būdų namie, kam dar leisti pinigus 
į kokį ten “kongresą” važiuoti?. ...

& ‘-k

Viena ką galima pranašauti: Socialistų-komunistų 
“talka” yra tuščias burbulas: po SLA. seimo komunistai 
ir socialistai išeis į tokias rietynes kokių dar pasaulis 
nematė. Komunistai džiaugsis pasigavę dalį pašalinių 
Lietuvių ir bandys iš jų naudotis. Socialistai gal tik į 
vieną Susivienijimą laikinai liks įsikibę. Kam dėtis su 
tokiais gaivalais kurie vieni kitiems peilius galanda, o 
pašalinius, nekaltus tėmytojus nori padaryti savo auko
mis ?

Yra žinių kad Dr. Jonas šliu
pas pasieks New Yorką Gegu
žės 11 dieną. Taigi jis Ame
rikoj tikrai bus. Ir tikrai lan
kysis Clevelande.

Dr. šliupas tokiu budu daly
vaus Clevelande ir bendroje 
tautinėje konferencijoje, ir A. 
L. T. Sandaros ir SLA. seimuo
se.

“Dirvos” redaktoriui pasvei
kinus Daktarą jo 75 metų su
kaktuvių proga ir padavus ke
letą paklausimų kitais reika
lais, gerb. Daktaras jau Balan
džio mėnesį atrašė šitokį laiš
ką:

“Ačiū už laišką del karšaties 
prasidėjimo. Ir Lietuvoje .gan 
daug trukšmo pridirbo su tuo 
jubilejum. . . . Kažin ar tai 
verta? juk daug ir nedraugų 
yra. žinoma, įdomus yra pa
stabumas žmonių.

“Aš rengiuosi apsilankyti 
Amerikoje ir, jei busiu svei
kas, be abejo busiu SLA. jubi-

lejuje su savo šeima. Ketinu 
išvykti Balandžio 28 iš Klaipė
dos, jeigu suspėsiu susitvarky- 
kyti su namais ir pasportu bei 
finansais. Noriu pasimatyti su 
savo senais draugais, kurių pa
siilgau, ir pasidaryti naujų, jei 
bus galima. Mąn visi geri Lie
tuviai yra brangus....... Jei
galėsiu, gal ir parašysiu ką 
nors apie Lietuvių tautos at
eitį.

“Del Medicinos Istorijos iš
dalinimo neskubėk. Kada at
važiuosiu, pasirūpinsiu; juk 
dar reikės kiek daugiau nuvež
ti, kad visiems ištekus atsitei
sti. Atvešiu dar ir naują kny
gą apie Pasaulio Religijų Isto
rija.

“Ketinu Amerikoje užtruk
ti porą mėnesių; gal tuo metu 
galėsiu kiek pamatyti Ameri
kiečių dabartini gyvenimą. Taip 
ilgai nebuvus, labai įdomu.

“Viso labo ir daug labų die
nų ! Su tikra pagarba

Dr. J. šliupas.”

PAVASARIS TIES BALTIJA
Ech, Baltija, mėlyna Baltija, 
Gintarais taškais virš bangų, 
Ir pušys pakvimpa pakrantėje 
Pavasario jauno kvapu.
Ir smiltys geltonosios kopose 
Jau kopia ant vėjo sparnų. 
Pavasaris juroj jau supasi, 
Pavasaris virš vandenų.
Drąsiau tik, pavasari mėlynas, 
Tėvynės laukai greit žydės, 
Ir Baltiją artimą, mylimą 
Lietuvis priglaus prie širdies.
Žinau, mano pasakų Baltija — 
Pavasariai švito keli,
O tu vis su audrom, su viesulais 
Nirštingai kariauti turi.
Pavasaris kopose skalija 
Ir supas su jura žalsva, — 
Už kopas pakrantėje, už Baltiją 
Plienu sužvdės Lietuva!. .. .

“Karys”. J.. K.

SOCIALISTŲ 
TRAGEDIJA

Kaip musų taip ir kitų 
tautų socialistai priėjo liep
to galo: šok į vandenį arba 
susidėk su komunistais.

Be komunistų jie, ypač 
musų gyvenime, yra visai 
bereikšmiai, juos tautinin
kai sukiša. į maišą ir už
raukia.

Taigi jiems prisiėjo šok
ti prie komunistų. Bet čia 
ir susiduria su tragedija: 
turi komunistams užsileis
ti, o jei ne tai komunistai 
vistiek juos nušluos.

Be komunistų nieko so
cialistai negautų, bet eida
mi su komunistais turi su 
jais dalintis, bet tik iki ko
munistai pagaus socialistų 
sekėjus i savo maišą .. .

Tik to užgyveno musų 
smarkus rrrevoliucijonie- 
riai po desėtkų metų skete- 
riojimosi....

ATEITININKAI ■
TVARKOJE c <

“Dirvos” redaktoriui te
ko asmeniškai girdėti viešą 
kalbą Lietuvos Atėitinįnkų 
atstovų, Dr. Leimano ir 
A d v. Laučkog, ir su' jais as
meniškai išsikalbėjus pa
tirti jų tikslą Amerikoje..

Jų kalbos apie Lietuvą 
yra labai geros,1 jie nieko 
neužsipuola ir nepeikia, tik 
apsakinėja Lietuvybę žadi
nančius dalykus.

Kiekvienam geram Lietu
viui jų kalbos patiks ir ver-

■ los paklausyti.

VELYKOS LIETUVOS 
KAREIVINĖSE

' Velykos, Velykos! Jau šnara upeliai, 
O kalnuose melsvos žibutės jau matos. 
Velykos aplankė mus tėviškes, kaimus, 
Aplankė. Velykos ir mus kazematus.
Koks džiaugsmas kai degam pavasario 

laime,
Kiekvienas laimingas šiuo džiaugsmu tyliu 
Viens laišką, kits siuntinį gavo iš kaimo, 
O aš, nors ir nieko — Velykas myliu.
Atsimenat, vyrai, dienas tas vaikystės, 
Kiaušinius Velykų dažytus margai?
Šventoriuj stovėjome, mainėm margučiais, 
O bokštuos galingai skambėjo varpai....

i ' Į I

If šiandien kartu štai vėl švenčiam 
Velykas,

Bet mus. dabar riša jau kario dalia.
Dainas vėl dainuojam ir žaidžiam 

margučiais,
Širdyj gi — plieninė vyro valia!

“Karys”. St' Taniulaitis,

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Ne, Zigfridą pašalinti sunku, jis 
turi savo šalininkus, negalim padaryti to 
be popiežiaus leidimo, o žinai kaip jis ne
prielankus mums.... — kalbėjo von Al- 
tenburgas savo draugui Hochswaldui.

Ir pažvelgė von Altenburgas į Hoch- 
swalda. Suprato gerai vienas kito mintį, 
tačiau nei vienas neišreiškė jos balsiai. 
Tik pažiurėjo vienas į kitą, Altenburgas 
gi, papurtęs galvą, tarė:

— Ne, šimtą kartij ne!
Ir vėl abudu nutilo, tik girdėjosi abie

jų jų kvėpavimas kambaryje.
— Taip, — staiga pertraukė tylą Al- 

I tenburgas, — turite padėti man, aš neduo- 
j siu pražūti Brolijai, neduosiu kad koksai 
ten Lenkti kunigaikščiukas taip sustiprė
tų. Jų pasiuntinius tačiau reikia priimti 
kaip pridera, tik reikia mums pasirūpinti 
patraukti savo pusėn popiežiaus atstovą, 
kuris būtinai turi būti musų žmogum, nes 
ką jis popiežiui apie mus pasakys turi bū
ti pasakyta musų naudai. Lenkų gi vys
kupus, kurie veda visą Vladislavo bylą su 
mumis del žemės’, reikia taip pat patrauk
ti savo pusėn ar tai pinigais, ar aukštas 

i vietas pažadant, ar kaip kitaip....
■ — Pavojingas tai kelias ir mes nega

lim taip kovoti, — tarė Hochswaldas: — 
čia bus toki vyskupai kaip ir jų pirmta- 
kunas, Šv. Stanislovas, kuris leidosi kara
liui sukapoti save, bet nenusileido.

— Na, jei ne auksu tai prižadais pla
tinti tikėjimą galima pritraukt juos. Kuo
met susitaikysim su jais, lengviau mums 
bus nuveikti Gediminas, kuris girdėjau pi
lį sau statosi ant Neries kranto ir naują 
miestą steigia.

— Taip, ir tai, rodos, muro pilį, pana
šią į musų, — pridūrė Hochswaldas.

— Tegul sau stato, ir su juo reikia 
mums santaikos. Kuomet mes čia, Zig
fridui žinant, derėsimės su Lenkų pasiun
tiniais, tu su Robertu von Vartburgu ir 
von Papenheimu slapta nuneškite Gedimi
nui dovanas ir susitaikykite su juo, pri
kalbėdami jį prieš Lenkus, kurie, sakyki
te, buk norį užgriebti Lietuvos žemes už 
Bugo upės. Jus turite padaryti tai, kad 
Gediminas eitų su mumis prieš Lenkus. 
Mes tuo tarpu išsiderėsime iš Lenkų pa
siuntinių kuo toliausias ribas jų žemėse, 
parašysime sutartį, pasilikdami sau kokį 
nors punktą, pagal kurį galėsime paskiau 
nepildyti sutarties; lengva mums bus tai 
padaryti, kadangi tarp jų pasiuntinių nė- 

i ra išmanančio įstatymus žmogaus.
— Suprantu, — atsakė Hochswaldas. 

— O paskiau, kuomet Gediminas užpuls 
Lenkus, galima bus pakurstyti ir Mazovi
jos kunigaikštis prieš Lenkus, kad ir jis 
pareikalautų atgal Lenkų užgriebtas iš jo 
žemes.

— Lengva bus pakurstyti Ziemovitą, 
nes jis ir taip jau neužganėdintas Vladis
lovu, kuris pavojingas yra Mazovijos ku
nigaikščiui, — tęsė toliau Altenburgas. — 
Pagalios, godus tai kunigaikštis, lengva 
bus jį papirkti pažadėjimais, tik reikia 
rankų kurios padėtų darbe, o pirmiausia 
galvų kurios išmaniai, be Zigfrido žinios, 
apsiimtų varyti šį darbą.

— Rankii ir galvų jūsų įsakymams 
pildyti užteks, •— tarė Hochswaldas. Apie 
mano ištikimybę nėra ko nei kalbėti, bet 
ar esate užtikrinti kad pasiuntinybėje į 
Gediminą padės jums Vartburgas ir Pa- 

; penheimas?
— Padės, jei tik jus, Hochswalde, pa

dėsite man. Didisai mistras, norėdamas 
nešioti Didžiojo Mistro vardą, nuduoda 
buk klauso kuomet kalbama jam apie Bro
liją, o ypač apie žemės iš Lenkų pusės ga
vimą, o taip pat ir apie derybas su Zie- 
movitu, nes žino kad šituo keliu einant di
desnį turės pelną Brolija, kaip kad sto
jant atviron kovon. Bet kuomet primena 
jam kas nors apie taikymąsi su Gediminu, 
jis pyksta. Jam rodosi kad su Gediminu 
nėra ko derėtis, kad Lietuviai nepavojin
gi. Tuo tarpu Lietuviai kas kart darosi 
pavojingesni, nes jau galingesni kaip pir
miau buvo. Jau Gediminas, rodos, ir su 
popiežium tariasi, net ir katalikų tikėji- 

imą priimti žada, kad tik nereikėtų mums 
Įlten kardu tikėjimas platinti. ’ Kas blo

giausia kad stato sau pilis ir nebijo mu
sų užpuolimų. Nebedaug jau reikia iki 
to kad pats užpultų mus. Bet musų Didis 
Mistras netiki tam, jam Lietuva vis dar 
tebeišrodo laukinių žmonių kraštu ir nei 
nemano apie derybas su Gediminu.... — 
kalbėjo Altenburgas.

— Bet jus to norite, visa Brolija, visi 
komtūrai to nori, — patvirtino Hockswal- 
das, — ko gi mums žiūrėti Mistro.

— Tvarkos Brolijoje palaikymui ta
čiau Zigfridas reikalingas, — atsiliepė Al
tenburgas. — Tas pats Vartburgas arba 
Papenheimas, taip atvirai šiandien man 
išsipasakojanti, gal patys panorės paskiau, 
Zigfridą pašalinus, užimti Didžiojo Mistro 
vietą, todėl kiekvienam atskirai reik kal
bėti kad jam tiktai pridera užimti ta vie
ta. Todėl tai aš ir kviečiu juos keliauti 
pasiuntiniais į Gediminą....

Įtikinsiu juos kiekvieną atskirai kad 
sutarties su Lietuviaiss padarymas bus 
kiekvienam jų laipsniu prie Didžiojo Mis
tro vietos užėmimo; nesibijokite, Hochs
waldas moka gerbti jūsų įsitikėjimą, ir 
taip kaip jus trokšta Brolijai galybės.

— Tuomet jus busite Brolijos marša
lu, — tarė Altenburgas.

— Ačiū jums, — atsiliepė Hochswal
das ir spaudė ranką busimo Didžiojo Mis
tro. Po to Hochswaldas nuėjo pasilsėti, 
Altenburgas gi nuėjo pas Didįjį Mistrą 
pranešti apie atvykusius svečius.

Zigfridas gulėjo kaip paprastai, savo 
kambaryje ant plačios lovos, apdengtos 
meškos oda, atgabenta, matyt, iš Lietu
vos. Užgirdęs kad kas pravėrė duris, jis 
ranka davė ženklą inėjusiam prisiartinti.

— Vis man tos kojos skauda, — pra
dėjo jis aiškintis, gulėdamas.

Altenburgas tačiau neklausė jo žo
džių ir prisiartinęs tarė:

— Atvyksta pas mus svečiai, su ku- 
i riais ir priimant ir kalbantis reikia skai
tytis.

Zigfridas tik užsimerkė, lyg norėda
mas pasislėpti nuo neprašytų svečių.

— Jo Šventenybės Jono Dvylikto le
gatas, Kujavų vyskupo Gervardo, Gniez- 
no arkivyskupo Janislavo ir Mogielcų opa- 
to Domarato lydimas, — tęsė toliau Diet- 
richas.

— Jo Šventenybės Jono Dvylikto? — 
atkartojo nenoromis Zigfridas. — Juk jau 
popiežius buvo atsiuntęs legatą delei Ry
gos vyskupo ir šis klausimas jau užbaig
tas, — pridūrė po valandėlės.

— Su vyskupu jau užbaigta, •— tarė 
nekantriai Altenburgas, — bet prasideda 
klausimas apie Dobrzino ir Michalovo že
mes, už kurias apskundė mus popiežiui 
Lenkų karalius. Gervardas, be to dar, no
rėtų atgauti Kujavų žemes, kurias mes 
užgriebėme. . . . Dievas žino ką atneša tie 
pasiuntiniai....

— Taigi kalbėkis su jais, maršale, •— 
tarė Didis Mistras. — Juk matai kad silp- . 
nas esu....

(Bus daugiau)

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

REIKALAUKIT '‘DIRVOJE"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra ‘‘Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. __________________________________ 50

(Vaidina 8 vyrai, G moterys, keli vaikai)

Karalienes Sabbos
MIKALDOS
PRANAŠYSTES t

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave, ‘ Cleveland, O.
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LITERATŪRA
Adv. Nadas Rastenis

SPARNUOTI LIETUVIAI—DARIUS IR GIRĖ
NAS. — Iliustruota, 384 puslapiai, pareng

ta Kapitono Petro Jurgėlos; spauda “Vyties” ir 
J. F. Cuneo Co., Chicago. Kaina tik $1.50. 
knyga ir akiai malonumas ir sielai maistas, 
je sėkmingai aprašoma musų pirmutinių

Ši 
Jo- 
oro musų tautos dalis 

dirvoje—mes tikrai 
tikra meile, nuošir- 
dirbdami ir eidami

Musu Kova Del Vilniausc

PER T,VORĄ
PASIŽVALGIUS

MIMUS

di-didvyrių gyvenimas, prisirengimas prie jų 
džio žygio ir paties žygio eiga. Joje telpa daug 
pačių lakūnų užrašų, Amerikos Lietuvių laik
raščių pastabos, ir tų kurie jų žygiui pritarė ir 
tų kurie skersakiavo. Taipgi joje telpa visų Pir
mutinio Skridimo iš New Yorko j Kauną komi
tetų ir veikėjų surašai. Apart to, joje randasi 
Lietuvių ir svetimtaučių spaudos didelės pagar
bos žodžiai bei musų ir kitautučių visuomenės 
veikėjų lakūnus Įvertinanti pareiškimai. žo
džiu, tai didelių darbų ir prakilnių minčių vai
nikas musų žuvusiems didvyriams, ši knyga 
kiekvieno Lietuvio knygų rinkiniui yra neįver
tinamas priedas.

(Galima gauti “Dirvos” knygyne, su per
siuntimu į kitą miestą $1.65. Vietiniams $1.50.

Lietuvoje dar ne viskas g'erai, bet kas negerai 
tai reikia taisyti.

Dabar pakartosime ką Kapt. Jurgėla sako 
minimayne įžanginiame straipsnyje jo paties žo
džiais :

“....jei bent didesnė 
stos darban plačioje tautos 
sukursim didžią ateitį. Su 
džiai, atkakliai ir sutartinai
tautinu kielių galėsim sukurti tokią Lietuvą 
prieš kurią nusilenks ir socializmas, ir komu
nizmas, ir fašizmas....”

“ ‘Tauta’ tarnaus tautiniams ir kultūri
niams Lietuvių reikalams. Visi geros valios 
Lietuviai, ypač visuomenės veikėjai, rašytojai 
ir laikraštininkai kviečiami talkon: aprašinėti 
atskirų Lietuvių ir organizacijų darbus, kurie 
turi reikšmės musų visuomenei, ir nuoširdžiai, 
be jokios pagiežos, su tikra meile svarstyti įvai
rius musų tautos tikslus ir reikalus. Iš to kils 
daug minčių, kilnių sumanymų ir uždavinių. Lie
tuvos išeiviai ir jaunoji karta turi rengtis ne 
tirpti svetimoje aplinkumoje, bet gyventi, ben
drai dalyvauti Lietuvių tautos žygyje į šviesią 
ateitį ir kartu prisidėti prie žmonijos civiliza
cijos kūrimo.”

Sumanymas ir tikslas neįkainuojamas.
“Tauta”, einant pamtine minčia, užpildys 

bent vieną didelę spragą Amerikos Lietuvių li
teratūroje. Ikšiol, laikraščiai musų tarpe dar 
galėjo bręsti, bet žurnalai veik visi su gyvenimo 
bangomis nuplaukė.

“Tautos” likimas, žinoma, priklausys ne tik 
nuo jos pačios dvasios bet ir nuo Amerikos Lie
tuvių ja susidomėjimo ir rėmimo.

Amerikoje, “Tautos” prenumerata metams 
kainuoja $2.75, vienas numeris 25c.

“Tauta” išrodo busiančiu papuošimu išeivio 
ir pastogės ir jo sielos. Patartina visiems tą 
žurnalą užsiprenumeruoti. Antrašas 
123 Union avenue, Brooklyn, N. Y.

DIEVE, PASIGAILĖK MUSŲ! — Gražiais vir
šeliais, 400 puslapių. Angliškai šį veikalą 

parašė W. T. Scanlon; išvertė Į Lietuvių kalbą 
broliai Petras ir Kastas Jurgėlos. 
Marijampolėje 1932 m. 
saka.

NAUJOS KNYGOS
Iš LietuvosSpausdinta 

Pasaulinio karo apy- 
Visi žinome kaip karas yra pragaištin

gas; bet ne visi pilnai suprantam kiek jis yra
prakeiksmingas. Visuomenė turi skaityti šį ku
rinį, žinot visus karo pekliškumus, ir stoti prieš 
visus užpuolančius karus. (Knyga taipgi gau
nama “Dirvos” knygyne, su persiuntimu $1.00.)

LENKŲ TIKSLAI TIE 
PATYS

Musų tautos kova del Vil
niaus, savo sostinės, atgavimo 
pereina į naują laikotarpį, ku
riame reikės visiems Lietu
viams labiau savo jiegas įtem
pti.

Ikšiol kai kurie Lietuviai vis 
dar tikėjosi kad gal ir pasisek
sią su Lenkais susitarti, jei ne 
del visiško ir greito visų už
grobtų žemių grąžinimo tai 
bent del geresnių kaimyniškų 
santikių nustatymo* žinoma, 
mums anaiptol neatsižadant 
savo teisių į Vilnių ir visą oku
puotą Lietuvą.

Patys Lenkai nekartą spau
doje pažymėjo ir jų valstybės 
vyrai žodžiu pakartojo kad jie 
visiškai pripažystą 
tautos savaimingumą 
tybės teises ■— ir kad 
krašto Lietuvių teises 
norį tik kad to krašto Lietu
viai butų lojalus Lenkų vals
tybei.

Tačiau paskutinieji įvykiai 
Vilniaus krašte ir visoje Len
kijoje mus galutinai įtikina 
kad nėra ko laukti iš Lenkų 
jų geriems norams pasireiš
kiant. Lenkijos vyriausybė ro
do tvirčiausį pasiryžimą iš pa
grindų išgriauti Lietuviškumą 
Vilniaus krašte. Pilsudskio į- 
pėdiniai su Lietuvos dvarinin
kais priešakyje slopina Vilniaus 
krašte kiekvieną, net ir nekal- 
čiausį, tautinės gyvybės pasi
reiškimą. Mokyklos ir skaity
klos galutinai likviduojamos, 
spauda visiškai varžoma. Su- 

“Tauta , | sipratę Lietuviai persekiojami, 
tremiami, kišami į kalėjimus.

i Lenkų politikos linija rodo 
'jų kietą nusistatymą vykdyti 
savo tradicinę imperialistinę

' mintį: išnaikint Lietuvybę Lie-
Į tuvos rytuose ir per musų gal
vas siekti Baltijos juros. Ga
lima numanyti kad naujam ka
rui ištikus Lenkai turės dide
lės pagundos pradėti vykdyti 
savo amžiną svajonę.... Ži
noma, visa tai neturi musų nei 
gąsdinti nei į nusiminimą va
ryti. Lietuvių tauta tik užsi- 
grudys gal dar ilgai ir sunkiai 
kovai. Pergalė vistiek bus mu
sų pusėje, nes musų pusėje tei
sybė. Per amžius musų tauta 
turėjo kovoti už savo gyvybę. 
Kovosime ir toliau. Perdaug 

$1.00 brangi yra gyvybė ir laisvė, 
ypač tautai atgimusiai naujam 
gyvenimui.

Lietuvių 
ir vals- 
Vilniaus 
gerbsią,

keliais į kulturinį rytojų; Lietuvos Jau- 
— A. Simutis; Siųskime Kielą Dariaus- 
Keliu — raginimas remti trečią skridi- 

Amerikos į Lietuvą; Lietuviai Amerikos 
.kalinimas

ŠTAI KELETAS NAUJAUSIŲ KNYGŲ, 
PAŽYMESNIŲ RAŠYTOJŲ

ALTORIŲ ŠEŠĖLYJE $1.00
šis nepaprastai gražus seminaristo romanas yra 
trijuose tomuose, ir visi trys tomai už $4. Roma
no autorius1 Putinas-Mykolaitis šiuomi savo veika
lu nepaprastai pragarsėjo. Veikalas yra vienas iš 
vertingiausių kuris pasirodė literatūriniame pasau
lyje.

FRANK KRUK $2.25
P. Cvirkos romanas 2 tomuose, kuris 1934 metais 
laimėjo literatūrinę premiją. Veikalas paliečia iiuo- 
tikius Amerikiečio Lietuvio, apie kuri spaudoje bu
vo kilę daug ginčų.

ŽEMĖ MAITINTOJA
Labai įdomus romanas iš Lietuvos naujakurių gy
venimo. Parašė P. Cvirka.

KARJERISTAI $1.25
Šis visuomeninių motyvų romanas parodo tikrą Lie
tuvos gyvenimo “kabinetų” veidelį. Autoriui J. 
Grušui puikiai pasisekė įkūnyti šių dienų karjeriz- 

' mo “viešpačius”, kurie prisidengę įvairių patrioti
nių organizacijų frontais, įsigauna direktorių ir 
kartais ministerių stalų ir paskui kraunasi litus.

KELIONĖ APLINK stalą $1.00 Ekskursijos Į Lietuvą
T; Tilvyčio romanas iš valdininkų gyvenimo, kuria- - H
me autorius nepasigailėjo satyriškos druskos. Ro- j 
manas išėjo labai gyvas ir juokingas.

KOKIOS MUSŲ PAREIGOS?
Turint tai prieš akis, tenka 

klausti: kokios gi musų parei
gos? Ko Lietuvių tauta bei

TAUTA — mėnesinis žurnalas. Leidėjas ir re
daktorius, Kapt. Petras V. Jurgėla, 123 

Union avenue, Brooklyn, N. Y.
Pirmas “Tautos” numeris (Balandis, 1936) 

ir akiai puota ir minčiai vaišės, žurnalo dydis: 
9x12 colių, 30 puslapių, o kokybė; geras popie
rius, graži, aiški ir švari spauda; puošnus vir
šutinis puslapis, pats žurnalas tinkamai ilius
truotas.

žurnalo turinis: {VADAS ■— redaktoriaus- 
leidėjo; Lietuva — bruožai apie šalies ūkį ir jo 
dalykus; Jungtinės Valstybės —< maždaug tokie 
patys bruožai apie Ameriką. Kiti Kraštai •— ži
nios iš kitų šalių; Italų-Etiopų Karas; Mokslas 
ir Technika; Tautiniai Reikalai — J. Keliuotis 
— pagrindinė mintis; Lietuvių tauta turi eiti 
idealų 
nimas 
Girėno 
mą iš
Politikoje — Adv. K. R. Jurgėla •— 
dalyvauti Amerikos politikoje, kuriant ir su
jungiant Lietuviškus piliečių klubus; Chicagos 
Veikla; Velykų šeimininkai — Liūne Janušy
tė — apysakaitė; Poezija — eilės: Kiršos, Tys- 
liavos, Neries ir Vaičiūno; Lietuvių Kalbos Da
lykai — apie Lietuvių kalbą ir rašybą; Menas— 
Petras Rimša; Filmai — apie Amerikos filmas; 
knygos — apie knygas bei raštus; Moterų Rei
kalai — Lietuvių moterų vaidmenys seniau ir 
dabar; Įvairianybčs. Pabaigoje gi •— juokai.

Kapt. Petras V. Jurgėla yra atsižymėjęs 
savo literatiniais gabumais parašyme ir redaga
vime knygos SPARNUOTI LIETUVIAI — DA
RIUS IR GIRĖNAS, vertimu, su Adv. R. K. Jur
gėla, į Lietuvių kalbą knygos “Dieve, Pasigai
lėk Musų”, ir kitais kuriniais bei raštais. Jis 
yra gabus literatas ir jo kalba yra aiški, reiški 
ir vaiski.

Įžanginiame straipsnyje redaktorius-leidė
jas, netiesioginai kvočiant, pareiškia: Seniau 
Lietuviai siekė savo kraštui laisvės. Dabar Lie
tuva didumoje laisva. Bet ar jau tikslas at
siektas? Ne. Kultūros, pažangos, meno ir tau
tiško susipratimo darbai mums peršami. Ame
rikoje musų jaunimas Lietuvos nesupranta ir 
nežino kam ji reikalinga, žlunga Amerikonizme.

MOKYTOJAS BANAITIS 85c
Paraše S. Budavas. Romanas-apysaka iš provinci
jos inteligentų gyvenimo, šis romanas dvelkia lai
ko dvasia ir duoda labai gyvų, ryškų sukempčjusio 
provincijos gyvenimo vaizdą.

MINISTERIS $1.00
A. Venuolio įdomus romanas' iš prietikių vieno i:e- 
no valdininko, kurs viešėdamas sename dvare susi
tiko su jaunos paneles dvasia, ir kurs pakliuvo į 
didelę nelaimę vesdamas jaunutę žmonelę.

MES ATEINAM
Epochinis J. Marcinkevičiaus romanas apie 
laikus kada Lietuva dar buvo Rusų valdoma.

$1.00 
tuos

85c
Parašė B. Ruseckas. 

kiek-

$2.00 
tomu

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
Lietuvos atgimimo novelė;
Šioje novelėje iškeltos mintys yra gražios ir 
vienam Lietuviui limpančios1 prie širdies.

VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS
Vienuolio novele, dviejuose tomuose, už abu
$2. Skaitydamas šią įdomių novel- pajunti Vienuo
lio gražų ir ypatingų rašybos stilių. Rašytojas ga
bus ir ši knyga vaizdingai nupiešia gyvenimo iliu
zijų.

Visos knygos yra didelės—kelis šimtusŠias knygas galima gauti pas
V. BYANSKAS

281 Olmstead Road 
Riverside, Ill.

ARBA
Reikalaukit “Dirvoje”

pusl.

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M. 
Modernišku motorlaiviu

16
4

10
1

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nemainant

Šįą ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 
Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 

•skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ 
Per Golhenburg^Stockholm

, Ekskursij.) vadovaus p. VI. Mučinskas. 
Švedų Amerikos Linijos centralinėje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyto Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš Netu Yorko
Drottningholm .............. Gegužės

i Kungsholm ..................... Birželio
Drottningholm .............. Birželio

■ Gripsholm ......................... Liepos
Platesnių žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentų, arba
SWEDISH AMERICAN LINE

Rockefeller Center, N. Y. City 
| 630 Fifth A’ e and 4 W f,|st Stjeėt

valstybė gali laukti iš savo 
brolių išeivių?

Visų pirma reikia žymiai pa- 
, gyvinti ir išplėsti kovos frontą 

Čia Amerikoje.
Lietuvai labai svarbi išeivi

jos moralinė parama, ypač šiuo 
Lenkų siautimo momentu Lie
tuvos rytuose. Tačiau nema
žiau svarbi dabar ir materiali
nė Vilniaus kovos parama.

Reikia visiems žinoti kad ir 
Vilniui vaduoti Sąjungos su jos 
Vilniaus Geležiniu Fondu dar
bai ir uždaviniai žymiai prasi
plėtė. Juo labiau Vilniaus kra-i 
šįte Lietuvybė slopinama juo 
daugiau jai paramos turi teik
ti tėvynės sūnus per savo V. 
V. Sąjungą. Pati VVS lėšas 
gauna iš savo narių mokesčio 
ir aukų Lietuvos žmonių ir iš
eivių. Iš Lietuvos valstybės 
iždo Sąjunga lėšų negauna. 
Musų valstybė turi labai svar
bų darbą diplomatinės kovos 
dirvoje ir tenai pritaiko savo 
rūpestį ir lėšas.

Taigi, labai svarbu kad mu
sų išeiviai labiau susirūpintų 
pinigišku Vilniaus kovos parė
mimu. Todėl reikalinga:

1. Įsteigti visose kolonijo
se Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius, kurių nariai apsiimtų 
mokėti kovos reikalams kas
met bent po pusę dolario (kas 
gali ir po 1 dolarį) ;

2. Kad tie skyriai ir ALRK. 
Federacijos V.V.S. skyriai pa
sistengtų savo kolonijose if 
apielinkėse išplatinti Vilniaus 
pasus ir ženklelius, neaplen
kiant nei vieno Lietuvio, ar ki
to Lietuvos išeivio ar jos drau
go;

3. Kasmet Vasario 16 dieną, 
Spalių 9 dieną ir kitomis pro
gomis visiems vizuoti Vilniaus 
pasus įlipinant į juos gražius 
Vilniaus ženklelius. Tam rei
kalui reikia paruošti (sumobi
lizuoti) kolonijose visą eilę pa
siaukojusių darbuotojų;

4. Visų mokyklų Lietuviai 
vaikai, ‘ moksleiviai, studentai I 
turėtų įsigyti Vilniaus pasus, 
klijuoti Vilniaus ženklus ir tuo 
aktingai prisidėti prie Vilniaus 
kovos;

5. Reikėtų sudaryti visos 
Amerikiečių akcijos centrą, ku-

at-

RUDA DIPLOMATIJA

ris tai akcijai vadovautų ir 
stovautų išeivius Lietuvos 
V. Sąjungos centre.

Visus tuos uždavinius numa
tydamas V. V. S-gos Centras 
Kovo mėnesį delegavo Ameri
kon vieną žymiausių ir dau
giausia Sąjungai nusipelniusių 
savo žmonių, Vincą Uždavinį.

Vincas Uždavinys tiems auk
ščiau minėtiems uždaviniams 
beveik idealiai tinka. Ameri
kos Lietuviai greitai galės pa
tirti jo gražų nuoširdumą, di
delius gabumus ir visišką atsi
davimą Vilniaus idėjai.

Vincas Uždavinys žada ap
lankyti čia visas, nors ir ma
žiausias, Lietuvių kolonijas. 
Laiko turės pakankamai, nebus 
reikalo skubėti. V. Uždavinys 
mielai eis kalbėti visur ten kur 
tik jisai bus kviečiamas. Tik 
labai prašytume kad kolonijos, 
kiek galėdamos palengvintų 
jam keliones, kurios, kaip ži
noma, susijusios su didelėmis 
išlaidomis. Tiesa, VVS. cen
tras skiria jam kuklių lėšų jo 
pragyvenimui, tačiau Sąjungos 
iš centinių aukų sudaromas 
biudžetas yra ribotas. Sunku 
butų Sąjungai padengti visas 
jos delegato kelionės išlaidas. 
Taigi, Sąjunga labai įvertintų 
ir butų dėkinga jei, kur gali
ma, jos delegatui butų duoda
ma butas ir palengvinama pra
važiavimas.

Jo atsilankymo ir prakalbų 
proga, butų labai svarbu kad 
butų parenkama kiek aukų V. 
V. S. centro varomai akcijai. 
Vilniaus kovos reikalams. Iš 
tų aukų butų išrašomi ir Vil
niaus pasai, kas jų dar neturi, 
ir įlipinami ženkleliai, 
pat labai svarbu kad juo dau
giau , Amerikos Lietuvių skai
tytų Vilniaus reikalams skiria
mą žurnalą “Musų Vilnius” (2 
dolariai metams).

Kol dar nėra pačių Ameri
kiečių sudaryto visos akcijos; Rejkia atsargiai — 
centro, prašome visais šios ak
cijos reikalais kreiptis į VVS 
delegatą V. Uždavinį, 46 Fifth 
Avenue, New York City.

Kan. F. Kemėšis,
VVS-gos Centro Komiteto

Narys.

Fricai laksto po Berliną, ? 
Ir begalo pyksta;
Ir kaip grybai iš po lietaus 
Jų “verfliuchtai” dygsta.

Mat, Lietuviai pasišiaušė
Ginti teises savo, 4, 
Ir Naziukų ilgą nosį 
Tarp žnyplių sugavo. 

Sako, Klaipėda ne jūsų! 
Bus valdžia teisinga ■— t
Valdininkams abi kalbos 
Mokėt reikalinga.

Naziai Londonan bėgiojo, 
Po Paryžių cypė, 
Romoj kelius nusitrynė, 
Po Berliną trypė.

Grasė Lietuvai pasmaugsią, 
Sutartį paneigsią,
Ir pilvus savo suveržę, 
Lietuvius priveiksią!

Nebepirksim jų kiaušinių!
Nebeimsim 
Uždarysim 
Tegul šoka 

Bet Lietuviai
Nei gero neduoda; 
Ko neperka Vokietukai, 
Tą Įeitiems parduoda.

Tai Berlinui vėl pakvipo » 
Mus kiaulaičių lašiniai, 
Kumpiai, dešros, ir žąselės. 
Ir kitokį gaminiai.

Ir vėl tiesia Kaunui ranką, «
Siūlosi draugauti, ’ ’

TĮaįp Kas jau buvo, tepražųva, > 
Lentynoj padžiauta....

Lietuviai, tačiau, bus sargus,..
Nuotaikos nekeis, 
Ir sukurto Ginklų 
Vistiek neapleis! 

Juk su velniu bulves

sviesto!
jiems rubežių — 
piestu!
nepabūgo:

Fondo

kepti

f' 
r

Akmenukų nelabasis 
Primaišys tikrai!

Vyt. Sirvydas.

BALTIMORE, MD.
Vienoje negrų bažnyčioj 

nigas pasakojo kad Dievas 
visais savo vaikais ir

L.Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimtmtĮ  

ĮI SAMAS JEWELRY Į 
f 6704 Superior Avenue e
= Rengiantiems apsivesti, dabar kada E
= ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- Ę
= V kti iš graždaikčių — deimantų ir -
E t \ visokių kitokių papuošalų — pir- =
— miausia kreipkitės į musų krautuvę, =

kur rasit didžiaušį rinkinį visų šių s 
= \—■ reikmenų. Taipgi esu specialistas E
= taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir E
= akinių. Viskas žemomis kainomis. E
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI č 
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. ?
FiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiH*
V.W.V.VA,^.V.VJ,A,AV.*.V.V.VA,.W.V»VAW."AVAVZ.".V. kai kunigas aukas rinko.

ku-
ru-

Į pinasi
■ duoda jiems viską ko jiems 
reikia.
dar nekrikštytas negras para
šė tokį laišką:

“Brangus Dievuli, duok man 
50 dolarių. 
man reikalingi,
kad Tu duodi 
visko ko jiems

Ir tą laišką

Tai girdėdamas vienas

Tu žinai kaip jie 
o kunigas sako 

savo vaikams 
trūksta.” 
įdėjo į kašelę 

Ku
li nigas zokristijoje tą laišką 
j perskaitęs, gardžiai pasijuokė, 
J bet norėdamas įgyti savo baž- 
J nyčiai naują avel§, nutarė 
5 rinkti tam negrui/ pinigų.
• Surinko 42 dolarius ir 
; jęs juos į vokąj pasiuntė tam 
i negrui. Kitą sekmadienį kuni- 
I gas nustebo Tadęs to paties 

negro rašytą Dievui tokį laiš
ką: i

“Brangus Dievuliau! Jeigu 
Tu man siųsi pinigų kitą kar
tą tai buk,malonus, nesiųsk jų 
per kunigą, nes jis pereitą 
kartą mam neatidavė 8 dola
rių.” / |

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

pa-

įde-

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais laivais 

C O LUMBu S 
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG ~ NEW YORK 
. 1 PatQgus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno
i.1’ ar Hamburgo.

Informacijų klahskite pas vietinį agentą arba 

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
1130 Euclid Avenlie _ Cleveland, Ohio

7DIENOS Į LIETUVĄ

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

/ I Ftl
SO. BOSTON, MASS. '

‘Keleivio’ Mikelsonas Bal. 29 /
d. savo gazietoj įdėjo ant 7-to 
puslakščio laukinį aviną su ra
gais, ir po juo parašė tikrą sa
vo yazumą. j j/yį

Ištikro kaip gerai kada > žmo- ’ 
gus prisipažysta kas jis toks 
yra.... ,, j r

• • I,“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių, knygų vertės įdomių . 
apysakų’ — ji niekad nenusi- ■ 
bosta skaityti •— $2 melams- j



DIRVA

Barbora Darlys-Drangeliene J
Koncertuos

Clevelande Detroite

17 Gegužes-May 23
Lietuviu Salėje

Įžanga 50c ir 35c.
Programą dapildys ir vietiniai dainos ir muzikos mėgėjai

PO PROGRAMO BUS ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS, IKI 12 N AKT.

VISI NORĖSIT JĄ MATYT IR GIRDĖT - 
ATMINKIT KONCERTO DIENĄ IR VIETĄ

TEATRAS IR BALIUS
i Aušros Vartų Moterų drau
gija rengia gražų vakarą. Lie
tuvių salėje šį sekmadienį, 10 
d. Gegužės, paminėjimui Moti-

1 nos Dienos. Bus suvaidinta
12-jų veiksmų veikalas su dai-
l nomis, “Apkalbėjimas ir Mei
lė” ir bus platus muzikalis pro-

I gramas. Pradžia 5:30 vaka
re, po programo šokiai, Jono

■ Apanaičio orkestras.

IŠVAŽIAVO LIETUVON
Gegužės 3 d. apleido Cleve- 

landą.ir išvažiavo Lietuvon jau 
minėti pp. Beniuliai ir kartu 
išvažiavo Pranė Mačienė, kuri 
žada viešėti keletą mėnesių ir 
gryš rudenop. Ji parsiveš su 
savim savo broli, Amerikoje 
gimusį, ir porą kitų čia gimu
sių jaunuolių. Visiems laiva
kortes parūpino ‘Dirvos’ agen
tūra.

VINCAS BRAZIS
Jūsų pasirinkimui

SIUTAI 
TOPKOTAI

šviežių Naujų Audinių Geriausių Vilnų

$21.00 SUMS«
ir aukščiau

GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI

VINCAS BRAZIS
6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

’ ĮKAS PAMAINAI
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ

Gražios Broadcloth Medegos 
kelnaitės 
Atletiško

ir marškiniai 
pavidalo 3 už §1.00
Kojines
pavidalų gražios

Marškiniai
Paskiausių pavidalų tamsus ir 
margi 
liarųs

Nepaprastų gabumų ilainininkė-artistė, dra
matinis sopranas, narė Chicago Grand Opera 
Company — pirmutinė Lietuvaitė Ameriko
je pasiekus tokios aukštos vietos dainos pa
saulyje. Ji 1935 metų vasarą dalyvavo Pir

mutinio Pasaulio Lietuvių Kongreso progra- 
me Kaune, kur ją parkvietė ir apmokėjo vi
sus kelionės kaštus Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti. Kaune, Valstybės Teatre, 
ji su nepaprastu pasisekimu dainavo su Lie

tuvių Dainos Kunigaikščiu Kipru Petraus
ku vadovaujamose rolėse operoje AIDA, ir 
po Kongreso Lietuva ilgai jos neišleido iš
važiuoti, iki neaplankė daugelio Lietuvos 
miestų ir .miestelių su koncertais.

Vėliausių 
kojinės šilkinės arba Celenese

3 poros už §1.00
Vilnoniai Siutai

VYRAMS IR VAIKINAMS
Specialiai tiktai ........... ,.§18.50

Ranku
Puikus

Tokia 
stiliaus

marškiniai labai popu-
po ..........................$1.00
Kaklaraiščiai
darbo tiktai po ...,65c 
gražaus šilko, stiprus

2 už $1.25
Skrybėles

kokia jms patinka ir 
kokio j ieškote .. §2.95

7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.
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Kandidatuoja Į Attorney 
General of Ohio

Vedant kalėjimo padėties inves- 
tigacijas Reams atidengė begėdiš
kiausius darbus, paleistuvystę ir ki
tokias nedorybes kokios buvo valsti
jos kalėjime atliekamos su viršinin
ko žinia.

Padėtis1 kalėjime žymiai pagerėjo 
ir kreditas už tai priklauso didumo
je tam drąsiam jaunam advokatui 
iš Toledo, kuris tiki į teisingą vyk
dymą įstatymų ir turi drąsos tai 
daryti.

Kandidatas Į State 
Representative

Kandidatas j Lieutenant 
Governor Vietą

Vėl Kandidatuoja j Ohio OMER E. MALISKY, P. J. KERSIS
kn
išt

Frazier Reams, Demokratų kandi
datas Attorney General of Ohio 
vietai, yra tas žmogus kuris išginė 
iš Toledo garsią Licavoli gaują ir 
kuris išvalė Ohio Valstijos Kalėji
mą.

Per keturis metus būdamas Ap
skrities Prosekutorium Toledo mies
te, Reams pasidarė save atkakliau
siu persekiotoju raketierių ir plėši
kų gaujų. Jo reputacija praskilbo 
visoje šalyje.

Jis dabar kandidatuoja j valstijos 
vyriausią įstatymų vykdymo vietą.

Jaunas, energingas ir gabus vy
ras, Reams patapo svarbiu vadu 
Ohio valstijos viešame gyvenime.

Sausio mėnesį 1935 metais, Gu
bernatorius Martin L. Davey pasi
kvietė Reams padaryti tyrimus da
lykų stovio Ohio Valstijos Kalėjime 
ir pagelbėti prašalinti kalėjimo vir
šininką Preston Thomas.

Keletas gubernatorių per eilę me
tų norėjo atsikratyti to kalėjimo 
viršininko, bet keistai kiekvieną sy
kį pirm negu spėta kas nors pada
ryti, tarp pačių aršiausių kalėjimo 
Įnamių pakildavo riaušės reikalau
jant tą viršininką prašalinti. Ne
norėdami stoti išvien su kriminalis
tais prieš kalėjimo viršininką, pir
mesni gubernatoriai pirm Guberna
toriaus Davey ištraukdavo savo ap
kaltinimus prieš tą viršininką.

Reams tačiau išdirbo planus ku
rie pavyko pravesti. Paėmęs buri 
Ohio valstijos kariumenės jis įmar- 
šavo j viršininko Thomas raštinę ir 
įteikė įsakymą reikalaujantį kad jis 
sekančią dieną iki pietų apleistų 
savo vietą. Paskui, vieton palikti 
Thomas jo paties gudrybes vykdy- 
tis, Reams pastatė po sargybinį 
prieš kiekvieno telefono esančio ka
lėjime ir keletą kareivių prie paties 
viršininko. Ypatinga kad tada ne
įvyko jokių riaušių tarp kalinių ir 
Thomas apleido savo vietą be truk- 
šmo ir negerovių ir niekad daugiau 
į ją negryžo.

William E. Minshall, Jr., yra kan
didatas į Ohio Valstijos Seimą -— 
State Representative — Republiko- 
nų tikietu. Jis paeina iš šeimos 
pasižymėjusios darbais teisėse, mi- 
litariškoje tarnyboje, biznyje ir po
litikoje.

Jo diedumas, Pulk. Thaddeus A. 
Minshall, kariavo Civiliniame Kare, 
ir per 30 metų buvo teisėju. Kiti jo 
artimi giminės, dėdės, tarnavo tei
sėjais, miesto mayorais ir karinin
kais. Jo tėvas, pažymus advokatas, 
buvo du terminu mayoru East Cle
velande, ir yra prezidentas The Po
cahontas Oil Corporation. Jo mo
tina veikli Republikonų partijoje.

Jaunasis Minshall pradinius mok
slus ėjo East Clevelande, Universi
ty School, University of West Vir
ginia ir Cleveland Law School. Jis 
yra plačiai patyręs biznyje, ir ge
ras kalbėtojas. Yra švarus1, entu
ziastiškas, agresivus, toks žmogus 
kokio reikia šių dienų politikoje. 
Jo legalis ir bizniškas patyrimas, 
jo asmenybė ir gabumai padaro jį 
dideliu priedu Republikonų partijai.

PAUL P. YODER, didumos kalbė
tojas Ohio Valstijos Senate, kandi
datuoja Valstijos Leitenanto Guber
natoriaus vieton Demokratų nomi
nacijose antradienį, Gegužės 12 d.

Jis buvo išrenkamas į Valstijos 
Senatą iš trečio (Daytono) Distrik- 
to tris kartus paeiliui su daugesniu 
balsų skaičium. Buvo vienbalsiai 
išrinktas Demokratų narių Didumos 
vadu Senate, kurią vietą ir dabar 
užima.

90-me Generaliame Posėdyj'e val
stijos seimo Yoder balsavo Už iš- 
dirbimą ir pardavimą 3.2 alaus. Jis 
taip pat balsavo Už panaikinimą 
Ohio valstijos prohibicijos įstaty
mo. Kaipo didumos vadas jis va
dovavo pervedimą šių dviejų klau
simų Ohio Senate.

89-me Generaliame Posėdyje jis 
balsavo UŽ uždėjimą vieno nuošim
čio taksų ant viešų reikmenų pelnų 
sudarymui biednųjų šelpimo fondo. 
90-me Generaliame Posėdyje jisai 
vadovavo pervedimą, virš stipraus 
viešų reikmenų gamintojų priešini
mosi, Carey Biednų šelpimo Bondsų 
Aktą, parūpinantį dar vieną nuo
šimtį viešų reikmenų pelnų biednų
jų šelpimui.

Šiedu įstatymai kasmet duoda su- 
virš $5,000,000 biednųjų šelpimui.

Po Senatoriaus Yoder vadovybe 
Ohio Valstijos Senatas pravedė ap- 
varžymą aptaksavimų, kad nebūtų 
nuolatai be jokio atsižiūrėjimo nu
tariami nauji taksai valstijos' gyven
tojams.

PAUL P. YODER yra vienatinis 
kandidatas Leitenanto Gubernato
riaus vietai su liberaliu rekordu.

Valstijos Senatą
Senatorius BART T. McINTYRE, 

Ohio Valstijoj Senato narys, vėl 
kandidatuoja į tą pačią vietą ku
rioje jis taip gerai atliko savo par
eigas. Jis tikisi vėl būti nominuo
tas Demokratų sąraše ateinantį an
tradienį.

Būdamas 28 melų amžiaus, Bart 
T. McIntyre jau buvo paskirtas Cle
veland© miesto Teisių Direktoriaus 
padėjėju ir 1934 metais tapo pirmą 
kartą išrinktas j Ohio Valstijos Se
natą. Jis iš pat pradžių pasirodė 
tinkamas ir veiklus narys toje įs
taigoje.

Jis yra pirmininku Budavojimo ir 
Paskolos ir Bankų Komiteto, narys 
Teisių, Darbo,. Vieškelių ir Trans- 
portacijos komitetų, pirmininkas 
Specialio Faktų Suradimų Komite
to kuris svarsto bedarbės apdraudą 
ir šelpimo įstatymus.

Jis paruošė McIntyre Aktą, kuris 
nustato kaštus užžiurėjimo bepro
čių ligonių perimant juos iš apskri
ties į valstijos 'globą, kuomi tapo 
sutaupyta šio apskrities taksų mo
kėtojams kas metai apie $700,000.

Jis taip pat yra' autorius McIn
tyre Unemployment Insurance Bi- 
liaus.

Advokatas

KANDIDATAS OHIO VALSTIJOS
SENATAN DEMOKRATU 

TIKIETU

1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario
Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.

| _ Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge
riausi patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

i IWILKEUS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos' išgalės ir noro. Vienok 
i musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
; be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
! moderniškas.

HEnderson 9292
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Jo Rekordu — Išrinkit vėl 
CONGRESSMAN 

MARTIN L.

SWEENEY
| 20TH DISTRICT
į Demokratų Sąraše
Ž Sweeney remiamas Organizuotų Darbininkų, Federalių į 
? Darbininkų, Karo Veteranų, Nationalės Unijos Visuoti- * 
į nai Teisingystei ir Townsend Organizacijų. į
pb "F **• 4* ’h ’$•*?'*•**’•£•**• ♦h****I***-b*3»*b*>^b*>2*^»*{-^**i»’3**MM5**J**5^*{»*J»»>

Sweeney Tarnavo Atsakan
čiai Daugelyje Viešų 

Vietų
Kongressmanas Martin L. Swee

ney turėjo pažymią karjerą. Jisai 
atliko vyro rolę kokią jam likimas 
b,uvo paskyręs. Per daugybę metų 
Sweeney įtemptai smerkė speciales 
privilegijas ir susituokė aplink sa
ve daugybę pasekėjų vyrų ir mote
rų kurie palaiko politinę filosofiją 
Tomo L. Johnsono, Cleveland© bu
vusio žymiausio mayoro.

Jo rekordas kaipo Kongreso na
rio yra pažymėtas. gausiu jo parė
mimu visokių darbininkų gerovę lie
čiančių įstatymų.

1924 metais Sweeney buvo išrink- 
ktas Cleveland© miesto teisėju, kur 
išbuvo šešis metus. 1929 metais 
vėl laimėjo rinkimus, gaudamas žy
miausią skaičių balsų negu kuris 
kitas teisėjas.

Jo rekordas kaipo teisių dirbėjo 
yra žinomas visoke šalyje.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

DALE STUMP
KANDIDATAS J VALSTIJOS 

SEKRETORIUS
Dale Stump turi gausingo prita

rimo visoje Ohio valstijoje ir Cuya
hoga apskrityje, ir jo laimėjimas 
nominacijų Republikonų tikietu Ge
gužės 12 d. išrodo užtikrintas.

Jisai turi puikų rekordą visuome
nės darbuose ir ekonomiškume, at- 
sakantume ir teisingume, visą savo 
laiką tarnavimo Ohio valstijos pi
liečiams.

Jisai gimė ir užaugo ukėje prie 
Van Wert, kurią ir dabar jo šeima 
valdo. Jis dirbdamas pats išėjo 
Ohio State Universitetą kaipo me
džio apdirbėjas ir patapo Franklin 
Apskrities Stalių organizacijos pre
zidentu iš suvirš 1,000 narių,, dar 
kada studentavo. Jis plačiai žino
mas ir mylimas Ohio valstijos dar
bininkų.

Dale Stump visada parodė nuo
širdų ir tikrą susirūpinimą gerove 
ir pirmynžanga visų grupių žmo
nių. Jis visada buvo draugu ir dar
bininku visų žmonių.

Stump tapo vadu ir ekzekutiviu 
sekretorium Valstijos Darbininkų 
Atsitamavimo sistemos, ir toje vie
toje būdamas vadovavo peržvalgą 
visų valstijos departmentų. Tas su
teikė jam nepaprastą progą pažin
ti visus valstijos valdžios reikalus 
ir rasti kas reikalinga valstijos vi
sais atžvilgiais pagerinimui ir eko
nomijai.

Jis tarnavo Republikonų Valstijos 
Taryboje ir aktiviai dalyvavo Re
publikonų kampanijose. Pirm pasi- 
skelbimo savo kandidatūros Stump 
gavo užgyrimą tai vietai nuo Re
publikonų komitetų įvairiose valsti
jos dalyse.

NAMŲ SAVININKAMS
Kas turi savo namus su la

bai užvilkta bankui skola, kad 
jau gręsia nraradimas jų" — 
atsikreipkit į mane, aš turiu 
gerą pasiūlymą tokiame atsiti
kime. Lietuviai. (19)

Kreipktis geriausia rytais 
Frank Andrews

1404 East 59th Street j

Omer E. Malisky yra Lietuviams 
gerai žinomas, kadangi dalyvavo su 
Lietuviais keletu atvejų kuomet bu
vo kilę bendrų reikalų Lietuvių ir 
Ukrainiečių tautų klausimais.

Jis gimė Ukrainoj, Spalių 1, 1899 
metais, ir su tėvais 1906 metais iš
važiavo į Edmonton, Kanadą, būda
mas 6 meti; amžiaus. Edmontone 
išėjo aukštesnįjį mokslą, paskui ėmė 
mokytojo kursus Manitoba Univer
sitete, Winnipege. Tris metus mo
kytojavo.

1921 metais atvažiavo į Chicagą, 
įstojo į Chicagos teisių mokyklą, 
vakarais studijuodamas, dienomis 
dirbdamas, ir baigė teisių mokslą 

' 1925 metais. Vėliau, 1926 metais, 
gavo Master of Law laipsnį už sa- 

. vo tolesnį mokslą Loyola Universi
tete.

Į Clevelandą atvažiavo 1927 me
tais, ir 1929 metais pastojo pilna
teisiu advokatu.

Malisky yra veiklus Ukrainiečių 
■ tarpe, kaip vietoje taip ir visoje 
! šalyje. Yra Ukrainiečių Profesijo- 
nalų Sąjungos visos šalies pirminin
ku, pirmininmu aukščiausios globė
jų tarybos Ukrainiečių Nacionalio 
Susivienijimo, pirmininku Suvienytų 
Ukrainų Draugijų Clevelande; pir
mininku Ukrainiečių Kultūrinio Dar
želio Sąjungos. Plačiai darbuojasi 
miesto viešuose darbuose, narys Ci
tizen’s Lygos. Politiškai sumanus 
ir veiklus Demokratas.

Lietuviai prašomi surasti jo var
dą Demokratų 
Ohio Valstijos 
cijose Gegužės 
ką ties juo.

kandidatų sąrame į 
Senatą, ir nomina- 

12 d. padėti kryžiu-

GERAS PIRKINIS
j parsiduoda automobilis (Dodge 
Sedan), mažai važinėtas, tik 
§30. Kreipkitės: Jonas Bra
zauskas, 1259 E. 79 Street.

IŠSINUOMOJA ŪKĖ
Apie 6% mylios nuo miesto 

ribų, prie gerų kelių; apie 13 
akrų žemės, apie 10 akrų sodo; 
graži, Lietuviams žinoma vieta, 
visi įrengimai, elektros šviesa. 
Klauskit C. Pakelčio vaistinėje,! 
1117 East 79 st., Cleveland.

GRIPSHOLM 
Gegužes-May 29 d. 
TIESIOG Į KLAIPĖDA be PERSĖDIMO

3-čia klase laivakortė ten ir atgal $172.00 
Turistine klase ten ir atgal......... $232.00

Važiuosit
LIETUVON?

DIRVOS” AGENTŪRA
G820 Superior Ave. Cleveland, O.

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

Pirmutinė Ekskursija
švedu Amerikos Linijos Motorlaiviu

JT/ A G; ; . H



Susekti Studers-
tų Kurstytojai

1,163 EGZ. AT- 
Į STUDENTUS
d. valstybės sau-
Kaune kai kurio-

jog
at-

“Moteris” ne
žinoma, Duo- 
priklauso Leo- 
Be to, krata

SULAIKYTA 
SIŠAUKIMŲ 
Balandžio 1 

gurno organai
se vietose padarė kratas, bū
tent, Duonelaičio 24 — “žaibo” 
bendrovės spaustuvėje, “Ryto” 
redakcijoje ir administracijoje, 
o taip pat ii- Lietuvos katalikų 
moterų centro valdybos būsti
nėje ir žurnalo 
dakcijoje. Kaip 
nelaičio 24 namai 
no XIII fondui,
buvo padaryta ir “Varpo” b- 
vės patalpose.

Lietuvos katalikų moterų 
centro valdybos būstinėje, ku
rioje yra ir “Moteris” redokci- 
ja, ant spintos ryšulyje rasta 
priešvalsybinio turinio atsišau
kimų spausdintų mašinėle ir 
daugintų rotatoriumi, iš viso 
1,163 egz.

Kratos metu rastas rotato
rius ir mašinėle paimti ištirti. 
Apžiurėjus rotatorių, paaiškė
jo, kad jis buvo visai neseniai 
vartotas. Manoma, kad tuo ro
tatoriumi ir tą pačią dieną tose 
patalpose čia paminėti rastieji 
atsišaukimai buvo išspausdinti. 

Atsišaukimų turinys yra pa
rašytas ūkininkų vardu ir juo 
kreipiamasi į studentus, kad šie 
ištiestų ūkininkams ranką ir 
padėtų kovoti už ūkininkų tei
ses.

Atsišaukimai yra įvardyti 
“Studentai” ir pasirašyto “Ūki
ninkų gynimo komiteto”. To
kie atsišaukimai Balandžio 1 
d. jau buvo platinami V. D. 
universitete teisininkų rūmuose 
(Mickevičiaus g.) . 

Ryšium su tuo buvo 
ti šeši asmenys, kurie 
klausimo buvo tuojau
Tuo reikalu toliau daroma kvo
ta. 

Pažymėtina, kad dar anksčiau 
provincijoje platinti ūkininkų 
tarpe atsišaukimai taip pat bu
vo pasirašyti to paties 
ninku gynimo komiteto”,
nesunku atspėti, kas juos spaus
dina ir kas platina. Kaip ma
tome, šiandienine ūkininkų ne
lengva padėtimi dangstosi įvai
rus neramumų kėlėjai ir tam 
tikrų grupių politiniams tiks
lams siekti vartoja pačias že
miausias priemones.
i-'ūiiiiiiiiiiiiiiiitiiiHjiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit’, 

| DELLA C. JAKUS S | 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E 
= Lithuanian Funeral Home H
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 5 
= kambarius leidžiame dykai, E
= J ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturčsit
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ilgo- =
E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- E
E sirinkimo. Reikale telefonuokit. 2

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Į
ūitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim'aiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiir

sulaiky- 
po ap- 

paleisti.

“Uki-
Iš to

Tenka pažymėti, kad iš 
sišaukimų turinio matyti, 
Kovo 5 d. išleisti ir platinti 
sišaukimai “Į Lietuvos studen
tus” pasirašyti “Aktingų Lie
tuvių studentų grupės”, ir Ko
vo 14 d. pasirodę atsišaukimai 
antrašte 
pasirašyti
grupės”, yra tos pačios 
kaip ir Balandžio 1 d. 
“Moters” redakcijoje.

‘Lietuviai studentai”, 
“Studentų aktyvistų 

kilmės, 
rastieji 
“L. A.”

Vėl Uždaryta Daug Lie
tuvišku Organizacijų 

Skyrių
Kaip praneša Vilniaus spau

da, Vilniaus-Trakų apskrities 
Storasta uždarė aštuonias “Ry
to” švietimo draugijos skaity
klas Varėnos ir Valkinyko vals
čiuje, būtent: Grybašėje, Vy- 
deniuose, Rudnioje, Kriveliuose, 
Kaniavoje, Dzegcioriuose, šar- 
kiškeje ir Čižiūnuose, šį stora- 
stijos uždarymą patvirtinusi ir 
vaivadija.

šiomis dienomis taip pat už
daryta vienuolika Liet. šv. Kazi
miero draugijos skyrių Vilniaus 
provincijoje. Lydos apskrity
je uždaryta skyriai: Naujad- 
varyje, Leiiušiuose, Kargauduo- 
se ir Pelesoje. Breslaujos ap
skrityje uždaryti prieš keletą 

tos draugi-

IŠTIŽĖLIO RAUDA ,esi švakas klebonas jeigu ne- 
_______ 'pajiegi visų žmonių patraukt 

“Garso” 16-me nr. koks iai,Prie savęs bei prie savo valdo- 
“mučelninkas” Cleveiando žinių'mo(s parapijos.
skyriuje parašė straipsnį už- “Garsas” matomai iš miela- 
vardžiu, “Laisvamaniu Gudry- širdystės davė nuolatinį skly- 
bės”. Rašėjas savo ‘straipsnį' P?1! laikraščio Cleveiando ži- 
pradeda sekančiai:

“Pažiurėjus j musų koloni
jos praeities veikimą randame 
neišdildomus liudymus katali
kų veiklumo ir vieningumo vi
same kame.”

Neapsimoka visas tas strai
psnis pakartoti ir į kiekvieną 
sakinį duoti pasta'ba, kadangi 
visas straipsnis panertas vien 
tik ašarose ir aimanavimuose, 
buk tai Cleveiando laisvama
niai savo gudrybėmis patraukę 
savo pusėn katalikas ir Katali
kišką jaunimą.

Matyt kad “Garso” redakto
rius, gal per neapsižiūrėjimą, 
padarė stambią klaidą įdėjęs 
tokį rašinį katalikiško laikraš
čio špaltose. To straipsnio au
torius katalikiškame laikrašty
je apšmeižė katalikus, net ir 
patiems stambiausiems katali
kų vadams užlipdė juodą tašką.

; Katalikų bažnyčia draudžia sa
vo artimą šmeižti bei išduoti jo

I silpnybes.
Keno gi kaltė?

Argi ištikrųjų laisvamaniai 
štai keletas svarbių minčių kurias, VTa kalti kad Clevelande išny- 

pareiškė plačiai pažystamas Cleve- visos katalikiškos pašaipi
as j Suvieny- nčs draugijos? Juk Jaisvama- 
iš Cleveiando iniai neturėjo jose jokio daly- 

vumo. Kur dingo L. D. S. 51 
kuopa? kur dingo šv. Kazimie
ro draugijos knygynas, kuris 
tapo padovanotas šv. Jurgio 
parapijai? Juk laisvamaniai 
apie tai nieko nežino. Na o 
kaip Katalikų Federacijos sky
rius, ar ir ten laisvamaniai sa
vo burtus paleido?.... Tiesa, 
tapo atlaikytas neva šiokis- to- 
kis kongresas, bet ir tas kon
gresas tik prievarta, lyg Ciri- 
neušas kryžių nešti, įvykdyta, 
bet po visų jceremenijų vėl at
gulė lavono patalan.

Gal ir kitose kolonijose yra 
! tokių atsitikimų, betgi Cleve- 
landas užima pirmą vietą.

Vienas katalikiško laikraščio 
redaktorius atpasakojo tokį at
sitikimą. Kuomet jis pradėjo 
redaguoti laikraštį, tai iš arti-, 
mos kolonijos klebonas jį barė I 
buk jis švakas redaktorius, ka
dangi klebonas savo kolonijoje 
vienam Lietuviui laisvamaniui 
barzdaskučiui davęs tą laikraš
ti dykai skaityti per pusę me
tų ir negalėjo jo padaryti ka
taliku ....

Tas reiškia nemokėjimą laik
raštį gerai redaguoti, sakė ku
nigas redaktoriui. Redaktorius 
jam atkirto: Tu esi švakas ku
nigas kadangi jau septyni me
tai kaip klebonauji toje para
pijoje, ir kaip tik šalia tavo 
valdomos katalikų bažnyčios 
yra tautiška bažnyčia, kuri gy
vuoja dar geriau negu tavo 
valdomoji.... Tas reiškia jog

Roosevelt for President
Prakalbos

Roosevelt for President .Lie
tuvių Klubas rengia masinį su- 

j sirinkimą sekantį pirmadienį. 
Gegužės 11 d., nuo 8 vai. va
kare, Lietuvių salėje. Bus ge
rų kalbėtojų, Amerikonų ir 
Lietuvių, kurie paaiškins kodėl 
ir kokius kandidatus piliečiai 
privalo nominuoti antradienį, 
Gegužės 12 d. Piliečiai turi 
būti budrus kad Hoover’o kli
ka neužimtų šalies valdymo ir 
vėl, su pažadais po du automo
biliu garadžiuje be laisnų nu
merių ir po dvi vištas puode, 
tik ne musų, kas buvo žadėta 
ir užtikrinta 1928 metais.

Įsitėmykit laiką ir vietą.
Kviečia Roosevelt for Presi

dent Lietuvių Klubo Komitetas.

nioms, nors tuomi daro skriau
dą visos organizacijos nariams. 
Bet ir ta proga nemokat pasi
naudoti. Reiškia, esat ištižė
liai, silpnadvasiai, be jokių ga
bumų.

Jeigu yra žymės Cleveiando 
Lietuvių vieningo veikimo tas 
parodo kad valdymas paėjo iš 
sumaningų žmonių kurie mo
kėjo kaip tą veiklumą tvarky
ti. Juk iš Cleveiando niekas 
tos tvarkingos mašinerijos ne- 
išgąbeno, ji liko ant vietos kaip 
buvus. Bet jeigu jos vairuo
tojai nesugeba jos valdyti tai 
čia jau kitas klausimas. Jeigu 
į autobusą nenori sėst keleiviai 
tai be abejonės tame yra kokia 
stambi priežastis.

Ne Laisvamanis.

JOHN M. SULZMANN 
Kandidatas j U. S. Kon
gresą iš 20to Distrikto

landė asmuo, kandidata: 
tų Valstijų Kongresą 
20-to Distrikto:

Aš darbavausi visuomeniniam gy
venime per daugybę metų ir skai
tysiu savo gyvenimą praleistu tin
kamai jeigu pabaigoje galėsiu jaus
ti jog padariau kiek gero savo mie
stui, valstijai ir valstybei. Musų 
šalis turi turėti gerą valdžią arba 
ji nepajiegs progresuoti.

Vienas iš demoralizuojančių vai
zdų musų viešame gyvenime yra tas 
kad musų kandidatai j valdiškas 
vietas turi perdaug reikalavimų; 
kad jie prisižada pildyti reikalavi
mus tam tikrų savais reikalais ::u- 

dienų sulaikytieji tos draugi- sirupinusių grupių. Aš bijau kad 
jos skyriai: Užugiryje, Ignotiš- nekurie musų kandidatai į valdiškas 
kėje, Juodelėnuose ir Ružavo- v*etes nesilaiko drąsiai už pagrin- 

Vilniaus - Traku apskri- finius. »rincipus ant .kur”» 
• tnmanmoB visuomenei. Jie

“ne” kada 
turi atminti 
pagerbia tą

je.
tyje uždaryti Liet. šv. 
micro draugijos skyriai: 
šiuose ir Jacunuose.

Atsižvelgiant Į tai kad 
vyriausybė

Kazi-
Dauk-

Lenkų 
šiuo paskutiniuoju 

žygiu su Vilniaus krašto Lie
tuviais perėjo visas žmonišku
mo ribas ir nori užčiaupti lu
pas ir surišti rankas, Lietuvių 
tarpe kilo pasiryžimas jieškoti 
teisybės aukštosios Lenkų vy
riausybės sferose. Be paduo
tojo Vilniaus Lietuvių Tautinio 
Komiteto delegacijos rašto Len
kijos minisfceriui pirmininkui, 
šiomis dienomis Švenčionių apy
linkės uždarytųjų Liet. šv. Ka
zimiero draugijos skyrių nariai 
pasiuntė bendrą koiektivų išra
šymą, del uždarytųjų skyrių, 
•Lenkijos prezidentui Moscickiui.

“L.A.” |

■ vietas 
dinius' 
tarnavimas 
išmokti pasakyti 
tinkamas laikas ir 
žmonės virš visko 
ris turi drąsą.

Aš su pasididžiavimu sakau 
esu kandidatas 
Kongresinio Distrikto, ir 
prašau visų atlyginti man už 
ilgų metų teisingą tarnavimą 
menei išrinkimu į tą vietą, 
si žinot kur aš stoviu ir mano plat
forma ir prižadai 20-to Distrikto 
žmonėms bus ištikimai pravesti.

Mes' privalom remti Prezidento 
Roosevelto Administraciją nusiunti
mu į Washingtona Kongreso tokio 
kuris kooperuos su juo ir dirbs su
grąžinimui ekonominės gerovės 
dustrijoje ir agrikultūroje, 
už Prezidentą Rooc-'eveltą 100 U 
no supratimu 
draugas 
turėjo.

Jeigu 
paduoti

remiasi 
turėtų 

tam 
jog 
ku-

jog 
į Kongresą iš 20-to 

atvirai 
mano 

visuo-
Jųs vi-

in-
Aš esu 

Ma
lis yra didžiausias

kokį biedni žmonės kada

DRAUGIŠKAS VAKARAS
Kortavimas, žaislai, šokiai ir 

dovanos — viskas tas bus šio 
šeštadienio vakare, Gegužės 9 
d., Lietuvių salėje, nuo 7 vai. 
Rengia Darbininkų ir Laisvės 
draugijos. Dovanos prie kiek
vieno stalo. Įžanga 20c. Vi
sus užkviečia Komisija.

Lankėsi Lakūnas Kiela
Antanas Kiela, artimas Da

riaus ir Girėno draugas, kuris I 
šiose dienose gauna iš Lietu
vos medalį už tarnavimą Lie
tuvos karo aviacijoje laike Lie
tuvos kovų už nepriklausomy- ■ 
bę, važiuodamas iš New Yorko 
į Chicagą sustojo Clevelande.

Kiek žinoma, Antanas Kiela 
yra pasiryžęs įvykdyti trečią 
skridimą iš Amerikos į Lietu
vą, be sustojimo. Jis įsitiki-j 
nęs kad gali Dariaus ir Girėno 
paliktą testamentą įvykdyti.

Apskaičiuoja kad jam užtek
tų tinkamą lėktuvą įsirengti 
tik $15,000. Keletoje kolonijų; 
buvo sustojęs, sakė ten jau or
ganizuojasi komitetai, kaip tai 
Wilkes-Barre, Scrantone, Pitts- 
burghe. Brooklyne veikia een- 
tralinis komitetas. Komitetas 
veiks tik lakūno parėmimui, le 
pasipelnijimui, ką darė gudra
galviai Chicagos socialistai su 1 
antru skridimu, ir užtai jie iš
traukė iš visuomenės tris sy
kius tiek pinigų negu reikėjo 
antram skridimui išrengti.

Clevelandiečiai tuo tarpu už
imti rengimu SLA. ir kitų sei
mų ir Darželio vajum, taigi be
veik nėra kam nei tinkamą ko
mitetą sudaryti Kielos 
m ui remti.

skridi-

balsuotojai kuomet jie eis 
savo balsus, prisimins Ko

vo mėnesį 1933 metais', 
nesuprasti kokia padėtis 
vo tuo metu. Padėtis 
neužginčijamai tamsi ir 
lies bankinė sistema buvo 
vus; bizniai suparaližiuoti; 
lis šalies gyventojų, 43 i 
buvo likę be galimybių pirktis' .ict 
paprastas gyvenimo reikmenis. Li
kvidacija buvo taip įsivyravus kad 
žmonės pradėjo netekti namų ir 
ūkių kasdien, nors ne iš jų kaltės. 

Prezidentas Rooseveltas užėmęs į 
savo rankas šalies valdžią, dalykus 

ir atsiekė iuos- 
pasekmių. Pasitikėjimas, gry- 
visur viešpatauja optimizmas, 
kaipo Kongreso narys dėsiu 
galimas pastangas dirbti iž- 

darbuo- 
reikaluose, šalies pastangose

pradėjo atitaisyti 
tabių 
žo ir

jie negalės 
šalyje bu- 
lada buvo 
baisi. Ša-

> sugriu-
; trečda- 
milijonai,

MIRĖ
Gegužės 3 d. mirė 

Tamašauskas, 75 m. amžiaus, 
nuo 1620 E. 49 St. Palaidotas 
ketvirtadienį, su pamaldomis iš 
šv. Jurgio bažnyčios. Liko nu
liūdus žmona, Marė, ir trys 
dukterys ir vienas sūnūs. Lai
dojimu rūpinosi Adelė Jaku
bauskienė.

Petras

FINANCIAL 
SERVICES

visas 
vien su Prezidentu visuose 
se 
palaikyti taiką; daugiau atlyginimo 
industrialism darbininkui; daugiau 
atlyginimo našlėms ir 
ir tinkamos pensijos seniems 
sveikatos; daugiau algų;
algų; daugiau pinigų visuomeniškai 
gerovei; daugiau pinigų kovai su 
užkrečiamomis ligomis.

CHECKING
SAVINGS

LOANS

Cleveland Gust
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 

Branch Banks Throughout Greater Cleveland
T “ -ThImBUI -5CDI »AL DEPOSIT IHSUPANCP CORPOaXTION

M0TĖRV RATELIS Lietuviai Piliečiai, Atli-
VEL DAVĖ DARŽE- kim Save Pareigas

Nominacijos visų valdininkų šios 
šalies, Ohio valstijos ir Cuyahoga 
apskrities įvyks Gegužės 12 dieną. 

, Lietuviai piliečiai mažai dėmesio 
i kreipia į nominacijas, o tai daryda

mi papildo neatitaisomą klaidą.
įsitėmykit šitą: jeigu norit kad 

j jums patinkamas asmuo butų iš- 
‘ rinktas į bent kokią valdišką vietą, 

pirmiau turit jį nominuoti. Nomi
nacijų nelaimėjus, jau nelieka kitos 
progos už tą aspienį balsuoti. Tat- 
gi kožno piliečio pareiga yra dėti 
visas galimas pastangas kad jo nu
matytas asmuo, tinkamas kokiam 
nors' urėdui, butų nominuotas.

' Kolei kas mes Cleveiando Lietu
viai turim tik vieną savo tautietį 
rinktiniu budu užimantį valdišką 

i vietą. Tai yra Jonas T. DeRighter, 
State Representative (Valstijos sei
mo narys), kurie jau baigia tarnau
ti dviejų metų terminą ir vėl kan
didatuoja perrinkimui sekančiam 
terminui, 
tu.

Apart 
Lietuviai 
savo tautietį, John T. DeRighter, 
kurio rekordas iš praeities labai ge
ras, ką paliudija svetimtaučių po
litiškų x organizacijų užgyrimas jo 
kandidatūros ir toliau, pasiremiant 

į jo .nenuilstančiu, teisingu darbu sa
vo pareigose.

Visų Lietuvių piliečių užduotis 
nominacijų dienoje, Gegužės 12, ntr 
silankius savo balsavimo budelėje 
reikalauti Demokratų tikieto, ant 
kurio rasite musų Jono vardą: jieš- 
kokit iki jo vardą surasit, kadangi 
kandidatų sąrašas labai ilgas, nes 
kandidatų bus šimtai. Pirmiausia 
žiūrėkit kad jūsų balsas nominaci
jose patektų už kandidatą kuris vi
suomet užstos jūsų reikalus. Sau
gokitės tų kurie daug žada bet ma
žai ištesi. Nominacijose reikalinga 
padėti kryžiukas tie: 
matomo tinkamo kandidato 
o ne po gaidžio ženklu, kaip 
galutinuose rinkimuose.

šia proga reikia pasakyti 
mes Lietuviai pergreit viskuo 
džiaugiant. Pavyzdžiui, kaip 
pradėjom kiek daugiau domėtis po
litika, pasirodė gana didelis entu
ziazmas ir gyvumas, dabar gi jau 
pasireiškė atšalimas ir atslūgimas.

Aš nemanau kad tame butų ko
kia svarbi priežastis. Visa bėda 
tame kad mes perdaug sau įsivaiz
duojam. Jąigu ką jau išrenkant, 
ar kuris Lietuvis gauna paskiriamą 
kokį valdišką darbelį tai išrodo kad 
jis turi igums visiems bedarbiams 
gauti darling; apeiti visus musų pa
rengimus, arba įvairius biznierius. 
To nepadarius, persislatcm kad jis 
jau nupuiko, ir vietoj gelbėti pra
dedam kerštauti, pavydėti. Tokiu 
elgesiu mes nedaug ką atsieksim. 
Perdaug nereikalaukime, tik rūpin
kimės kad svarbiuose ir būtinuose 
atsitikimuose turėtume kam mus 
užtarti kuomet turim Lietuvį val
diškoje vietoje.

Taigi, Lietuviai, kaip pirmiau 
taip ir dabar turim gyvai susidomė
ti šios šalies politika, kuri tampriai 
yra surišta s-'U ekonominiu klausi-, 
mu, o ekonominis ir socialia klausi
mas turi būti pertvarkytas taip kad 
prisitaikytų prie šių dienų moder
niškos teknikos.

A. M. Praškevičius.

LIUI $25

Lietuviui Darželio aukų va
jui tęsiantis, praeitą savaitę 
vėl surinkta graži suma, kuri 
atžymi vieną mažą, bet darbš
čią musų tautinę organizaciją, 
Lietuvių Moterų Ratelį. 
Moterų Ratelis vėl paklojo 
želitii $25.00!

Kita organizacija 
davus Darželiui auką 
jos parapijos Jaunų 
Sodaity — ji aukavo 

šių dviejų mažų 
draugijėlių aukos turi būti pa
vyzdžiu visoms Cleveiando Lie
tuviškoms draugijoms, kad 
jos privalo prisidėti.

Pašąlpinės draugijos turi 
vo bėdų ir kartais sunku iš 
iždo išprašyti dešimtinę,

štai
Dar-

taip
yra
Merginu

$5.00.
moteriškų

pat 
nau-

ir

jų 
ta

čiau iLokios draugijos kurios 
turi ižde pinigų, kaip plačiai 
garsinama Kultūros Draugija, 
Dailės Choras, Vyčių kuopa ir 
dar viena-kita tos rūšies kultū
rinių organizacijų, lengvai ga
li paskirti Darželiui po kelis 
desėtkus dolarių!

Paskiros aukų rinkėjos pri
davė Darželio iždininkui sekan
čias aukas, surinktas 
savaitės laiku:

Marė Mišeikiene — 
Moterų Ratelio 
Jonas Pėstininkas 
Monika Keršienė
Vilčjnskięnė ir Petraiticnė 

gavo $14.25. Aukavo 
Sam Pongonis 
A. Bartkus 
Juozas šeštokas 
Yale Avenue Fruit 

Market 
V. Dailida 
V. Janušaitis 
A. Andruškevičius 
Tarp praeitos savaitės jų su-

1 rinktų aukų buvo praleista ne
paminėta šie vardai:

J. Vilčinskas 
Weiss Baking Co.
Pranė Vaičiūnienė — $3.75 

aukavo:
R. Kazlauskienė 

Gaili tinas 
Masilionis 
Grigonienė 

Miniotas

perrinkimui
Demokratų partijos tikie-

visų kitų kandidatų, mes 
būtinai turim išnominuoti

praeitos

$26.50
$25.00 

1.00 
.50

5.00
5.90
2.00

1.00 
.50 
.50 
.25

5.00
1.00

.50 
1.00 
.25 

1.00 
1.00

F.
K.
U.
S.

Štaupienč ir Magilienė — $7.50 
aukavo:

Velikienė
Šukys
Macijauskaitė

Šukys
J. Skinskis
J. Andriunas
Baikauskas
Twila Pabaiskas —

Jaunų

N.
J.
M.
F.

2.00 
1.00 
1.00 
1.30 
1.90 
1.00 
.50

$9.00

kiekvieno nu- 
vardu, 

buna

kaip 
apsi- 

tik

5.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00

Naujos Parapijos
Merginų Sociality 

V. Katkauskas 
Jonas Verbela ■ 
C. Zinkevičius 
K. Nemanis

A. Miliauskaitė — $1.25
F. Anzer
Margareta Zeleniakas 
Margareta- Žilinskas 
Joe Pavish

Juozas Lincevičius — 
aukavo:

U. Lincevičienė
K. Beržinskienė
M. Andriukaitienė
Masė Yasienė 
M.
H.

9,342 MATĖ OPERĄ
Praeitą savaitę Clevelande 

lankėsi San Carlo Opera Com
pany, kuri per tris vakarus pa
statė keturias operas. Pirmą 
vakarą susirinko pamatyti “Ri- 
goletto” virš 8,000 žmonių. An
trą vakarą “Cavaileria Ruscti- 
cana” ir “Pagliacci” matė virš 
7,000 žmonių, o paskutinį va
karą garsią “Aidą” pamatyti 
susirinko net 9,342!

San Carlo Operos vedėjas
Fortune Galio sako niekad nie- , . . • , .,
kur dar nėra suėję tiek žmo- ska4ir. praleido vakarą 
niu po pastoge pamatyti jokios la™A. PPksPlai; , , .
operos. Piliečių Klubas savo tokias

“Aida” yra vaizdingiausia ir vakaruškas rengia ketvirtadie- 
skirtingiausia iš visų operų, -r !11° yakfirais apatinėje Lietuvių — i......... — --------- ------

- Visi Klimo nariai pra- dijįmai atnešus pinigus Darže-
T i.1’ . be jokios ]j0 Sąjungos iždininkui Petrui

ii linksma va-i d rcenc c.__ y 1
arba sekretoriui Karpiui “Dir
vos” redakcijoje.

Aukokit visi, nes visi galit, 
jei ne po daug tai nors po ke
lis centus.

Lietuvių Darželis bus garbė 
visiems Cleveiando Lietuviams, 
taigi kodėl visiems neprisidėti 
ir paskiau pasididžiuoti kad ii 

’ Jūsų centelis ten įdėta?
Darželio Valdyba.

URA Į VAKARUŠKAS!
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas turėjo surengęs vaka-l 
ruškas pereito ketvirtadienio 
vakare, žmonių atsilankė gana

.25

.25

.50

.25
$6.00

1.00 
1.00 
1.00 
1 .00 
1.00 
1.00

Zinevičienė 
Bardzilauskienė
KAS DAUGIAU?

Aukas gali priduoti ir 
iriai pas kuriuos neatsilankys 
jokia aukų rinkėja. Jų aukos: 

i bus priimtos ir išduota paliu-

pavie-

ją pereita metą Kaune statė saleje.
Lietuvos Valstybės Teatre, Ki- ?,omi dalyvauti _ __ —.........„ ~ ----
pras Petrauskas ir Barbora jzangos turėt labai linksmą va- p Mulioliui (6606 Superior av.) 
Darlys dainavo vadovaujamose j karą su savo draugais.
pras Petrauskas ir

rolėse.
San Carlo Operos dainininkai 

našlaičiams tose rolėse savo balsais toli ne- 
ir be gali prisilyginti Kipro ir Bar- 

daugiaui boros balsams! Girdėjęs.

The Samson Tonic & 
Tea Co.

1285 EAST 79TH STREET 
Cleveland, Ohio

Informacija dykai
No. 1.— 
skystis kuris pra
šalina exzema, 
degimą odos ir de
dervines. Pasekmė 
garantuojama 
dienu arba 
grąžinami. 
No. 
arbata nuo 
čiųį ligų: Reuma- 

‘tianio, dusulio, ka- -...................... —
taro, skilvio negerumų ir gallstones.

No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pliki
mo, Pleiskanų, aliejuotos oJos, ap
saugoja plaukus nuo slinkimo. Pa
sekmės garantuotos arba pinigai su
grąžinami.

Atdara kacdien vakarais nuo 3 
iki 9 valandos.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

Klausykit jų sekmadieniais 
nuo 2 vai. po pietų 
iš stoties WIND 

GARY, IND.
“Dirvos” Redakcija priima ir 

talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

Superior Window 
Shade Co.

8^00 Superior Ave.
Pilniausias Langų Užtie

salų Dirbimas ir 
Patarnavimas

J. F. O’HARA
Phone CEdar 3129

SUSIRINKIMAS
Lietuvių mažų namu savinin

kų 41 skyriaus susirinkimas 
bus laikomas Gegužės 13 d„ 
Lietuvių salėje, nuo 8 vai. vak.

STONIS

IŠSINUOMOJA KRAUTUVĖ
Lietuviais apgyventoje vie

toje. Savininkas įrengs viso
kiam bizniui kokio tik pągei- 

I dausit. Klauskit informacijų 
- “Dirvos” administracijoje tuo- 
' jau.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

DR. VINCENT
OP ASKAR

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINĖ 
,C. P ak eitis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz- 
lų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų .nusilpnė
jimų',’visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Tolei. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje

PĄRSIDUODA saldainių ir de
likatesų krautuvė ant Madi

son avė. Geriausias pirkinis 
Lakewoode, $390 savaitinių in- 
eigų. Telef. LAkewood 2749. 
Smulkmenų klauskit pas Zi- 
merman, 10 iki 12 vai., 13914 
Union avė.

Id

Aptieka
Cleveland,

ENd. 8534
O.

Puiki Piknikams Vieta j 
naujai įrengiama, su sale šo
kiams, su baru ir visais pato
gumais; stalai kortavimui lau
ke ir viduje. Graži gamtiškai 
apielinkė, ir vieta tinkama lai
kyti viešiems ir privatiškiems 
išvažiavimams. 23 mailės nuo. 
Cleveiando, nuoma visai maža.

Savininkai Martinkai
Ant kelio 422, Kinsman avenue, i 
tik 4 mailės už Chagrin Falls, 
į dešinę iš 422 kelio. (20) i

D E N T I S T A S

6402 St. Clair Ave.
Tel: fonas HEnderson 4111

Ofiso valandos
9 iki 12; 1 iki 5 po pietų 

6 iki 8 vak.

VISOKIOS j 
APDRAUDOS-INSURANCE I 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apęiraiidai (Life Ins.) 

pnlclcfonuokit del paaiškinimų 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi narai) baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ję atnaujinti.

C. F. Petraitis
G702 SUPERIOR (viršuje) į

Telef. HEnd. 5G99 . ||
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Sujudimas Clevelande del
UNCENSORED SIDE-GLANCES

BY K. J. M.?

gossip for you about

Barboros Darlys Koncerto
this is your 
of the people, 
a few snoops, 
Mr. Karpius’

. “Gegužinė Lie-

Bronė Drangelienė-Barbora Darlys

Svarbu ne tik paklausyti, bet 
ją ir pamatyti, nes reikia tik
rai pasakyti kad tai nepapras
ta gražuolė, kuri gal but tik 
nenorėjo niekur grožio kontes- 

i te dalyvauti....

Clevelando ir apielinkės ir 
Detroito ir apielinkės Lietuviai 
susidomėjo savo businčia dide
le viešnia, Chicagos Grand Ope
ra Company dainininke, Barbo
ra Darlys-Drangeliene.

Clevelande ji koncertuos sek
madienį, Gegužės 17 d., Det
roite gi savaite vėliau.

Clevelande susidarė specialis 
komitetas iš vienų vyrų tai 
svarbiai viešnei dainininkei pri
imti ir koncertą surengti, bet 
kiek tenka girdėti ir Clevelan
do poniutės neužsileidžia, pla
nuoja savo pramogėles tai mu
sų artistei pagerbti ir pavai
šinti.

Taip ir pritinka, tas parodo 
kad Clevelandiečiai moka iver- ■ 
tinti didelius savo tautos žmo- ’ 
nes, vyrus ir moteris.

Kadangi artistę Darlys-Dran- 
gelienę pereitą vasarą iki vė
lyvo rudens visas Kaunas veik 
ant rankų nešiojo, ir ji daina
vo su Kipru Petrausku didžiau
sioje pasaulinėje operoje “Ai
da”, ir paskui išleistuvėms jos
vėl buvo surengta kita opera Programas atsibus Lietuvių 
Valstybės Teatre Kaune, ir vi- Į saleje, nuo 6 valandos vakaro, 
sa Lietuva laukė jos dainų per |jr baigsis apie 8 valandą, taigi 
radio arba atvykstant su kon-|jš kitu miestu Lietuviai turės 
certu, tai ir mes juk turim ne gana laiko po‘koncerto tą patį 
menkesnį supratimą apie dainą vakarą namon sugryžti.
ir galim mokėti įvertint tokią. Koncertan įžanga daroma po- 
dainininkę. jpuliarė, kad kuodaugiausia Lie-

Po padainavimo Clevelande tuvių pajiegtų atsilankyti. Tė- 
ir Detroite ji gal kitur Liętu-jvai privalot atsivesti savo au- 
viams ir nedainuos, nes turi gančius vaikus pažinti tą Ame- 
planus išvažiuoti koncertuoti į riboje augusią žvaigždę Lietu- 
Europą ir vėl į Lietuvą. Užtai Vaitę, kuri yra musų tautai pa- 
visi Clevelando, Youngstowno, sigerėjimas ir garbė. 
Akrono ir kitų aplinkinių mie- > 
stų Lietuviai kviečiami rengtis | Ji dainuos ir per WTAM ra- 
atvažiuoti Į Clevelandą Gegu- dio stotį, smulkmenos bus pra
šės 17 dieną jos paklausyti. nešta kitame numeryje.

ša Gieiuva iciuKe jos tumių pci , 
radio arba atvykstant su kon- j

DAINUOS IR URBONAS
Programe dalyvaus ir vieti

niai pažymus dainos mėgėjai:
John S. Urban-Urbonas, kurį 

daugelis girdėdami per radio 
dainuojant pamilo, bet dar ne
matė. Jis yra Anglijoj gimęs, 
Amerikoje augęs, nepaprastų 
dijuojąs dainavimo prie gar
saus Clevelande operų daini
ninko Francis J. Sadlier.

šį šeštadieni musų naujas 
dainininkas Urbonas kaip tik 
baigia savo dainavimo mokslą 
ir tos mokyklos mokinių kon
certas bus šio šeštadienio va
kare mieste.

Kiek žinoma, Barbora Darlys 
ir J. S. Urban žada porą dainų 
sudainuoti duetu.... Tai bus 
tikrai netikėtas dalykas!

Kiti musų vietiniai gerai ži
nomi prie šio koncerto priside
da šie:

Biruta žiurienė, Rožė Luko- 
ševičiutė iš Youngstowno, Bro
nė Rasiliutė, Julius Krasnickas, 
Sofia Kane, Petras ir Alvina 
Luizai.

Kitame numeryje bus pra
nešta pilnas dalyvių sąrašas.

Akompanuos musų nenuils
tanti dainininkų ir dainininkių 
padėjėja, Aldona Wilkeliene.

Po koncerto gi bus smagus 
balius prie Jono Apanaičio or
kestro.

Salė bus atdara nuo 5 vai. 
vakare. Programas bus pra
dėtas nevėliau 6 valandos, tai
gi publika pribukit laiku.

Kurie dalyvaus šiame kon
certe galės pasididžiuoti kad 
gražiausia užbaigė žiemini se
zoną ir tada galės rūpintis apie 
piknikus ?r išvažiavimus.

town or something, (mostly some
thing) I beg to be your informant 
that Mrs. Mary Barnauskas Mrs. 
Kamesis, the doctor’s wife; and 
Mrs. Sam Pongonis have all been 
the proud maws of wha ho-ing 
babies.

I say, and mean
num-

TALLY ho folks, 
friend and the friend 
lazy lout whipping in 
rustled together' at 
production
tuvoje”, or a Picnic in Lithuania.

My personal opinion of or about 
the performance was one of slight 
dissappointmFnt.
slight, because there were a 
her of high spots on the program 
that offset the thin parts. The 
weakness boing . . . far too lit
tle practice. It required too much 
prompting, the acting thereby was 
that of a rather nervous, under
tension troupe.

ONE! TWO! THREE! —
Nothing about the three little 

pigs nor the three crown bears — 
but believe it 
homestead is 
three radios. 1 

and baby, 
about this 

valued at 
didn't pay 

given

LIETUVOS SVEČIU PAVASARININKU NAU
DINGOS KALBOS APIE LIETUVĄ

. Gegužės 1 ir 2 d. Clevelande 
viešėjo ir pasakė kalbas Lie
tuvos katalikiško jaunimo or
ganizacijos Pavasarininkų at
stovai, Dr. Juazos Leimonas ir 
Adv. J. B. Laučka.

Jie atvykę į Clevelandą, pir
miausia nuvažiavo pas pp. Sa- 
laševičius ir Luizus ant Paxton 
Toad. Paskiau 
pristatyti Vyčių 
komisijai.

Pirmą vakarą, 
• išdėję apatinėje
je daug savo atvežtų Lietuvos 
rankų darbo puikių dalykų, vi
sokių mezginių, audinių, juos
tų, medžio drožinių ir tt. ir it. 
Atsilankius publika, nors jos 
buvo nedaug, tą parodėlę la
bai atidžiai apžiurėjo.

Abu, ir Adv. Laučka ir po jo 
Dr. J. Leimonas, tą vakarą pa
sakė labai įdomias kalbas apie 
musų tėvynę Lietuvą, apie jos 
kovas už nepriklausomybę, apie 
visų pasišventimą atsteigti sa
vo valstybę, apie Lietuvos kili
mą ekonominiai, plitimą moks
le, apšvietoje, ir apie santikius 
su kaimynais, kurie yra truk
dytojai musų šalies laisvo vys
tymosi, bet nepajiegia ir jie 
pakenkti ir sulaikyti Lietuvos 
gyvenimo sriuvenimo didele 
neužkertama srove.

Abu svečiai yra iškalbus vy
rai. Lietuvoje gyveną ir žiną 
jos padėtį nuo pradžios iki ga
lo.

Po kalbų, vėliau parodė fil- 
mose įvairių vaizdų iš Lietu
vos.

Antrą vakarą buvo tų Lietu
vos svečių pagerbimo vakarie
nė, taip pat Lietuvių salėje. Ir 
čia žmonių atsilankė nedaug.

Vakarienės pabaigoje, Alvi
na S. Luizienė, komisijos narė, 
pradėjo kalbų programą. Abu 
svečiai vėl pasakė įdomias ir 
tikrai patriotingas kalbas, ko
kių Amerikos Lietuviams rei
kalinga girdėti, kurios sužadi
na išeivio meilę prie jo senai 
apleistos tėvynės ir sukelia no
ro ją naujai atgimusią matyti.

Kaip pirmą taip ir antrą va
karą pasakytos jų kalbos buvo 
didelės svarbos, konstruktivės, 
pamokinančios, ir taip pat pa
tvirtino apie Lietuvą tą ką sa
kė pernai Adv. R. Skipitis ka
da čia buvo atsilankęs, ir kaip 
rašo savo keliones po Lietuvą 
ispudžius “Dirvos” redaktorius, 
kuris pereitą va^ra po Lietu
vą važinėjo. Nekurie gal tikė
josi iš jų išgirsti smerkimus 
Lietuvos valdžios ir priekaištus

svečiai
25-:tos

buvo 
kuopos

svečiai turėjo
Lietuvių salė-

dabartinei vyriausybei, tačiau 
iš jų kalbų ir pasikalbėjimų 
aišku buvo kad ne tam jie į 
Ameriką atvažiavo.

Jeigu kalbėjo apie Pavasari
ninkų pastangas ir nuopelnus 
naujai atgimusiai valstybei tai 
priminė kad ir kitos Lietuvos 
kultūrinės organizacijos taip 
pat prisideda ir dirba bendram 
šalies gyvenimo pirmyn vedi
mui.

Gaila kad jų tokių kalbų ne
galėjo girdėti visa diduma šios 
kolonijos Lietuvių. Jiems pri
ėmimas ir sutikimas galėjo bū
ti padaryta toks koks paruošta 
Adv. Skipičiui. Juk Dr. Lei
monas yra Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos sekretorium, jis yra 
visuomeniškas žmogus, nors pa
sitaiko yra Pavasarininkų va
das. Jis prie to Lietuvoje už
ima ir kitas kelias visuomeniš
kos svarbos vietas ir energin
gai savo darbą veda.

Klaida padaryta 
ėmimu Clevelande 
pasiėmė Lietuvių 
Darželio Sąjunga, 
buvę sutraukta pilna salė pub
likos ir iš jų kalbu dvasinė nau
da butų buvus šimteriopai di
desnė.

kad jų pri-
runintis le-

Kulturinio
tada butų

Aplanke ir Darželi •
Clevelande Dr. Leimonas 

do ir savo artimų kaimynų iš 
Lietuvos, Juozą Blaškevieių, 
Gudelių parapijos, Rudenų k. 
(Marijampolės apsk.), kur da
bar gyveno Leimono tėvai, ir 
Juozą Stagniuną, iš Gelčių k., 
tos pačios parapijos.

šeštadienį, dienos laiku, sve
čiai aplankė Lietuvių Darželį ir 
patyrę koks tai didelis ir įdo
mus projektas, kuris bus am
žinas paminklas Lietuvybei šia
me mieste, stebėjosi ir pagyrė 
Clevelandiečius už jų tokio dar
bo vykdymą.

Svečiai apleido 
sekmadienio rytą, 
mi į Detroitą.

ra

PETRAS! —
Just one word, and undoubtedly 

you can form your own conclusion 
of just about what I am going to 
say. And say I shall — I must — 
I will — Pete Luiza is the best 
young Lithuanian actor in Cleveland. 
Just imagine, he being in Toledo, 
practicing from a mailed copy of 
his part. He not only knew and 
acted his part, but released that 
taut nervousness of the entire group 
with his jovial, natural acting, 
being number one high spot.

lie

high 
Chorus.

number two
Birute 

that those young- 
sang (Lithuanian)

NUMBER TWO —
Yes I mean 

spot . . . the 
Don’t you agree 
sters danced and
in a most remarkable manner? Don’t 
you also agree that Adelaide Mili
auskas and Mrs. Karpius deserve 
much credit for such training? Not 
only three hurrahs for the children, 
and teachers — but thanks to the 
parents, who take the bother to 
make-up these kiddies' for practice 
and the performance proper.

er 
all 
is 
He
present 
wealthy ‘400’(er) 
sounds when all want 
different programs 
time.

or don't, the Alekna 
triplely blessed with 
One "or daddy, inoth- 
Florence. That isn’t 

: oddity, Paw’s' radio
some 800 smackers! 
■ that for it, was a

to him by some
Wonder how it 

to listen to 
at the same

I’ll have more 
..hat pair.

Vince Sabel 
ing over a new 
lily has even 
early. 
Boss, I’ve been trying to tell 
that I’m a good Shadow.

What do you think! Rose Lucas 
is spending her Sundays in Cleve
land. She claims she goes there for 
a vocal lesson. I don’t know about 
that, I’m willing to bet my reputa
tion as a first 
there is a man

Well, I took 
etta and dance 
ed. You should 
me honest. Even you could have 
learned something about lady-kil
ling from Johnny Petrauskas and 
Martin Žitkus. You should have 
seen them strut their hand-kissing 
technique on the stage. Made 
tie shivers run up and down 
spine. Aw, Gee Boos, here I 
in a swell mood for love and 
prospects in sight. It couldn’t

be turn- 
big water- 

begun going to 
How do 1 know? Well,

seems to 
leaf. The

bed 
gee 
you

class columnist that 
in it somewhere.
in the S.L.A. oper- 
the way you order- 

have come with

There seems' to be a lot of poetry 
occupying space in the Dirva. I. 
guess Spring does something even 
to a columnist. Ah, me! Got me, 
too, so here’s my contribution to 
the artistic side of the Forum. 
Nope! I didn’t write it. I haven’t 
been hit that hard. I just borrow
ed it from someone who’d rather not; 
have me use his name.

I 
I 
I

me.

FOUR STARS -
And if anyone deserves them even 

with a few stripes thrown in, for 
acting it’s Louise Banionis, yes, Vin
cents wife. If Vincent thinks he’s an 
actor, he had better watch Mamma 
for a while. Fine voice, natural . 
acting, ability to 
etc. This 
win 
at

Fine voice.
remember lines 

little lady certainly did 
the praise of the entire audience 
Julius Krasnickas’ production, 
Modem Country Woman”.

lit- 
jny 
am
no 
be 

B. O. because I use cakes and cakes 
of the right kind of soap.

Have you ever noticed that Mrs. 
Karpius and her very best pal, Mary 
look enough alike to be sisters.

People want to know what make 
all the ladies go for 
person. That’s what 
ing to figure lout, 
you’re wrong there, 
car, ‘cause I saw it!

that K. J. M.
I’ve been try-

too. Nope!
it isn’t his

Martin L. O’Donnell
Kandidatas Į
Sherifo vietą

try so hard to please you, sweet 
try to do the things you like, 
never seem to do it sweet

I can’t help it, 
I’m just . .

It seems as though my love for you 
Cannot be plainer in my eyes.
Yet, trying to tell it to you 

I don’t succeed, 
I’m just . . .

I try so hard to make 
It seems so funny that 
But then again, why should you 

care ?
I see it now, 
I’m just .

like 
seems to 
I haven’t 
man, any 
haven’t I 
you think ------ T
with my technique? 
please help me! 
getting desperate.

me.

you care, 
you don’t.

I

.me.

that on account of it 
fit me. You can't say 
tried hard to please a 
man! Gosh, Boss, why 

got me a man yet? Do 
there’s something wrong 

? I need advice, 
The situation is

yours, 
THE SHADOW.

Drąsus Sumanus

KAIP SUTIKSIM 
DR. J. ŠLIUPĄ?

Clevelandiečiai J. Dr. šliupui 
sutikti privalo pasiruošti gra
žiai, kad neišeitų taip kaip bu
vo Pavasarininkų atstovams 
pereitą savaitę atvažiavus į 
Clevelandą: atvažiavę iš sveti
mos šalies žmonės, turėjo sto
tyje jieškoti telefonų ir telefo- 
nuoti komitetui, bet nieko ne
prisišaukė ir turėjo patys sam
dyti taksi ir važiuoti jieškoti 
savo priėmėjų., 
siorganizavimas 
mas pažemina 
Lietuvius.

Clevelando 
sandariečiams 
tuoj susirinkti 
nūs to musų 
pasitikimui ir

Kiek žinoma, Moterų Ratelis 
rengia Dr. J. šliupo priėmimo 
vakarienę. Bet tai tik dalis jo 
priėmimo. Reikia viską apdir
bti.

Kartu reikės apdilti planai 
paruošimui Bendros Tautinės 
Konferencijos.

Trumpu laiku tais reikalais 
bus sušaukta Clevelando vei
kėjų pasitarimas.

in 
tobeauty, but wanting 

in about Sofia Kane, 
not only fulfilled her 
reputation of being

HELLO AGAIN —
Not having my mind swayed 

the least by 
put a word 
Miss Kane 
position and
very excellent singer, but also won 
the applause of the audience as n 
now recognized actress. Incident
ally her side-kick, Bernice Russell 
was in the audience, just taking it 
all :n.

. Toks nesu- 
ir nesugabu- 

visus Clevelando

tautininkams ir 
pravartu butų 
ir išdirbti pla- 

garbingo svečio 
priėmimui.

Clevelandą 
išvažiuoda-

Buvęs.

STOKIT PRIE PILIEČIŲ 
KLUBO

Gegužės 12 d., 8 vai. vakare, 
įvyks Piliečių Klubo susirinki
mas. Prašomi atsilankyti visi 
nariai ir atsivesti natrių drau
gų prisirašymui. Klubo nario 
mokestis tik 15c į mėnesį, už 
ta maža mokestį galit naudotis 

I Klubo privilegijomis, ir parem
si! Lietuvių salę, tą visų Lie
tuvių įstaigą. . Vaidyba,

Lietuvių Salė vėl 
Prašo Talkos!

Lietuvių sale praeitą vasarą 
atliko didelį apatinės dalies iš
taisymą su pagalba darbščių ir 
gabių vietos Lietuvių. Dabar 
norima pagražinti viršutinė sa
lė. Darbas bus paprastas, nes 
nieko nereikės griauti nei ar
dyti, tik pagražinti. Bet 
kalinga talkos.

Visi tie kurie dirbot pereitą 
vasarą prie salės taisymo, ku
rie dabar turit liuoso laiko, 
esat kviečiami prisidėti ir prie 
šio darbo.

Visiems stojus į talką, salės 
direktoriai ir komisija tiki ir 
šį darbą pasekmingai atlikti, 
tada viršutinė salė bus švares
nė ir malonesnė.

Tie kurie pirmiau dirbot ii’ 
kurie norėtumėt nauji prisidė
ti prašomi atsilankyti į Lietu
vių salę šio penktadienio vaka
re, Gegužės 8 dieną, apie 8 v., 
bus visų pasitarimas apie dar
bą. Atsilankykif visi!

Kviečia Salės Valdyba ir 
Komisija.

re i-

about the opera 
When we consider 

of the players in this 
offered their time and 

three and four different 
dll in succes-

it is impossible to 
each individual

BOILED DOWN
In conclusion 

proper . • . 
that many 
opera have 
services to
plays, concerts, etc., 
sion, even tho 
give each individual consideration 
and commentation, guess we’ll have 
to admit they did quite well. Nine 
out of every ten of us in the au
dience would turn thumbs down if 
we had to practice and offer much 
of our time to such thankless work. 
Agree ?

JUST GATHERED —
Several Thurdays ago, Rosemary, 

Frances, Catherine and Olga, all

THREE STARS —
It wouldn’t do to give Mr. S. S. 

Telksnis four stars too, even tho 
he deserves them — it would sorta 
cheapen my stars value. Anyway 
we all know and have already shown 
or made mention of Mr. Telksnis’ 
superb acting No jokin’ he’s 
natural, 
bows. I 
of these 
with all 
He had 
afore mentioned play.

No jokin’ he’s a 
even to taking the last 
can’t understand why rome 
actors are still 
the talent they 
the leading role

amateurs,
possess.
in the

FROM THE GALLERY
If George Baltrukonis can 

cases with the same amount 
gree of efficiency as he
of those two queens, several 
ago, he get’s my case.

handle 
or de

took care 
weeks

Do you know that Helen 
qf Youngstown received her 
view of Lake Erie, several 
ago? 
entire 
years

Just the third time in 
91 (typograpical error) 
of existence.

Lucas 
third 

weeks 
her 

19

wrinkled suits 
or have your 
your hair in 

The

Boys! get out your 
and apply the iron, 
suits pressed. Get 
shape and shine your shoes,
most beauteous Lithuanian lady in 
the land — Barbara Darlys — is 
coming to Cleveland, Sunday, May 
17 th!

Girls! Get your nails in shape, 
take that pretty gown out of moth
balls and look your best. 
You want to 
don’t you ? 
lady (I said 
competition, 
can cook, I 
Grand opera 
be thefe, eh’

Martin L. O’DONNELL, Garfield 
Heights mayoras, kandidatas Demo
kratų sąrašu į Cuyahoga apskrities 
Šerifo vietą, gimė Clevelando vaka
rinėje dalyje 50 metų atgal. Būda
mas' 18 metų, jis persikėlė gyventi 
į Newburgh, ir kaip buvo paprasta 
tuo laiku Newburghe, jis stojo j po
litikos lauką. Tom Johnson tada 
kilo aukštyn viešame gyvenime, ir 
“Marty” buvo vienas iš pirmutinių 
jo rėmėjų. Pasekmėje jųdviejų su
sidraugavimo Martin O’Donnell tu
rėjo progos plačiai apsipažinti su 
politiškais darbais ir Tom Johnsono 
siekiniais.

Visais sekančiais laikais po .lohn- 
son’o dienų, O’Donnell dirbo už vi
sus Demokratus einančius į bent 
žymesnę vietą.

Apsigyvenęs Garfield Heights jis 
buvo išrinktas j miesto tarybos na
rius, paskiau vice mayoru, o dabar 
tris terminus paeiliui tarnauja ma- 
yoro pareigose.

Privatiniame gyvenime O’Donnell 
dirba viršininko vietoje didelėj plie
no korporacijoj. Toje Įstaigoje jis 
tarnauja jau 31 metą.

Du metai atgal O’Donnell statė 
kandidatūrą Demokratų sąrašu j še
rifo vietą ir gavo net 32,000 balsų.

Po nominacijų, kada laimėjo ki
tas, O’Donnell tuoj ėmėsi agituoti 
už laimėjusį savo partijos žmogų, 
todėl tai jis' užsitarnauja dabar tos 
vietos kuomet tas žmogus jau ne
kandidatuoja.

Martin L.
O’DONNELL

For Sheriff
Demokratų Sąraše 

Nominacijos 
GegTižės-May 12

Namų Taisymo Darbai
Darau šaligatvius, įvažiavi

mus, murinu porčius, sutaisau 
plasterius — gerai atlieku dar
bą pigia kaina. Kam reikia to
kio darbininko, kreipkitės:

Dom. Skilandaitis
6804 Whitney avė.

BALSUOKIT UŽ
<• f 
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Frazier Reams
Why? 

hang on to your man, 
After they see this 

Lady) you’ll have stiff 
Not only that but she 
mean sing, and how. 
star, so I guess we’ll 
what? The boys to 

see 
get

former stooges, I mean students of see woman and the girls to 
potted |'-hat their boyfriends don’t just 

-lost.
St. George’s School were s 
roller skating. They’re just kids 
now yet, but in just a couple of 
years they’ll be our lovely Lithuan
ian ladies. Sure now, you didn’t 
expect me to get their last names, 
they had skates — I had lumbago, 
added together equal — not a 
chance.

ENERGY PLUS —
Whether it’s Popeye’s, ‘Wheatena’, 

Diz Dean’s1, ‘Grape Nurddies’, or 
Orphan Annie’s, ‘Ovaltine’, regard
less what, this certain young lady 
has IT. She was on .his occasion 
sighted at a dance at che Lithuanian 
Hall, on April 24th. Looking 
lovely in a dark green dress, 
cut to look very becoming, 
her the life of the crowd, 
keep you eligible bachelors 
pense, the exquisite lady
reference to is' — Miss Amil 
onaitis. She gladly submitted 
name, address and age. She 
celebrated her third birthday, 
oral months ago.

very 
hair 

making 
I won’t 
in 
I

3US- 
have 
Ap- 
her 
just 
sev-

x

YOUNGSTOWN

DEAR BOSS,
Here’s me with the usual 

class gossip about the usual
Yes, sir! Nothing

where

first 
'irs.

class people, 
but the best for me even 
scandal is concerned.

Gee, Boss! I hope that girl who’s 
chiseling in on my racket is caught. 
I’ll bet she’s one reason why I have 
never received an answer from tne 
Pinch-hitter. She doesn’t seem to 
be very discriminating about whom 
he proposed to. As a matter of 

fact her racket is more on the mass 
production idea than mine, 
hussy!

I hear that Jimmy Yurchison 
asking about Akron the other 
What’s the matter with 
in Akron? Don’t they know how 
to write? What did happen to the 
Akron gang ana-way? Do you sup
pose they’re all taking turns help
ing Hank Hollish handle chat new 
member of the household ? That 
seems1 to be the only sensible rea
son I can think of.

I hear from a very reliable source 
that Isabel Kalenda had a visitor 
from Alliance. A former CCC mem
ber too. Now that the voung nan

The

was 
day. 

the girls

BLASTED EVENTS —
Realizing that a great many of 

you already know that the stork 
hovered - perched - flew, and by 
now is looking for an old age pen-; 
sion, for a few who were out of is within traveling distance I guess
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Antradieni, Gegužės-May 12
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Paul P. Yoder
for LIEUTENANT GOVERNOR 
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NOMINUOKITE

X Harald G. Mosier
Congressman-at-Large

Demokratų Sąraše ■;
Harold G. Mosier yra Clevelandietis, Ohio Valstijos Sena- J 
torius 1933-34, pirmininkas Valstijos Senato; Lieutenan- ■ 
tas Gubernatorius 1935—36. Harold G. Mosier gerai pa- ’ 
žysta Lietuvius, ir daugybė Lietuvių pažysta jį kaipo "e- ! ’ 
ra, rimtą vyrą, vertą tos vietos ir musų paramos. Nepa- ;; 
mirškit Gegužės 12 d. padėti kryžiuką ties jo vardu. • ;

GASOLINE

CLEVELAND, OHIO


