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Tautu Sąjunga Svarsto SOCIALISTAI PAIMS 
VALDYTI PRAN

CŪZIJĄ

RUOŠIAMA NAUJAS 
BEDARBIU ŠELPI

MO PLANAS

Etiopijos Likimą
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIJA NESUTINKA UŽGROBTĄ ŠALĮ 
PALIKTI ITALIJOS RANKOSE

Angliakasiai Susitaikė
New York. — Kietos an

glies darbininkų viršininkai 
pagaliau užbaigė derybas 
su kasyklų savininkais, to
kiu budu tikėtas angliaka
sių streikas neįvyks.

Susitaikyta dirbti 
šiol mokėtas algas, 
tyta trumpinimas 7 
dų, 5 dienų savaitės
apie pabaigą metų, ir kt.

ITALIJOS ATSTOVAI 
IŠVAŽIAVO SAU 

NAMON

ITALIJA APŠAUKTA 
IMPERIJA

už iki 
m ima- 
valan- 
darbo

Detroit. — Automobilių 
darbininkų unija tapo per
tvarkyta Amerikos Darbo 
l’cderacijos parėdymu nau
jais pagrindais, ir skaitysis 
industrial unija 
znatninkų unija.

vietoje

Canonsburg, Pa. — Plie
no ir geležies darbininkų 
unijos suvažiavime nutarta 
šios rūšies darbininkus or
ganizuoti industrialių dar
bininkų pagrindais, vietoje 
amatninkų pagrindais.

CIevelande šios savaitės 
pradžioje sustreikavo 3,000 
unijistų trokų (sunkveži
mių) vežikų, kurie dirba 
77-se tarpmiestinių vežioji
mų kompanijose. Darbinin
kai reikalauja 5c Į 
mokesties daugiau.

valandą

Kent, O. — Čia 
kavo Black and

sustrei- 
Decker 

Electric Co. darbininkai už 
10 nuoš. algų padidinimą.

Columbus, O. — Valsti
jos industrialių santikių ko- 
misijonierius užgyrė reika
lavimą didesnių algų 35,000 
hotelių ir užeigų tarnauto
jams. Šiuo laiku apie pusė 
tų darbininkų gauna mokė
ti 40 nuoš. mažiau negu 
nustatyta.

CIevelande Gegužės 13 d. 
vakaro laiku, namuose sė
dint, tapo nušautas darbi
ninkų imi jos vadas, Arthur 
Whitelock, kuris buvo žino
mas kaipo žiaurus ir atkak
lus savo pareigose. Prieš 
kelias dienas jis buvo gavęs 
nuo nežinomo asmens laiš
ką su persergėjimu kad jis 
bus nužudytas, kad apsi 
saugotų, bet jis nežinojo 
kaip ir kur ko saugotis, ir 
tie kurie ryžosi jį nužudy
ti savo darbą Įvykdė, prisi
taikydami ir sušaudydami 
jį per langą.

Geneva. — Gegužės 11 d. 
Tautų Sąjungos tarybos 
posėdyje, sušauktame svar
styti kas daryti del Italijos 
užgrobimo Etiopijos, kilo 
įvairių incidentų.

Anglijos delegatai parei
škė kad jie priešinsis Itali
jos pasisavinimui Etiopijos 
žemių. Posėdyje dalyvavo 
ir Etiopijos atstovas, ir kai 
tik imta kalbėti apie Etio
pijos klausimą, Italijos at
stovas pareiškė kad jis ne- 
pripažysta Etiopijos atsto
vui teisės daugiau Etiopiją 
atstovauti, ir apleido susi
rinkimą.

Italija tuo tarpu nesiren
gia pasitraukti iš Tautų 
Sąjungos, tačiau reikalauja 
kad Tautų Sąjunga nesikiš
tų į Italijos reikalus su jos 
užkariauta Etiopija, nes 
gali kilti Europoje karas.

Etiopijos delegatas ta
čiau dalyvauja posėdyje ir 
gina savo valstybės teises.

Tautų Sąjunga nemano 
sutikti leisti Italijai Etiopi
ją pasilaikyti, nes Tautų 
Sąjungos sutartyš garan
tuoja kiekvienai valstybei 
jos neliečiamybę.

Gegužės 12 d. Italija at
šaukė savo atstovus iš Tau
tų Sąjungos namon, ir pa
reiškė kad Italija visiškai 
atmeta kitų valstybių kiši
mąsi į jos reikalus su Etio
pija.

Anglija vis dar reikalau
ja laikytis pabaudų Italijai 
ir versti ją skaitytis su ki
tomis valstybėmis. Tačiau 
žinovai sako kad Anglijai 
reikės susitaikyti su Itali
ja, nes kitaip gali prireikti 
susipešti karo lauke.

Italija gi visai arti ban- 
kruto, ir jei pabaudos prieš 
ją butų vykdomos, sakoma 
Italija ir jos fašizmas gali 
žlugti. ’

Italija paskendus skolose, 
ir tik karo priedanga gale- • 
jo iššaukti savo žmonių pa- ; 
siaukavimą •— atiduoti val
stybei visas savo brangeny- 1 
bes.

Roma. — Gegužės 9 die
ną Italijos premjeras Beni- 

‘ to Mussolini paskelbė jog 
jis atnaujina. Romos Impe
riją, kuri prieš 1500 metų 
gyvavo ir paskui suiro.

Italijos karalius apšauk
tas imperatorium. Etiopi
jos užkariautojas Maršalas 
Badoglio paskirtas Etiopi
jos vicerojum.

Toliau, Italijos karalius 
žadama apvainikuoti Etio
pijos karalium šventame ir 
sename Etiopų mieste As- 
kum. Italai viską daro pa
našiai kaip elgėsi Anglai 
kuomet užkariavo Indiją ir 
apvainikavo Anglijos kara
lienę Viktoriją Indijos im
peratore.

Mussolini paliuosavo iš 
kariumenės pusę milijono 
vyrų, pareikšdamas jog ka
ras baigtas.

Taip pat kitų šalių am
basadoms Etiopijoje parei
kšta kad jos savo pareigas 
su Etiopijos vyriausybe už
baigė ir daugiau nesiskai- 
tys tokiomis. Iki atstovy
bių štabai ten rasis, jie bus 
laikomi 
daugiau

Addis 
lai sako 
nų nužudytų žmonių laike 
to miesto plėšimų, belau
kiant Italų atėjimo.

Visiems Etiopijos gyven
tojams įsakyta atiduoti sa
vo ginklus Italų kariume- 
nei, o kas nepaskubins tą 
padaryti bus sušaudomi.

Italija jau rengia išsiųsti 
į Etiopiją 200,000 šeimų ap
gyvendinti, kurios .sudaro 
milijoną asmenų.

Paryžius. -r- Socialistai, 
kurie laimėjo didumą at
stovų į Prancūzijos seimą, 
ruošiasi su Birželio mėne
siu pradėti šalį valdyti. Ko
munistai, kurie taipgi lai
mėjo kelis desėtkus atsto
vų daugiau, su socialistais į 
valdžios sudarymą neis, ta
čiau sako jiems teiks viso
kią reikalingą paramą.

Komunistų vadas šitaip 
pasakė: “MeS‘ esam visuo
meninio gyvenimo pertvar
kymo partija ir negalime 
susidėti su tokia kairiaja 
valdžia kurią butų paika 
vadinti revoliucine.”

Socialistii vadas Leon 
Blum sudarys ministerių 
kabinetą. Jis savo progra- 
me turi: prisilaikyti Tau
tų Sąjungoje, stiprinti Eu
ropos taiką, nudaryti ben
dras pasigelbėjimo sutar
tis, ir išlengvo vykdyti nu
siginklavimą.

Blum sako kad darbų ir 
darbininkų 
besni negu 
kalai, todėl 
pradės jais

Blum yra Žydas, taigi 
bus Prancūzijos val- 
priešakyje, Hitleriui 
skaitytis su Žydu vi- 
Vokietijos-Prancuzi-

reikalai svar- 
finansierių rei- 
jis pirmiau ir 
rūpintis.

“Italų svečiais” ir 
nieko.
Ababą užėmę Ita- 
radę virš 800 lavo-

PILSUDSKIO ŠIRDĮ LAI
DOJO VILNIUJE...
Vilnius. — Kariškose ka

pinėse šiose dienose, prie 
kojų motinos grabo, palai
dota Pilsudskio širdis, me
tinėse sukaktuvėse nuo jo 
mirties. Ta širdis buvo lai
koma tam tikruose chemi
kaluose. Sąryšyje su šio
mis laidotuvėmis, Lenkijos 
vyriausybė paskelbė staty
sianti šimtą Lenkiškų mo
kyklų Vilniaus krašte....

iki jis
džios
reikės
suose
jos reikaluose.

NUŠOVĖ TRIS MOTERIŠ
KAS, “NEATSIMENA” 
Fairmont, W. Va. •—Pra

eitą savaitę viename vieš
butyje vienas vyriškis nu
šovė tris moteriškas, bet 
kai policija jį suėmė ir pra
dėjo tardyti, jis sako nieko 
apie tai “neatsimenąs”.

SELASSIE PABĖGO 
SU TURTAIS

Etiopijos imperatorius Į 
Palestiną atvykdamas atsi
gabeno 117 skyrimų įvairių 
skarbų, sidabro ir aukso.

Mussolini galėtų sukelti 
pasaulyje didelio lermo jei 
pareikalautų Angliją išduo
ti Italams Etiopų impera
torių ir grąžinti Etiopijai 
imperatoriaus išvežtus pi
nigus.

Popiežius smerkia komu
nizmą. Atsilankius Vatika
no mieste Vengrų pilgrimų 
ekskursijai, popiežius pasa
kė Į atėjusius kalbą, kurio
je komunizmą vadino “ben
dru priešu grasinančiu vi
siems ir visur.”

UPĖJE RASTA MERGI
NOS LAVONAS BE 

GALVOS
Portsmouth, O. — Ohio 

upėje netoli čia rasta plu- 
kantis jaunos moters lavo
nas be galvos. Trys peilio 
žaizdos rasta jos likusiame

Pittsburgh. — Apie 800 
darbininkų Universal plie
no dirbtuvėje, Bridgevillėj, 
sustreikavo, reikalauja 15 
nuoš. algų pakėlimo ir pri- kaklo gale. Spėjama kad ji 
pažinimo unijos. buvo apie 20 metų amžiaus.buvo apie 20 metų amžiaus.

Graikijoje, sustreika v u s 
tabako darbininkams, riau
šėse 15 žmonių nušauta ir 
daug sužeista. Prieš strei- 
kerius išstatyta kariumenė, 
tvarkai sugrąžinti, nes jie 
pradėjo užpuldinėti bažny
čias ir kitokią betvarkę da
ryti.

RAUDONA VĖLIAVA 
WASHINGTONE

Praeitą savaitę vieną ry
tą, ant stulpo prie Suvieny
tų Valstijų aukščiausiojo 
teismo rasta iškelta raudo
na sovietų Rusijos vėliava. 
Žinoma, ji tuoj nuplėšta, 
tačiau tas parodo ant kiek 
fanatiški yra komunistai 
ir kokius drąsius žygius 
atlieka. Tai Amerikos val
džiai spjovimas į veidą už 
jos nuolaidumą ir pakantą 
komunistų ir komunizmo 
šioje šalyje.

Washington. — Kongrese 
rengiama naujas valdžios 
viešų darbų programas su 
apie $1,500,000,000 tam tik
slui pinigų.

Tą Prezidento Roosevel- 
to programą remia dauge
lis senatorių ir kongresma- 
nų, kadangi tuomi jiems 
butų lengviau laimėti atei
nančio rudens rinkimuose.

KUR BUS PASLĖPTAS 
AMERIKOS AUKSAS 
Fort Knox, Ky. — Slap

tai gaminamas urvas iš ak
mens ir plieno, kur bus su
dėta šešių bilijonų vertės 
Amerikos valdžios aukso. 
Tas urvas įrengiamas taip 
kad negalės jo sugadint nei 
žmogiška nei gamtos jiega. 
Jis jau baigiamas dirbdinti. 
Bus dviejų aukštų didumo 
Įrengimas, kalno pašonėje, 
kur bus po sargyva kava
lerijos ir artilerijos.

Tarp kitų saugos įrengi- 
tie kambariai bus ga- 
staiga užleisti vande- 
kaip yra Įrengta toks 
apsaugojimas Prancu-

mų, 
limi 
niu, 
pat 
zijos auksui.

Auksas ten bus gabena
mas 40 ar 50 traukinių po 
5 vagonus kožnam, ir visi 
tie traukiniai bus sunkiai 
apginkluoti, gelžkelis bus 
stropiai saugojamas.

TRAUKINIAI PAGREI
TINAMI

Tarp Chicago ir Los An
geles įvesta nauji greitieji 
traukiniai kurie sutrumpi
na kelionę 21 valanda. Ne
senai įvesta greiti trauki
niai tarp Chicago ir New 
Yorko, kurie sutrumpina 
važiavimą trimis ir puse 
valandomis. Tokiu budu 
kelionė tarp Atlantiko ir 
Pacifiko sutrumpinama vi
sa para, kas labai daug rei
škia susisiekime. Pirmiau 
trukdavo 80 valandų kelio
nei iš New Yorko į Los An
geles, dabar nuvažiuojama į 
56 valandas.

SUIMTAS PASKUTINIS 
ŽMOGVAGIS

Gegužės 11 d. Glendale, 
CaL, pakliuvo Į federalių 
agentų rankas paskutinis 
iš praskilbusių žmogvagių, 
Thomas J. Robinson, kuris 
1934 m. už pavogtą moterį 
išgavo $50,000. Jis prisipa
žino esąs kaltu. Ir jis ta
po įsodintas Į lėktuvą ir iš
gabentas į Louisville, Ky., 
kur bus teisiamas.

Lenkijoje judėjimas prieš 
Žydus taip išsiplėtė kad 
praeitą savaitę areštuota 
100 asmenų nužiūrėtų suo
kalbyje sprogdinti Žydri Įs
taigas ir klubus.

šeši už vieną žudystę. 
New Yorke Geg. 1’1 d. šeši 
vyrai rasti kaltais žmogžu
dystėje už tą patį prasikal
timą. Jie nuteisti mirti ir 
skubiai nusiųsti j Sing Sing 
kalėjimą.

Lietuvoje Rengiama
Seimas

BALSAVIMAI ĮVYKS BIRŽELIO 9-10
Washington, D. C. — Lietuvos Pasiuntinybė Ge

gužės 10 d. gavo iš Kauno šitokią oficialę žinią apie 
Seimo rinkimus: /

“Seimo rinkimai Lietuvoje paskirti Birželio 9-10, 
pagal Konstituciją visuotinu lygių teisių slaptu balsa
vimu proporcine sistema. Kandidatų sąrašus nusta
tys gyvento rinktos apskričių tarybos.

“Rinkimų įstatymas leidžia balsuotojams pasirin
kti kandidatus kelių sąrašų. Visa Lietuva suskirstyta 
astuoniomis apigardomis keturiasdešimts devyn i e m s 
atstovams išrinkti. Elta.”

Nuo “Dirvos” Redakcijos: Paskelbus Lietuvoje 
Seimo rinkimus, tuomi ten grąžinama visuotina de
mokratinė tvarka, šalies valdžia pavedama i visuome
nės rinktų atstovų rankas. Tuo budu Amerikos so
cialistams ir komunistams išpuola dugnas jų šaukia
mam “kongresui” “atsteigti” Lietuvoje demokratijai.

NUBAUSTI ŪKININKU KURSTYTOJAI IR 
VALSTYBĖS TURTO NAIKINTOJAI

asmenų bylą. Iniciatorius ir 
vadovas Jurgis čėsna nubaus
tas mirties bausme, du nusikal
timų vykdytojai po 10 metų, 
ir du po ketverius metus sun
kiųjų darbų kalėjimu, o kiti 
lengvesnėmis bausmėmis. J. E. 
Valstybės Prezidento aktu mir
ties bausmė Čėsnai pakeista

Kaunas. — Nesenai buvo iš
aiškinta, kad Marijampolės ap
skrityje yra susiorganizavęs bū
relis žmonių, kurie gadino su
sisiekimo priemenes: piaustė 
telefono-telegrafo stulpus, ka
pojo laidus ir pan.

šių metų Vasario 25—26 
d. naktį Marijampolės — Kau
no plento ruože ir prie geležim sunkiųjų darbii kalėjimu ligi gy- 
kelio linijos prie Puskelnių kai-1 vos galvos, 
mo jų buvo nupjauti 5 telefono- 
telegrafo stulpai ir nukapoki 
laidai. Buvo nustatyta, krd šio 
būrelio vadovu buvo Jurgis čės
na. Be to, to paties būrelio 
žmonės platino tarp ūkininkų 
atsišaukimus, kuriais jie buvo 
kurstomi nemokėti valstybinių 
mokesčių, o seniūnai, viršaičiai 
ir burmiskrai neeiti pareigų. 
Nusikaltėliai buvo atiduoti ka
ro lauko teismui, šis teismas 
Balandžio 23 d. sprendė sep
tynių šio ratelio kaltinamųjų

Pažymėtina, kad visi 7 nu
baustieji jau anksčiau buvo teis
mo arba komendanto Įvairiomis 
bausmėmis bausti už Įvairius 
anksčiau padarytus nusikalti
mus. Kaip, štai, už ūkininkų 
kurstymą, už peštynes, už val
stybinių pinigų išaikvojimus, už 
neteisėtą bainkelio antspaudų 
panaudojimą dokumentams fal- 
sifikuo'ti ir kt. Beveik visi jie 
yra prasiskolinę. Jų tarpe ne 
vieno rimto ūkininko nėra.

“M. R.”

SUSEKTA KOMUNIS
TU SPAUSTUVĖ

Kaunas. — Balandžio 7 d. 
Kaune valstybės saugumo poli
cija pas kai kuriuos komunis
tus padarė kratą. Pas Juozą 
Piligrimą, Iliškių kaimte, Gar
liavos vai., rasta slapta ranki
nė komunistų spaustuvė “Ko
va”. Spaustuvė buvo paslėpta 
po virtuvės grindimis specialiai 
padarytame rūsyje. Tame pa
čiame rūsyje rasta 12,837 egz. 
įvairių komunistinių atsišauki
mų. Atsišaukimai buvo spau
sdinti įvairiais komunistiniais 
reikalais. Konfiskuota spaus
tuvė ir Piligrimas ir jo žmona 
sulaikyti. “L.A.”

ksu pakilo nuo 46.6 nuoš. iki 48 
nuoš., o jų padengimas auksu 
ir valiuta pakilo nuo 59.5 iki 
61.3 nuoš. “L.A.”

Anglija Reikalauja kad 
Sulai- 
Pro-kyta Vokiška 

paganda
laikraštis

d.

LIETUVOS BANKE AUKSO 
VALIUTŲ FONDAS 

PADAUGĖJO
Kaunas. — Balandžio 16

Lietuvos Banko aukso fondas 
siekė 51,000,000 litų ir užsie
nio valiutų fondas 14,240,000 
litų. Tuo budu aukso ir valiu
tų fondas drauge pasidaro 65,- 
540,000 litų.

Balandžio 1 d. jis siekė tik 
65,090,000 litų.

Tuo budu per paskutines dvi 
savaites Lietuvos Banko paden
giamosios vertybės padidėjo 
550,000 litų.

banknotų apivąrta dabar 
siekią 107 milijonus litų. Tuo 
budu banknotų padengimas au-

Kaunas. — Anglų 
Star rašo, kad klausimas apie 
Edeno kelionę į Vokietiją buvo 
sukėlęs didelius ginčius Anglų 
vyriausybėje. Edenas pats la
bai norėjęs važiuoti, kad galų 
gale pasiektų aiškumo užsienio 
politikos padėtyje, bet Baldvvi- 
nas tam priešinęsis. Jis nuro
dė, kad Edenas Paryžiuje jau 
ir taip kaltinamas germanofiliš- 
kumu. Ir dabar, kai abiejų 
valstybių santykiuose vyraująs 
atšalimas, Anglų užsienių rei
kalų ministerio kelionė i Ber
lyną galėtų suerzinti Paryžių, 
Dėl to nutarta siųsti lordą Ha- 
lifaksą. Tarp kita ko, jis pas
kutiniuoju laiku vykdąs pas 
Edeną lyg ir stebėtojo vaid
menį: jis lydėjęs Edeną Į Pary
žių ir Ženevą.

Dėl Anglų paruoštų Vokieti
jai paklausimų papildomai ur 
nešama, kad tarp kirų kiauši
nių bus paklausta, ar Vok etija 
sutinka nutraukti prngermanis- 
tišką propagandą Lietuvoje, 
Austrijoje ir Čekoslovakijoje.



PITTSBURGH
[ DAUGIAU ŽMONIŲ 
į DIRBA

Pittsburg'ho dirbtuvėse šiuo 
laiku dirba daugiau darbininkų 
Jiegu kada dirbo nuo 1930 me- 
Įtų, kai pradėjo apsireikšti de
presija. Dabartiniu laiku dirb
tuvėse išdirbama dvigubai tiek 
darbo valandų kaip dirbta pir- 
jnutiniais mėnesiais 1933 me
tais.

Surinktos žinios iš 63 kom
panijų parodo kad Kovo mėne
sį šymet išdirbta 6,630,084 va
landos, gi 1935 metais tą pati 
mėnesį išdirbta 5,056,537 va
landos. 1933 metais Kovo mėn. 
teišdirbta 3,031,298 valandos.

-. Darbininkų skaičius tose 63 
kompanijose Kovo mėn. buvo 

.69.9 nuoš. normalio. 1933 me
stais buvo 48.8 nuoš. normalio.

Kovo mėn. šymet tose dirb
tuvėse dirbo 34,630 darbinin
kų, Vasario mėn. 32,620.

MIRĖ LAIKRAŠTININ
KAS MYKOLAS 

PALTANAVIČIUS

So. Boston, Mass. — Gegu
žės 4 d. mirė Mykolas Palta
navičius, 60 m. amžiaus; palai
dotas Forest Hills kapinėse.

Paliko nusiminus žmona ir 
dvi duktė.ys. Jaunesnėj!, Ire
na, lanko Bostono Universite
tą, o vyresnėji, Valentina, yra 
ištekėjus už Stepono Minkaus, 
jauno advokato. Jiedu dabar 
veda Lietuvišką radio progra
mą sekmadieniais.

Velionis Mykolas gimė Ginei
čių k., Veiverių p., Suvalkijoj, 
Spalių mėn. 1875 m., ir atva
žiavo į Ameriką 1891 metais.

Atvažiavęs jaunas, vos 15 
metų berniokas, neleido savo 
laiko tuščiomis, bėt mokinosi 
ir rašinėdavo į įvairus Lietu
viškus laikraščius, skelbdamas 
Lietuviams Lietuvių vienybės 
ryšius ir duodamas jiems su
pratimą kad Lietuviai galės 
gyventi be Lenkų ir jų kultū
ros. Velionis buvo ne tik kar
štas Lietuvis bet ir socialių ir 
religinių reformų platintojas. 
Kuom:t A. žvingilas, 1905 m., 
organizavo laikraštį “Keleivį”,

RENGIASI Į SEIMUS IR 
KONFERENCIJĄ

Pittsburgho tautininkai-san- 
.dariečiai rengiasi dalyvauti S. 
L. A. seime ir tuo pačiu išva
žiavimu atliks A. L. T. Sanda

rios seimą ir dalyvaus bendro
je tautinėje konferencijoje.

Pittsburghas yra stipriausia 
..Sandaros tvirtovė, čia geriau- 
'>sia gyvuoja Sandaros kuopos.

AUTOMOBILIAIS UžMUŠI- 
m M V DAUGIAU NAKTIES 

LAIKU
Pastarų kelių mėnesių auto

mobilių nelaimių žinios paro
do kad Pittsburgho gatvėse au
tomobiliais užmušama daugiau 
vakaro ir nakties metu negu 
dieną.

Balandžio mėnesį, paveizdan. 
gatvėse autombiliiais užmušta 
devyni asmenys, šeši iš jų bu
vo pėkstieji. Penki iš jų už- 
niušta po sutemai, ir visi jie 
buvo po virš 40 mt<ii amžiaus.

Bėgyje pirmų keturių mėne
sių šymet užmušta 24 pėkstieji 
žmonės. Visi suvažinėjimai pa
sitaikė po sutemai.

jis pakvietė Mykolą Paltanavi
čių jo redaktorium, ir jis buvo 
pirmu redaktorium. Ir šian
dien tame laikraštyje tebėra 
velionio padaras, ‘Maikis ir Tė
vas’. Po kiek laiko į is persi
kėlė į Worcester, Mass., ir įs
teigė savaitraštį “Amerikos 
Lietuvį”, kurį jis prižurėjo iki 
1928 metų.

Jo įsteigtas “Amerikos Lie
tuvis” buvo tautinių pažiūrų. 
Pats būdamas redaktorius ir 
leidėjas, Paltanavičius skelbė 
Lietuvybės dvasią ii' karštai 
rėmė kas buvo vykdoma Lie
tuvoje ir Amerikoje gero lie-, 
čiančio musų tautą.

Kuomet pasaulinis karas už
ėjo ir teriojo Lietuvos žmones, 
velionis nesigailėjo laiko ir sa
vo t ruso organizuodamas šelpi
mą. Ir kada Lietuva paskel
bė prašymą Amerikos Lietu
viams paskolinti jai pinigų ša
lies atstatymui, jis darbavosi 
Wcrccsteryje ir apielinkėse su
keldamas per $30,000.

Velionis buvo vienas iš tvė
rėjų Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos, ir jai nemažai pasidar
bavo savo trusu ir finansais. 
Jis taipgi buvo tvėrėju dauge
lio Lietuviškų organizacijų ii' 
klubų. Taipgi jis buvo vienas 
iš seniausių SLA. narių — iš
buvo Susivienijime per 30 me
tų., Nemaža jis padėjo savo 
darbo Susivienijimui.

Kuomet jo sveikata pradėjo 
nykti ir energija išsisėmė, jis 
•buvo priverstas atsitraukti nuo 
“Amerikos Lietuvio” leidimo. 
Paraližius atėmė jam visą kū
nišką spėką ii- įstūmė žmogų 
i didelį vargą. Sveikas būda
mas, gyveno gerai ir pasiturin
čiai. Kas pažino Mykolą Pal
tanavičių, jį visuomet rado tei
singu ir užjaučiančiu žmogus. 
Kada jį sveikata apleido, jei ne 
jo žmonos darbštumas ii- jų 
dūktais kaipo pianistės gabu
mai, velionis gal butų buvęs be 
kąsnio duonos.

Velionis ‘PaHnr avičius buvo 
nevieų geras laikraštininkas ii 
sugabus darbuotojas Lietuvių 
taipe, bet jis buvo geras šei
mininkas. Labai gražiai m 
savo šeima sugyveno. Dėjo vi
sas pastangas kad jo vyresnėj i 
duktė Valentina baigtų Naujo
sios Anglijos Muzikos Konser- 
v ariją, kulią ji ir baigė.

Ne juitingą žmogų mes įkai
nuojami bet teisingą ir darbš
tų. Ti'.cm.i. velionis buvo, nes 
jam Lietuvos Vyriausybė, nors 
labai vėlai ir prie jo sunkiau
sių gyvenimo dienų, paskyrė 
mėnesinę pensiją, kaipo daug 

l pasidarbavusiam Lietuvai.

N EP AS1SEKĖ N' JSISK AN - 
DINTI

Gegužės 6 d., nuo Septintos 
gatvės tilto norėjo i upę nu
šokti ir nusiskandinti moteris 
iš Philadelphijos, bet buvo lai
ku pastebėta ir sulaikyta.

Kita moteris pasikorė, o tre
čia nusišovė. Abi nusižudžiu- 
sios moterys buvo virš 50 me
tų amžiaus.

DAUGIAU DIRBA
Pennsylvanijos valstijos 13- 

je darbininkų samdymo biurų 
per Balandžio mėnesį pastaty
ta j darbus 25,811 darbininkų. 
Aplikantų darbams tą mėnesį 

; visi tie biurai gavo 18,542-

DIDINS DIRBTUVES
Aluminum Co. of America 

paskyrė $500,000 praplėtimui 
ir pagerinimui savo dirbtuvių 

i New Kensingtone.

BEDARBIŲ DELEGATAI 
HARRISBURGE

Apie tūkstantis PennsyJva- 
nijos bedarbių atstovų suvažia
vo į valstijos sostinę Harris- 
burgą reikalauti kad valstijos 
seimas paskirtų 121 milijoną 

; dolarių valstijos bedarbių šėl- 
■ pimo reikalams. “e'ee'M 

pimo reikalams.
Tarp suvažiavusių demon- 

; strantu 175 buvo moterys ii' 
25 vaikai, baltųjų ir juodųjų.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kairio 

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

“Dirvos” Admin.

PARSIDUODA NAMAS
8 kambarių, su visais įrenginiais 

ir gražioje rczidencinėj srityje. Mo- 
; teris našlė nori išvažiuoti iš miesto. 
i.3?arduotįa pigiai, geras pirkimas.

Mrs. Agnės Palubinski " (20) 
7048 Kedron St. Homewood 

j Pittsburgh, Pa.

Mirė Paltanavičius tik kū
niškai, bet jo dvasinis nuveiki- 
mas tarpe musų nemirs. Jis 
davė mums jaunesniems pavy
zdį kaip tikrai žmogus turėtų 
gyventi. Prarado jis sveikatą 
ir savo užgyventą turtą Lietu
vių visuomenei dirbdamas ii' 
savo šeimą auklėdamas.

Savo įsitikinimuose velionis 
buvo laisvas ir niekad nenorėjo 
kad Romos kunigai jo kūną 
globotų po jo mirčiai. Tai jo 
šeimos ir buvo išpildyta.

Tebūnie tau, Mykolai, Lietu
vi Patriote, šios šalies žemė 
lengva. Mes tavo darbus ger
bsime ir seksime tavo pėdomis.

B. F. Kubilius.

KONCERTAS NUKENTĖTIT 
SIEMS NUO POT VINTO 

LIETUVOJE
South Bostone, sekmadienį, 

Gegužės 17 d., nuo 2 vai. po 
pietų, Municipal salėje, East 
Broadway, rengiama puikus 
koncertas, 'kurio pelnas skiria
ma Lietuvos nuken įėjusiems 
nuo potvinio šį pavasarį.

Programą išpildys artistė 
Ona Kubilienė, Helena Tralsas, 
pianistė Viminskienė, Dr. De- 
Blasio, ir 70 asmenų simfonijos 
orkestras. Kalbės Adv. Suza- 
na Šilinienė.

Koncertas daroma bendromis 
Lietuvių pastangomis, į komi
tetą ineina: Dr. J. L. Pasaki
nis, Art. Ona Kubilienė, Red. 
S. Mictrulsonas, Rev. B. F. Ku
bilius. Dr. J. Landžius-Seyniour,’ 
S. Minkus, J. Kerdiejus.

Koresp.

NUSTATYTO VIENO
DUMO REIKALIN

GUMAS CIGA-
RETUOSE

Vienu iš didžiausių žingsnių 
Araeiikpš. p.ramo'nėfe išvystyme 
yra tai moderniškų .išdhbimo 
metodų ištobulinimas. Koks 
mažas atrodantis nesvarbiu da
lykėlis išdirbimo procese gali 
ištikro nusverti gaminio koky
bę.

Atida smulkmeniškiems da
lykėliams ypatingai yra reika
linga išdirbįme cigaretų. Lucky 
Strike cigaretuose, pavyzdžiui, 
vidurinieji aukščiausios kai
nos, turiningo, brandaus-kuno 
tabako lapai naudojama. Pirm 
perkant parinkto tabako pavy
zdžių cheminis išnagrinėjimas 
daroma ii- taipgi kreipiama ati
da Į tinkamą iššistovėjimą ir 
mokslišką tabako sumaišymą. 
Vienu iš svarbiausių Lucky 
Strike išdirbėjų tyrinėjimo pa
sidarbavimu išvystyme lengvo 
užsirukymo, yra kreipimas ati
dos j rukšties-šaimų lygsvarą, 
kas yra nuosavas Lucky Strike 
procesas. “It’s Toasted’; jūsų 
gerklės apsaugai, nuo peršėji
mų, nuo kosėjimo.

Betgi reikia pabrėžti jog ir 
geriausios pastangos tabaką 
parinkti, sumaišyti ir .prireng
ti butų veltui jei pats cigaretų 
išdirbimas bus atliekama nerū
pestingai. Nes paprasčiausios 
mechaniškos smulkmenos yra 
stebėtinai svarbios. .

Nuo jų priklauso fizinės ypa
tybės, kaip tai svoris, dydis, 
tąsumas, drėgnumo palaikymo 
ypatybės, prikimšimo vienodu
mas,—prod ūkto vienodumas — 
nes visa tai giliai veikia i jo 
degimo būdą ir sudėtines io 
durno dalis.

•Lucky Strike cigaretų ga
myboje visos šios ypatybės 
yra 'rūpestingai nustatytos, ir 
sąžiningai tyrinėjimu skyriaus 
tiesioginėj priežiūroj palaiko
mos. Visa tai atliekama su 
pagalba įvairių Įrankių, nors 
dar ir naujų pramonėie, kurie 
buvo išvystyti pagerinimui len
gvo užsirukymo.

(Advertisement)

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” i’ 
kitus tautinius laikraščiui, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY CONN.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan A Ve. Dayton. O.

“Dirva” kasmet duoda kelių- 
dolarių knygų vertės įdomių . 
apysakų — ii niekad nenusi
bosta skaityti — $2 metams

Chicago VYKSTANTIEMS LIETUVON DR JONAS “as 
_____ — IR KITI SVEČIAI

Visi {važiuojantieji Privalo Pasisakyti Kiek Iš LIETUVOS
Turi su Savim Pinigų New York. — švedų Amerį-KAS LIETUVIŲ AERO KLU

BO VEIKIAMA
Gegužės 8 d. įvyko Chicagos 

Lietuvių Aero Klubo pasitari
mas, kuriame dalyvavo ką tik 
į Chicagą atvykęs lakūnas An
tanas Kiela, šio klubo įkūrėjas.

Vasarą klubas pradės daug 
smarkiau veikti. Lėktuvas jau 
yra sutvarkytas skraidymui. 
Klubo pirmininkas Juozas Kri
vis, kurs kartu yra ii' instruk
torius, mokys norinčius skrai
dyti. Taipgi , kurie Lietuviai 
norės, galės pasimokyti kaip iš 
lėktuvo ant žemės nusileisti su 
parašiutu.

Lakūno Kįeios pranešimas 
apie jo projektuojamą skridi
mą iš New Yorko į Kauną be 
sustojimo 1937 metais sukėlė 
nepaprastą ūpą. Visi kaip vie
nas pasiryžo visomis išgalėmis 
remti tą skridimą.

Taipgi susirinkusieji nutarė 
šią vasarą surengti aviacijos 
dieną su visokiom įdomybėm. 
Kai jau bus kas nors tikresnio 
ir įdomesnio tuo reikalų nuvei
kta, bus pranešta plačiajai vi
suomenei. Julius Urbonas.

TIKRA KOMEDIJA SU 
DR. I. ŠLIUPO 

PRIĖMIMU
Kaip jau žinoma, į Ameriką 

atvyko žymiausias buvęs Ame
rikos Lietuvių tautininkas vei
kėjas’ Dr. Jonas šliupas.

Kas ką darys nedarys Chica- 
goje, kaip štai socialistai pasi-

1 skelbia kad jie rengia Dr. šliu
pui priėmimą ir tame komite
te sužiba dvi—plikės — Grigai
čio ir Gugio! • .

Kadangi Dr. .šliupas buvo ir 
yra Sandariems, nejaugi san 
dariečiams reikp eiti su socia
listais kartu gjįrbti Dr. Šliupo 
priėmime, ar. ^p,<j>ciąlistų rengi
mą boikotuoti?,

Padėtis labai kebli. Dr. J. 
Šliupas, aišku, suklaidintas, jis 
nežino ' dabartinės Amerikos 
Lietuvių padėties ir jis vyksta 
p?s bent ką kris jį kviečia.

Chicagos socialistai gi sugal
vojo pasinaudoti šia proga ir 
iš žmogaus korį ’nesenai aptei- 
šė ii' apspjaudė tose pačiose 
“Naujienose”, dabar d^rys., biz
nį... . ,r

Butų geriausia Dr. šliupui su; 
sidėti. Privalėtų dalyvauti tik 
sandariečių parengime, arba vi
suotiname jeigu kas rengs, o 
socialistus ignoruoti. Taut.

SHENANDOAH, PA.
GRAŽIAI PAGERBTA 

MOTINA
Gegužės 10 d. šio miesto 

Lietuviai vaikučiai labai gra
žiai pagerbė savo motinas. Su
sirinkę į didelę salę, susodinę 
motinėles kedėsna, apdovanojo 
jas gėlėmis ir sc&noje parodė 
gražių dalykų: suvaidino vei
kalą apie piktą pamotę “šv. 
Germ&nia”, pašoko gražų ba
letą “Gėlių .Grilius”. kuri su
komponavo muzikas A. Grigo
raitis ir išmokė Seserys Kazi- 
mierietės; gražiai padainavo 
keletą dainelįų, to paties Gri
goraičio vedamas jaunųjų cho
ras, nepapraštą įspūdį padarė 
apie 12 metų solistas Jonas Gri
gas. , Įspūdingai pasveikino mo
tinas ir gražią, jautrią kalbą 
pasakė apie’ motiną Lietuvą 
atvykęs čia pasisvečiuoti žur
nalistas V. Uždavinys, šio vi
so parengimo programą vado
vavo Kun. J. Degutis. Tokių 
vakarėlių mes labai pasiilgę, 
ypač malonu kad musų jauni
mas moka gražiai gerbti ir 
mylėti savo motinas, kurios 
moko vaikelius mylėti jų seną 
tėvynę Lietuvą, moko juos 
Lietuvių kalbos ii- Lietuviškų 
dainelių. šenandorietis.

SCRANTON, PA.
Lietuviu Kat. Tautinės para

pijos salėje, Adoracijos šš. Sa
kramento draugija, stato sce
noje labai gerą veikalą, vardu 
“Kepurinckis’’, Gegužės 19 d., 
nuo 8 vai. vakare. Užtikrina
ma kad ;atsilankius publika 

’veikalu busy pilnai patenkinta.
širdingai visus kviečia

Moterų Draugija. |

Lietuvoje veikia svetimos 
valiutos kontrolės, įstatymas. 
Kiekvienas turistas, .peržengda
mas Lietuvos sieną, te nesi
stebi kad įis bus Lietuvos mui
tininko paklaustas: Įdek pini
gų įsiveža arba kiek išsiveža. 
Yra grynas paties keleivio in
teresas suteikti muitininktii 
teisingą žinią. Butų klaida jei 
keleivis įvažiuodamas pareikš
tų mažesnę sumą negu kad iš
važiuojant pasirodytų: tektų 
aiškintis, prašyti leidimo, žo
džiu, tektų sugaišti.

Lietuvos Bankas, kuris yra 
minėto įstatymo vykdytojas, 
yra paskelbęs, ir kitiems ban
kams privalomą, sekančią tai
syklę :

“Užsieniečiams kelei v i a m s 
taikomas užsienio .valiutos ope
racijoms tvarkyti taisyklių 10 
paragrafas (Vyriausybės Žiu. 
509 nr.). Reiškia, jie gali iš
sivežti į užsienį tiek užsienio 
mokamųjų priemonių kiek jie 
jų įsivežė į Lietuvą. Parduoti 
nustatytą Lt. 200 sumos užsie
nio mokamųjų priemonių nor
mą galima tik tiems kurie iš
gyveno Lietuvoje be pertraukos 
nemažiau kaip 6 mėnesius, t. 
y., kada pagal pasakytas tai
sykles par. 17 jie gali būti lai
komi nuolatiniais Lietuvos gy
ventojais. šiais atsitikimais 
pai duodant užsieniečiams ‘Už
sienio mokamąsias priemones, 
prašome kiekvieną kartą pažy- 
mėti (iš paso) pilkėjo pareiš
kime, kada jis paskutinį kaitą 
įvažiavo į Lietuvą.”

Reiškia, iš Lietuvos Ameri
kon gryžtantis pilietis gali iš
sivežti tiek dolarių atgal kiek 
jis bųyo įręgista'ąv-ęs muitinėje 
i Lietuvą įvažiuodamas. Jei 
keleivis gryžta iš Lietuvos 15 
dienų nuo Įvažiavimo tarpe, 
jam jokio leidimo iš Lietuvos 
Banko nereikia. Išbuvęs Lie
tuvoje ilgesnį laiką, turi pasi
rūpinti leidimą. Jeigu keleivis 
iš Lietuvos išvažiuodamas no
rėtų Lietuvos Banke nusipirkti 
svetimos valiutos, tai jis .galė
tų be leidimo nusipirkti ir iš
sivežti tik 200 litų, jei butų 
Lietuvoje išgyvenęs bent 3 mė-i 
nesius. Jei 6 mėnesių nebūtų 
•Lietuoje išgyvenęs, o norėtų' 
nusipirkti svetimos valiutos ir 
išsivežti daugiau negu atsive
žė, tai jis turi gauti iš Lietu
vos Banko tam tikrą leidimą.”

The G. A. Basckling Co., Cedar Point, Sandusky, Ohio.

Please send me, without obligation, details on prepaid vacation^
Nam... ’

Address

edar
OFFERS NEVf PREPAID VACATION PLAN

6 DAYS AND u c a t «
NIGHTS 10 MEALS

For as low as $23^50
On the Budget Plan ___ .__

Take advantage of this attractive opportunity to spend a rollicking? reifful Vacation 
at |he "playground of the Great Lakes." Enjoy bathing on the "World's finest fresh 
water beach." — You ęąn pay for this vacation In 10 easy installments.

1936 SEASON - JUNE 13th *o-SEPT.
AUTO TOURISTS .. plan your journey with a delightful stay at Cedar Point. Ideal fora day, 
a week-end oryour entire vacation. Free parking space foi;6000cars. Ample garage space.

Reached by rail. Interurban or busses to Sandusky; or by auto, ©hio Route -2, 
U. S. Route b, or by steamer.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ON’

10-tas Paragrafas
Minėtas “Vyriausybės žinio

se” (nr. 509) paskelbtų taisyk
lių 10-tas paragrafas taip skai
tosi :

“Muitinės valdininkai turi 
priminti užsieniečiams kelei
viams, kurie važiuoja į Lietu
vą aa’ba važiuoja per Lietuvą 
tranzitu, kad jie gali vežamas 
užsienio mokamąsias priemones 
muitinėje įregistruoti.

“Tam keleiviui kuris įvažiuo
damas Į Lietuvą savo užsienio 
mokamąsias priemojies muiti- 
nėję įregistruoja, muitinė duo
da tam tikrą liudijimą, su nu
rodymu jame Valiutos kiekio Ir 
valiutos rūšių. Be to, regis
truojamame mokėjimo įsaky
me, čekyje, vekselyje ar ver
tybiniame popieryje muitinė 
deda tam tikrą registravimo, 
ženklą.

“Muitinės išduotas liudijimas 
turi galios 15 dienų, per kurias 
keleivis turi teisę liudijime nu
rodytas užsienio mokamąsias 
priemones išsivežti į užsienį be 
nustatytojo leidimo.

“Muitinėje išduotame liudiji
me nurodytus užsienio metali
nius pinigus ir užsienio notas 
keleivis gali Lietuvos Banke ar 
kuriame Valiutų Banke iškeis
ti j kitos valstybės metalinius 
įpinigirs ar notas; gautiems, iš- 
ikeitus, metaliniams pinigams 
ir notoms į užsienį išvežti ke
leivis turi turėti Lietuvos Ban
ko ar kurio Valiutų Banko pa
žymėjimą apie tą išleitimą.”

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijų Skyrius

Washington, D. C.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, I1L 

LIETUVI, skaityk
mėnesinį paveiksluotą laikraštį

ū Redaktorius-leidėjas ‘P. TURGĖLA J
E Prenumerata metams $2.75; pusei metų $1.50. Atski- t

•M ras iiumeris 25c. Kreipdamiesi adrešuokit:
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kos Linijos laivu Drottning- 
holm, išplaukusiu iš Go-hen- 
burgo, Švedijos, Gegužės 2 d., 
iškeliaivo žinomas aušrininkas 
Dr. Jonas šliupas su žmona 'r 
šuneliu,,

Kartu iškeliavo švedų Ame
rikos Jonijos Klaipėdos sky
riaus vedėjas Pranas Zabors- 
Kis' ir žurnalistas Vladas Ba- 
kunas, Klaipėdose Guberna.tu- 
ros valdininkas. Su jais gryžo 
į Ameriką ir kiti Lietuviai.
( Laivas į New Yorką atplau
kė Gegužės 11 d..

V. P. Mučinskas.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

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

GARY, IND.

Ekskursijos i Lietuvą

Išplaukia iš New Yorko 
GEGUŽĖS 29, 1936 M. 

Modernišku motorlaiviu

G R I P S H O L M
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Laivo ncmainr.nt
Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 

Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 
skyriaus vedėjas.

Antra ekskursija išplauk?
LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ

Per Gothcnburg-Stockhohn
Ekskursija vadovaus p. VI. Mučjnskas. 
Švedų Amerikos Linijos ccntralinejc raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuviu Laivakor
čių Agentu Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Kungsholnt ....................... Birželio 4
Droftitingliolm .............. Birželio 10
Gripsholnt ........................... Liepos 1
Drcttningholni ................. Liepos 11
Platesniu žinia apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agento, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
Rockefeller Center. N. Y. City 

G3G Fifth Ave. and 4 W. 51st Street
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Kelionė Lietuvoje
VALSTYBĖS IŽDAS 

PADIDĖJO Rašo Vyt. širvydas.

gamyba auga, 
skaičius žymaus 
dar nerodo.

bet bedarbių 
sumažėjimo

IR KITOSE ŠALYSE

(Tęsinys iš pereito num.)

PASKUTINIS VASAROS IŠSIMAUDYMAS!
NIDOS NUDISTAI

RUGSĖJO 7. Nidoje. — Minkštu, klampiu 
smėliu atėjęs į Baltijos pajūrį, ėjau pavandeniu 
šiaurėn. Ten matėsi vienas-kitas maudosi arba 
po smiltyną vaikščioja. Kadangi buvo ruduo 
tai tokių maudytojų buvo mažai. Tačiau, saulė 
buvo Visai karšta, vėjas putė iš pietų, ne nuo 
juros, ir buvo taip šilta kad ir aš neiškenčiau 
nepradėjęs palengva nusivilkinėti. Labai mėgs
tu saulėje kaitintis, o visą vasarą, su reikalais 
važinėjant, neturėjau nei progos, čia kaip tik 
ta proga atėjo — ir paskutinė proga, nes juk 
jau vasara pasibaigė. Pasitaikęs atokesnę vie
tą, nusivilkau viršutinius rubus, pasidėjau pa
krantėje, ir ėjau pasivaikščioti. Toliau pavan
deniu einant, priėjau smiltyse iškastas duobes, 
kuriose maudytis atėjusieji nusirengia ir sėdi 
prieš saulę, nors tiek apsisaugodami nuo aiškaus 
matymo jų nuogumo. Duobės nekurios kraš
tuose prikaišiotos ir šakučių, geresniam užden
gimui nuo kitų akių. Bet dabar duobės buvo 
tuščios — jos čia paliktos tų kurie vasaros me
tu čia ateidavo maudytis. Užėmiau vieną tokių 
duobių ir nusiėmiau nuo savęs viską. Greta ma
nęs kitoje duobėje išsirengė vyras su žmona ir 
kūdikiu. Kitur — dvi moterėlės ar mergelės; 
kitur vėl — du senyvi žmonės, ir taip pajūryje 
atsirado arti desėtkas žmonių kurie mėgsta at
virą gamtą, taip kaip ir aš. Kai kurie, nors 
duobėse sėdėjo visai nusirengę, arba nuo pečių 
nusimovę savo maudymosi kostiumus, eidami į 
vandenį paplaukyti vėl apsimaudavo, bet atsira
do vyrų ir moterų kurie ėjo į Baltiją visai be 
jokio užvalkalo. Pasikaitinęs salėje, sumaniau 
eiti į jurą nors pabraidyti, dėvint tik apatines 
kelnaites. Pasibraidęs, pavaikščiojęs, vėl su- 
gryžau į savo duobę gulėti saulėje. Dar atėjo 
keli kiti maudytojai, ir pradėjau matyti dau
giau ir daugiau einančių į jurų visai be jo
kio užvalkalo. Paėmė ir mane pagunda daryti 
taip kaip daro kiti — eiti į Baltiją pasitaškyti 
jos vėdinančiu vandeniu! Kažin ar bus kada 
nors kita tokia proga, taigi šią ir panaudojau. 
Matyt, čia taip papratę, ir jiems visai nesarma- 
ta. Vienas Vokietis dar gražiau pasirodė: jis 
sau drąsiai vaikšto po pavandenį, ir atėjo pas 
mano duobę klausti kiek yra laiko. ... Mano 
laikrodėlis buvo paliktas rūbuose toliau, taigi 
negalėjau pasakyt laiko, ir jis nuo manęs nu- 
io prie kaimyniškos duobės, kur sėdėjo vyras 
su moteria ir vaiku.... ir visai neapsidengda
mas klausinėjo laiko. ...

Kadangi išsyk visai nemaniau apie maudy
mąsi tai palikęs savo viršutinius rubus pakran
tėje maniau pasivaikščiojęs sugryšiu. Bet kada 
apsipažinau su Nidos vasarotojų tvarka ir ap
sibuvau toje duobėje, visai nesirūpinau eiti at
sinešti savo kitų rūbų, nors jie buvo palikti 
įgana toli. Jeigu kas butų paėmęs juos ir pa
bėgęs, su pinigais ir viskuo, tai butų buvus pui
ki maudynė Baltijoje! Bet kažin kodėl aš Lie
tuvoje visur visiems pasitikiu ir nieko nesibai
minu, nemanau kad kas ką ne savo imtų, tai ir 
čia tikėjau kad niekas nerušios mano rūbų. Po
rą valandų prasėdėjęs saulėje, pasipuškavęs ju
roje, gryžęs prie savo rūbų viską radau tvarko
je. Amerikoje ir kitose šalyse važinėdamas aš 
paprastai bunu labai atsargus.

Pirmą kartą gyvenime man teko būti nuo
gųjų vasarotojų tarpe. Europoje tas daugiau 
priprasta, nors gal but yra to kur nors ir Ame
rikoje. Lietuvoje, Palangoje ir Kaune, kur su
eina didelės minios maudytojų, pliažai paskirs
tyti ir kur yra bendros maudynės ten visi turi 
dėvėti ką nors, ir vyrai paprastai dėvi tik kel
naites, o moterys daugiau dangstosi, čia gi, 
Nidoje, kur yra daugiau atskiras ir privataus 
pobūdžio pajūris, kožnas savas buris maudosi 
nuogi, ir nuogi didumoje vaikščioja, ir vien ki
tų nesibaido. Kada vienas eina pro šalį, kiti, 
ypač moterys, stengiasi nematyt, ir jos pačios 
eidamos j vandenį nuogos laikosi nuošaliau vy
rų, bet ne visai toli nueina. Taigi, tikrai rojiš
kas gyvenimas Nidoje, kurie nori gyventi prie 
gamtos.

Buvo jau 2:30 valanda po pietų kaip pra
dėjau jaustis alkanas ir norėjau gryžti į Nidos 
kaimelį, bet oras toks gražus kad nenori su ju
ra skirtis, nes gal pirmą ir paskutinį kartą čia 
atsilankau. Mėnuo laiko atgal porą kartų bu
vom Palangoje pajūryje bet abiem atbejais bu
vo taip vėjuota ir vėsu kad pajūriu nebuvo ga

lima nei apsirengusiam vaikščioti, o dabar, ru
dens sezonu, Nidoje oras pasitaikė gražus ir tu
rėjau gana laiko net pasimaudyti.

žinojau kad prie mano bilieto ką mokėjau 
atvažiuoti į Nidą galiu gauti vienoje iš valgyk
lų nemokamai pietų, bet man ir alkanam malo
niau buvo vaikštinėti ir aptyrinėti tiek kiek tik 
galėjau, nes sugryžus į miestelį paskui juk gi 
neisi atgal, ir laiko jau nebus.

Šioje vietoje, kaip ir visoj Neringoj, pajū
rio smėliš toks minkštas ir klampus, kad kran
tai saugojami nuo griovimo ir suplovimo. Kran
te kur jau vanduo nepasiekia prisodinta mede
lių ir žolių ir išdėta užrašai draudžianti tuos 
krantus mindžioti.

NIDA — tai yra vardas mano veikale “Bal
tijos Aras” svarbiausios moters. Jai vardą pa
ėmiau nuo šios vietos vardo. Na o šiuo ilgu že
mės liežuviu, Neringa, keliavo mano “Kryžei
vio” apysakos jaunas vaikinas, kuomet jis gry- 
žo Lietuvon, po to kai jo tėvą kryžiuočiai nužu
dė mūšiuose giliau Prūsų Lietuvoje.

Čia anose senose dienose lankėsi ir vikingai 
jurų plėšikai, ir gal but yra jų kokių nors žy
mių, nes toliau į pietus tuo pačiu pavandeniu 
užtikta ir vikingi] kapinynas.

MILŽINIŠKAS PILIAKALNIS

Gryžtu į Nidą mišku kitais takais, bet nuo
lat žiūriu į Baltiją, nes koks tai jausmas trau
kia tą jurą matyti. Patraukiau mažais takais 
per mišką tiesiog linki tu didelio jurų švyturio, 
norėjau užeiti ant pačios aukščiausios dalies ir 
iš ten pasidairyti kas galima matyti. Eidamas 
tankiu mišku, pamaniau ar kartais nesusitiksiu 
kokį vilką vietoj čia pragarsėjusių briedžių....

Artyn į kalno čiukurą einant, pasibaigia di
dieji medžiai ir prasideda mažytės suskurdusios 
pušelės, lyg kukurūzai, kurios susėtos ar suso
dintos aplinkui smėlio kalną kad vėjas ir lietus 
nenuplautų ir nesunaikintų smėlio kalno. Tų že
mų pušelių tarpe eina tušti takai, taigi jais klai
džiodamas užvedžiau save į pačią aukštumą, kur 
išstatyta dar aukštas apvalus raudonų plytų ju
rų švyturys. Tik ant pat kalno viršūnės užli
pęs gauni suprasti koks jis aukštas. Iš Nidos 
pusės kalnas yra. nuolaidesnis ir jo pašonė ap
augus didelėmis pušimis. Gi į Baltijos pusę ir 
į pietus ir į šiaurę — topso tos smulkios, nu
skurusios pušelės, tankiomis šaknimis, kurios 
laiko smilčių kalną čielybėje.

Ypatinga kad iš pietų ir vakarų kalnas la
bai status. Vaikščiodamas stačiu krantu ma
niau sau, jeigu kas čia pagriebtų, užsmaugtų ir 
nuristų žemyn į tą niekad nevaikščiojamą pa
kalnę, niekas nei nežinotų kur žmogus dingai.

Iš pačios kalno viršūnės matosi ir Baltijos 
jura toli, toli, ir skersai visos Kuršių marės, ku
rių kitame krašte matyt lyg iš vandens išlindę 
medžių viršūnės — taip kitas kraštas toli. Ten 
tai jau Nemunas įteka į Kuršmarį. šiaurėn iš
rodo matyt net Klaipėda, o pietuose beveik iki 
Kranco, kur tas liežuvis susijungia su Prūsija, 
prie pietinio išsibaigimo Kuršmario.

Kur tik nėra tų pušelių prisodyta ten nie
kas per save neauga ir visur geltonuoja plotų 
plotai lakstančio smėlio, ir neveltui tie smėly
nai panašus ir vadinami Lietuvos Sahara. Tik 
Afrikos paveiksluose matosi tokie smėlynų vai
zdai, be jokios žolelės.

Iš tos aukštumos į pietryčius matosi tik 
vienas vanduo Kuršmarės, kuris dar eina pla
tyn ir ten jau visai krašto nesimato.

šis kalnas, kaip ir Birutos kalnas Palango
je, nuo Baltijos pusės status, išrodo supiltas 
taip tam tikru tikslu. Man kaipo istorikui ro
mantikui, labiau tiktų jei tas kalnas butų su
piltas anose senose vikingų dienose, kuomet rei
kėjo gyventojams matyti toli juroje užeinanti 
priešai, ir kalnas iš juros pusės status reikalin
ga tam kad priešams sunku butų į jį įkopti, o 
viršuje esantiems lengviau gintis. Iš jo tuoj 
pietuose matosi plikumos, nuogi smiltynai, kur 
yra Nidos sklandymo (bemotorinių lėktuvų) mo
kykla. Ten atvažiavusias į Nidą ekskursijas ve
da parodyti, nors per smiltyną yra labai vargin
ga eiti. Tas plotas yra daugiau lėkštus ir že
mas, bet kiek toliau, iš Kuršmarės pusės, nuo
ga smėlio kupra stačiu krantu nueina į vandenį.

Keistas gamtos padaras tas Neringos pu- 
siausalis, tarp dviejų vandenų toks ilgas žemės 
liežuvis kad Nidos aukštumoje stovint, Baltijos 
jura ir Kuršmarė iš vakarų ir rytų veik čia pat 
po kojų, o į pietus ir į šiaurę tai nueina ir 
eina po Kelis degėtkus kilometrų.

biznis, sakoma, su- 
New York Times fi-

IJKADA Amerikoje Preziden
tą renka, 
stingsta, 
nansinis redaktorius šiems me
tams to, tačiau, nepastebi. Sa
ko: “Pramonės ratai smarkiau 
sukasi, it nieko nebūtų”. Tą 
parodo ir šitokiais penkiais da
viniais paremta statistika: pre
kėms prikrautų vežti 
skaičium, parduotos ir 
totos elektros kiekiu, 
gamyba, automobilių 
pjautų lentų kiekiu.

Balandžio viduryje tų daly
kų statistika siekė 98.7 nuoš., 
reiškia ko ne pilną 100 nuošim
čių. Pernai šiuo laiku skait
muo buvo 85.4.

vagonų
suvar- 
plieno 

ir su-

Dirbančių darbininkų statis
tika taip pat gerą žinią duo
da: kur 1923-1925 metais dir
bo šimtas darbininkų, pernai 
tedirbo 81, o šymet 83 (Kovo 
mėn. 1933 m. tik 58). Blogiau
sias ženklas tai didelė bedarbė.

Amerikos Federacijos žinio
mis, be darbo žmonių esą dar 
12 milijonų, o Amerikos pra
monininkų Nacionalė Konferen
cijai priskaito 10 milijonų. Tas 
ir stebina daugelį tėmytojų:

flDAR VIENAS Vokietijos 
kaimynas nazių organizaciją 
uždarė. Tai Šveicarija. Lie
tuviai buvo priversti uždaryti 
dvi panašias organizacijas Klai
pėdos krašte, nes jos ruošė ga
limybes Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos atplėšti. Ta pačia 
kryptimi, matyt, veikė ir Švei
carijos naziai, kurie šį laisvą 
kraštą jau skaitė nazių svajo
jamo “Trečio Reicho” dalimi. 
Nežiūrėdami visų oficialių Vo
kietijos protestų, šveicarai or
ganizaciją uždarė.

Šveicarai dar susirūpinę ir 
Vokiečių parubežiu statomomis 
tvirtovėmis, nes, Prancūzų nuo
mone, kitu kartu Vokiečiai 
Prancūziją puls ne per Belgiją 
bet per Šveicariją. šveicarai 
todėl skiria dar 80 milijonų do
larių savo kariumenei moder
ninių lėktuvų ir ginklų įsigyti. 
Neramus kaimynas visą jomar- 
ką gadina. Atsiminkime kad 
ir musų broliai Latviai pasi
jautė priversti visas Vokiečių 
organizacijos savo krašte už
daryti. Buvo laikai kada Vo
kiečiai buvo visų mielai, del jų 
švaros ir kultūros, sutinkami, 
o dabar visi jų kratosi. •

Kaunas. — šiais metais per 
pirmus tris mėnesius sąmati
nių pajamų į valstybės iždą 
įplaukė 56,782,766 litų. Pra
ėjusiais metais per tą patį lai
ką buvo įplaukę tik 52,990,700 
litų.

Pirmų trijų mėnesių duome
nys duodą pagrindo laukti kari 
šymet į valstybės iždą įplauks 
nemažiau kaip 1934 metais, o 
gal dar ir daugiau.

šiais metais, kaip iš biudže
to projekto žinoma, yra numa- 
tyta 279,480,000 litų pajamų. 
Tačiau į šią sumą numatyta pa
imti iš atsargos fondo 20 mili
jonų litų ir 2 milijonai litų nu
matoma gauti viršaus iš padi
dėjusių tarnautojų išskaitymų 
nuo mokamų iš valstybės iždo 
atlyginimų.

šiais metais per pirmą ket
virtį metų valstybės iždo išlai
dos siekė 54,230,000 litų (1935 
m. — 5Į,388,500 litų; 1934 m. 
— 47,889,300 lt). Išlaidų pa
didėjimas susidarė del padidė
jusių primokėjimų ūkininkams 
javų kainoms palaikyti.

1934 metais per pirmus tris 
mėnesius tiems primokė j imams 
■buvo išduota tik 1 milijonas li
tų, o šymet jau 6 milijonai lt.

“L.A.”

GENYS TIKRAI MARGAS
Vaikštant ir žvalgantis pietine kalno puse, 

nugirdau genį kalant. Apsidairęs žiūriu, genys 
įsikibęs vienoje tų žemų pušaičių, visai arti ma
nęs dirbą savo darbą. Pirmą kartą savo gyve
nime susitikau su geniu, taip sakant, akis į akį. 
Ką jįs nabagas darys, valgyt reikia, o čia aukš
tų medžių nėra, naudojasi kokie yra. Genys iš- 
tikro margas, galiu jums patvirtint, taip kaip 
žmonės apie genius sako.

Kadangi Alytaus nąiškų mokykloje esant 
profesorius jau man rodė ką geniai daro tai šį 
genį taip arti priėjęs, sumaniau patyrinėti: su
silaikiau nuo judėjimo kad jis nepabėgtų iki ne
baigs savo kalimo. Kada pabaigė kalti, priėjau 
pažiūrėti prie tos pušaitės ką jis nudirbo. Ta 
vięta kur genys buvo įsikibęs yra tik iki kruti
nės aukščio, taigi viskas ką genys darė matyt.

štai ką pamačiau: pušautės tarpušakyje to
je vietoje radau įspraustą žalią pušies skujelę. 
Skujelė jau išaižytą — išsiskėtus, genio snapu 
išplaišyta. Visos skujelėje esančios sėklos iš
tęstos. Tai buvo genio pietus. Tame tarpuša
kyje, kai išlestą skują išėmiau, pamačiau iškal
tą duobukę tokio didumo kaip tik skujai įtilpti. 
Tos pačios duobutės tas pats genelis ir laikosi. 
Kada jam laikas lesti, jis susiranda sau reika
lingą suaugusiom bet dar nenokstančiom sėk
lom skųjelę, nusiskina ją ir atsinešęs įspraudžia 
ją j tą duobutę ir pradeda kalti-lesti. Aplink 
pušaitę ant žemės primesta čiela krūva išlestų 
ir nudžiovusių ir dar naujai išlestų skujelių — 
tai genio pusryčiai, pietus ir vakarienė — nuo 
to laikę kaip skujose pradėjo pribręsti sėklos. 
Jeigu čia pastovėčiau iki geniui užeis noras va
karieniauti, matyčiau kaip genys atsineša sku
jelę, kaip įspraudžia į tarpušakį ii- kaip prade
dą JĮcaltJ. Bet jau 3:30 po pietų ir aš pats esu 
alkanas, taigi rūpėjo gryžti į Nidą ir gauti ką 
užvalgyti.

Aplinkui pradėjau apžiurinėti pušaites ir 
ant jų augančias skujas: jos ne visos geros, 
vienos sukirmijusios, kitos išdžiuvusios, kitos 
perjąunos, taigi geniui reikia gerokai jieškoti 
iki susiranda sau tinkamą skują. Bet, jei nori 
lesti, turi ir dirbti.

Genio “valgykloj” tyrinėjimus darant, kuri 
buvo yisąi arti to didžiojo švyturio, išgirdau 
viduje šyyturio žmones kalbant — vyrišką ir 
moterišką. Kadangi aš stovėjau tokioj nuoša
lioj ir nupžvalgioj vietoj, apleidau ją ir išėjau 
į viešumą, kad kartais jie nepamanytų apie ma
nę ką blogo, nors aš į knygelę rašiausi tik apie 
genio darbą. Jie tarpduryje pasirodė ir vėl din
go, o aš būdamas be pietų, neturėjau ūpo juos 
jieškoti ir užkalbint, taigi dar kartą užėjęs ant 
pačios aukščiausios to piliakalnio dalies, ant su
pilto tam tikro kapčiaus, pradėjau žvalgytis.

Gerai ir paskutinį kartą apsižvalgęs Į visas 
Ueturįaą pasaulio dalis, pagaliau priverčiau save 
eiti į pakalnę, artyn prie laivo ir valgyklos, Į Ni
dą, nors tame aukštame kalne norėjosi ilgiau 
būti. Kažin ar užžengs mano kojos čia kada 
nors Vėl — gal tik kokioje naujoje savo istori
nėje apysakoje aš čia savo karžygius vedžio
siu... .

Labai džiaugiuosi kad orą pataikiau gera 
įr Čįltą, hbrą išryto lijo, dabar gi visa diena sau- 
lęt^( g'rkii. Pras visai tyras, be jokių miglų.

Taipgi džiaugiuosi lead atvykau visai vie
nas, einu kur noriu ir sustoju kiek noriu.

Andai, kada po Kongreso čia vežė visus at
stovus parodyti Nidą, bučiau turėjęs su visais 
eiti kur veda ir bučiau gal nepatekęs ant šio 
kalno ir nebūčiau užtikęs to genio ir nepatyręs 
ito ką dabar patyriau.

Seka: Gryžimas Į Klaipėdą — Susitikimas 
su Sklandymo Mokyklos Nariais.

Nidos Vokiškumas.

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

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)

^LIETUVOS toliausias kai
mynas Pabaltijyje — Suomija^ 
per praėjusius du-tris metus 
Amerikoje įsigijo tvirtų sim
patijų. O vien del to kad el
gėsi kaip padoriam žmogui pri
valu elgtis: savo duotą žodj 
užlaikė, savo parašą pagerbė ir 
pasiimtą naštą prideramai ne
ša ; reiškia, Amerikai dalimis 
atmoka tą 9 milijonų dolarių 
skolą, kurią 1919 metais už
traukė, imdama maisto ir gin
klų.

Iš visų po karo atsiradusių 
nepriklausomų valstybių, ku
rios tais sunkiais laikais gavo 
iš Amerikos paskolų, viena tik 
Suomija vyriškai savo geradė- 
jui skolą atmoka. Visos kitos 
(gaila pripažinti, ir musų Lie
tuva) šitose savo pareigose su
klupo. Ir Amerikonai šio Suo
mių dėkingumo nepamiršo.

Amerikos Kongresas pasky
rė $300,000 nupirkimui namų 
savo atstovybei Helsinkuose.

Šiomis dienomis išleista kny
ga apie Suomiją, “Finland, a 
New Nation” (kuri parsiduoda 
po $3). Joje aprašyta Suomi
jos politinis bei ekonominis 
veidas, tauta ir Suomijos pa
žymios vietos. Knyga Ameri
konus ne tik labiau su Suomiais 
supažindins, bet ir Amerikos 
turistų pritrauks.

Kita Amerikonų dėkingumo 
žymė Suomiams tai Marcosson 
straipsnis, ‘International Hon
esty the Best Policy”, labiau
sia išsiplatinusiame Amerikos 
žurnale, “The Saturday Eve
ning Post”. Tokių simpatijų 
Amerikos spaudoje ir visuome
nėje įgyti verta ir paskutinius 
batus atiduoti.

Suomiams nelengva buvo 
centai sukrapštyti ir savo tarp
tautinį prižadą atlyginti. , Bet 
jie padarė tai ko net Anglija 
negali padaryti — savo skolas 
Amerikai mokėti.

EKSTRA!
Kurie “Dirvos” dar neturit

IŠSIRAŠYKTT DABAR

tik $1.00
PUSEI METU

TAIP, JUS NORĖSIT GAUTI 1937 METU 
SIENINI KALENDORIUI

ŠTAI KOKĮ SUMANYMĄ JUMS SIŪLO “DIRVOS” 
ADMINISTRACIJA:

Paskirkit vieną dolarj išsirašymui “Dirvos” dabar — ir 
laikraštis lankys jus ištisą pusę metų, iki galo šių metų. 
Metų pabaigoje, jums bus prisiųsta paraginimas pre
numeratą atnaujinti. Tada kaip tik bus duodami nau
ji 1937 Metams Sieniniai Kalendoriai — ir kiekvienas 
atnaujindamas prenumeratą gausit sau Kalendorių!
Vienas Dolaris skiriamas laikraščiui yra tik mažytė 
dalelė jūsų visokių šiaip menkiems niekams išmėtomų 
dolarių kas savaitė — o štai už vieną dolarj “Dirva” 
lankys jus per 26 savaites!

KAIP UŽSIRAŠYTI “DIRVĄ”
Vietiniai: Atsilankykit patys arba atsiųskit savo vaiką su $1.00 

ir jus “Dirva” tuoj pradės lankyti kas penktadienio rytas.
Iš kitų miestų: Įdėkit j laišką $1.00 ir užrašykit aiškiai savo 

vardą, pavardę, ir antrašą ant voko ir viduje laiško, 
ir užadresuokit:

I' DIR V A ”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



KATALIKAMS
Čia pareikštos mintys rašomos ne polemikai, bet

SLA. PILD. TARYBA 
VISA PASILIKO 

SENOJI
geresniam susipratimui, todėl musų katalikų veikėjai ir 
redaktoriai prašomi paskaityti tai kas apačioje pasako
ma ir rimtai pagalvoti.

Socialistai ir komunistai, jau antras metas, nepa- 
leistinai deda pastangas patraukti Į save visus dar esan
čius Amerikos Lietuvius. Jie pasinaudodami ir jūsų, 
katalikų, nusistatymu prieš dabartinę Lietuvos vyriau
sybę ir Įsivaizduojamą “demokratinių laisvių” suvaržy
mą, šaukia jau antrą savo “kongresą”, Į kurį kviečia ir 
katalikus, viliodami gražiais žodžiais, “atsteigimūi Lie
tuvoje demokratijos”. Pernai jie turėjo konferenciją 
Clevelande, kur sukvietė virš 200 atstovų. Šymet vėl 
tą patį daro, ir turės apie tiek pat galvų.

Jie puolasi į katalikiškas draugijas labiau negu į ką 
kitą, patraukti jas “j kovą” už “demokratines teises”.

Jie tuomi padaro daug Įtakos Į paskirus katalikiš
kų draugijų narius, ir kaip kur privilioja net katalikiš
kai nusistačiusią draugiją dirbti su jais. Gi jus, vadai 
ir redaktoriai, Įsivaizduodami kad jūsų spėkos didelės ir 
jūsų eilės nepajudinamos, visai nieko nedarot, jei bent 
patys tarp savęs pasigiriat savo galybe ir “valdymu 95 
nuošimčiij Amerikos Lietuvių”.

Laikas butų jums krapštytis nuo pečiaus, kur ra
miai ilsitės žiūrėdami Į Lietuvystės krikdymą Ameriko
je ir pažvelgti faktams į akis.

Seniau, kada taip vadinami “laisvamaniai” .patrauk
davo Į savo pusę šiek-tiek Lietuvių, jus didžiausius ler- 
mus keldavot. Dabar, kuomet praeitų apie 15 mėtų bė
gyje komunistai atitraukė pusę jūsų visų sekėjų, jus 
Į tai žiūrit pro pirštus.

Tautininkų kovos prieš socialistų-komunistų kliką 
išrodo jums tik pajuokos vertas reikalas, kuomet socia
listų-komunistų šaukimą jūsų jiems Į talką turėtų būti 
jums didžiausias įžeidimas ir priversti jus rimčiau į tą 
raudoną pavojų atsižvelgti.

Amerikos Lietuvius tautininkus jus vadinat “lais
vamaniais” ir tuo pasitenkinat. Jeigu jus neužkabintu- 
met jų tuščiais savo priekaištais, ir užkabinėjimais tų 
žmonių kuriuos jie gerbia, tautininkai jūsų tikybiškų 
Įsitikinimų visai neužkabinėtų. Jūsų veikėjus ir ger
biamus jūsų asmenis tautininkai neniekina.

Jus vieni nieko neatlaikysit prieš raudonąją plėgą, 
nors gal daug apie save manot. Pažiūrėkit Į prarastas 
savo sekėjų minias, pažiūrėkit Į prarastus parapijom;

Oficialėmis žiniomis, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje val
dybos rinkimuose laimėjo visi 
iki vienam' senieji Pildomosios 
Tarybos nariai. Balsų gavo se
kančiai :
Prezidentu i

F. J. Bžigočius .......... 3,669
N. Rastenis .............. 2,227
J. A. čepanonis.......... 251

Vice Prezidentui
J. K. Mažukna .......... 3,432
A. O. šalna.................  2,659

Sekretorium:
KĮ. J. Vinikas .......... 3,394
P. Jurgeliutė .............. 2,466
W. J. Morris .............. 137

Iždininku:
K. P. Gugis .............. 3,374
J. S. Lopatto .............. 2,717

Iždo Globėjais:
S. Mockus ................. 3,442
E. Mikužiutė .............. 3,170
A. Zalatorius .............. 2,159
J. Miliauskas ........... 2,669
R. ^rėytis ............ 328

Daktaru Kvotėju;
Dr. J. Staneslow .... 3,406
Dr. M. Mikolainis .... 1.922
Dr. A. J. Valibus .../.. 655
Viši pirmieji, su daugiausia 

balsų, likosi išrinkti. Iždo glo
bėjai renkasi du, taigi du dau
giausia balsų gavusieji laimėjo.

Jokios permainos SLA. val
dyboje nepasidaro. Ką tas rei
škia ?

Reiškia, kad komunistai So
cialistams nebuvo jokio pagal
ba, nes nei komunistų atstovas, 
J. Miliauskas, nelaimėjo. Bet

skaičius.

socialistai pasitarnavo komu
nistams pasikelti Susivienijime 
aukščiau.

Socialistai su komunistais tik 
tą pešė kad pajiegė išlaikyti 
SLA. valdyboje tuos pačius sa
vo draugus kuriuos prieš porą 
metą padėjo jiems sandariečiai 
išrinkti.

Socialistui Gugiui, iždininkui 
pasirodo, didžiausia kompetici- 
ja kandidatas J. S. Lopatto —
Gugis seniau kandidatuodamas 
prieš Paukštį niekad negavo 
nei pusės tų balsų ką daba? 
gavo p. Lopatto, pirmą kartą 
kandituodamas.

Socialistai ir komunistai, pasinaudodami jūsų nusi
statymu prieš Lietuvos vyriausybę, paėmė didelę dalį 
jūsų žmonių Į savo eiles, sutiksit su tuo ar ne.

Su tautininkais bendrais tautos reikalais — Ameri
koje Lietuvybės išlaikymui — jums dirbti išrodo nepra- 
vartu, nors nuo Lietuvybės išsilaikymo ilgiau gyvuosit 
ir jus ir visi kas nuo Lietuvių priklauso.

Jūsų atsinešimas Į dabartinę Lietuvos vyriausybę 
yra kenksmingas visai Amerikos Lietuvių išeivijai.

Jus gerai žinot kad Lietuva yra katalikiška ir vis
kas ten paremta tikyba, tik visa kliūtis kad ne tam tik
ri žmonės valdo kurių politiška padėtimi jus tiek susi
rūpinę kad net užmirštat tikėjimą.

Jus ir mėš gerai žinom kad čia nėra: klausimas tikė
jimo, tik keleto žmonių norėjimas valdyti.

Vietoje ten dirbti išvien su ta valdžia kuri palaiko 
tikėjimą, tenaitiniai jūsų draugai dirba išvien už išver
timą tos vyriausybės, su tais kurie nori įvesti Lietuvoje 
dabartinę Ispaniją!

Dabar kuomet Amerikoje Lietuvystės likimas sto
vi ištautėjimo pavojuje ir iškrikime del raudonojo fron
to gudrios akcijos, ar ne geriau butų jei tautystės klau
sime tautininkai ir katalikai prieitų kokio nors susipra
timo? Jūsų net paprastam bizniui bus daug geriau jei
gu turėsim daugiau susipratusių Lietuvių, kurie tikėji
mo klausimą laiko kiekvieno žmogaus privatiniu reika
lu, negu komunistų ir socialistų šudemoralizuotus at
šalėlius nuo Lietuvybės stabus.

Paimkim praeitos vasaros pirmą Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, kuris tik suvedė tautininkus ir katalikus Į 
krūvą. Apart gero, jis nieko blogo nedavė.

Štai nesenai net Amerikos spaudoje pasirodė kad 
Chicagoje rengiama trijų Lenkiškų organizacijų — tau
tinių ir katalikiškų — centralinė taryba bendrais tau
tybės reikalais rūpintis.

Kitose tautose taip pat daroma, nes ištautėjimo pa
vojus didelis ir kiekvienos tautybės išskaidytos jiegos 
nykta.

Tik subendrinus jiegas dar butų galima atsispirti 
prieš raudonąją plėgą, išjudinti Amerikos Lietuvius iš 
Įvairių kampų ir ištraukti į šviesą.

Tautininkai mokės toleruoti katalikų įsitikinimus, 
tik tegul katalikai moka toleruoti tautininkų.

Lietuvybės klausime ir vieni ir kiti turim stovėti 
ant tos pačios papėdės.

Jeigu perilgai laikysitės savo atgyvenusio obalsio, 
“Viskas, arba nieko”, galit likti be nieko. .. .

Šiame rašinyje nebandome jus pašiepti ar pažemin
ti, tik kalbame rinitai. Taip jį ir priimkit. Sarkazmas 
iš jūsų pusės jums gero nieko neduos. Galvokit rimtai.

ATSARGIAI SU VO
KIETIJOS “ĖMIČ- 

RANTAIS”!
Lietuvos laikraščiai rašo kad 

į Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes atvyko Lordas Mar
ley, Vokietijos emigrantų komi
saras, derėtis kad Pabaltijo 
valstybės leistų jose apsigy
venti tūkstančiui Vokietijos iš
eivių.

Kadangi Vokiečiai svajoje 
apie užbrogimą Rytų Europos 
kodėl Pabaltijo valstybių vy
riausybės nepagalvoja kad tat 
tūkstantis ‘išeivių’ gal yra pa
tys geriausi Vokiečių šnipai 
kurie valdžios siunčiami į tas 
valstybes apsigyventi ir varyti 
savo darbą: propagandą už Vo
kiečius, papirkinėti valdininkus 
išgauti paslaptis, ir laikui at 
ėjus, rengti terorą namie, kuo
met Vokiečiai ruoštų užpuoli
mą ant tų valstybių.

LIETUVA RENGIASI 
MOKĖTI AMERIKAI
Kaunas. — 1936 metų Lie

tuvos biudžete numatyta du 
milijonai litų užsienių skoloms 
mokėti. Greitu laiku, greičiau
sia susitarus su kitomis Pabal
tijo valstybėmis, bus nusista
tyta del šiųmetinės vatos sko
los Amerikos Jungtinėms Val
stybėms. “Sekm”.

bit JONUI ŠLIŪPUI AMERIKON 
ATVYKUS

Su džiaugsmu širdyse mes sveikinam svečią— 
Jaunos Lietuvos Patriarką;
Ir mušu šielosė dėkingi jam statom 
Garbingą ir amžiną arką.
Jis dirbo dėl mitsų kiek pajiėgoš nešė, 
Vis mūšdSmš Į varpą tautybės, 
Vis ragino tapti žmonėmis kultūros, 
Užvis nemylėjo tamsybės.
Jis laikraščius leido ir prakalbas sakė,
Ir dievino Laisvąją minti,
Nes tiktai per jąją tikėjosi tautai 
Kelius Į galybę pMškinti.
Atskirtoji dalis dėkingos tautos 
Griausmingai pasveikinkim Šliupą!
Tauta didvyri visa pripažino, 
Pasektam darbingą jo ūpą!

Vyt. Šitvydas.

ŪfVE^iMb tiNGIAI
Gyvenimas musų vingiuotas Neris.
Gyvenimo bėgis — supas lyg bangos.
Dalios mus’, lyg vandenio—nieks nepavys; 
Lyg sieliai Neryj jis tik plaukia, tik rangos.
Pabira virš Nėrio sidabro lašais
Mėnulis padangių išlindęs nakčia.
Išbrėško žara, dar tik guolyj vartais.... 
Žiūrėki, jau nykumos vakaro čia.
Atūžia palaukėmis vėtros devynios, 
Ir Neryje bangos tai šniokščia; tai tiška. 
Audrd šiurpi buna ir žmogaus krūtinėj — 
Ji šnera, lyg viešnios lenkdamos mišką.
Gyvenimas — Neris, sraunus ir vingiuotas, 
Žilvyčiais apaugęs ir krantais skardėtais. 
Gyvenimas mūšų svajonėm nuklotas-, 
Laime skulėta ir kančiomis nusėtas.
Gaižiūnų poligonas. Vainis Dainoras,

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Galiu kalbėtis, bet del galutino su
sitarimo reikalinga Didžiojo Mistro suti
kimo; todėl patys turit kalbėtis su jais, 
arba....

— Arba? — pertraukė nekantriai Zig
fridas.

— Arba, sušaukus visus komtūrus, į- 
sakyti kad mano valia butų išpildyta kai
po Jūsų valia, — tarė išlengvo Altėnbur- 
gas.

— Niekuomet! — sušuko pašokęs iš 
lovos Zigfridas. — Tai sumažins mano 
galią, pastatys jūsų valdžią šalia mano
sios, o juk aš, aš čia MistrasL Niekas ne
rtinis iš manęs valdžios, suprantate, nie
kas! — rėkė išraudonavęs Zigfridas.

— Niekas neišdrys pakelti rankos ant 
:os valdžios, — atsakė rainiai Altenbur
gas. — Tegul šventasai tėvas siunčia pra
keikimus, o Brolija tegul už užkariautas 
savo krauju žemes moka, mes gi nulenkę 
galvas gerbsim tame Didžiojo Mistro va- 
'ią, — tarė Altenburgas, ir linktelėjęs gal- 
za traukėsi link durų.

— Kas tai, grasinimas?! neklausymas 
manęs! — sušuko Zigfridas.

— Ne, tai paklusnumas, — tarė Al
tenburgas, pašiepdamas Zigfridą.

— Sumindžiosiu jus visus, čia, po ko- 
ų! — tarė Zigfridas, treptelėjęs koja į 
grindis. — Čia po mano kojom padės gal- 
zą Vladislavas, sutrinsiu Gedimino galybę 
r padarysiu broliją galinga! — rėkė su
gniaužęs kumštis.

Bet’ staiga sudrebėjo visas ir nugriu
vo.

Altenburgas gi pažiurėjo paniekinan
čiai į gulintį ir tarė išeidamas:
x — Kad ne Dietrichas von Altenburg, 
taip sugriūtų ir Brolijos galybė.

Ir išėjo. Išeidamas gi sudavė kūjeliu 
į skardą, duodamas gandą tarnui ateiti 
prižiūrėti apalpusio Zigfrido.

Ir vėl atsikartojo jau žinoma mums 
scena: tėvo Germano su gaivinančiais vai
stais šaukimas.

Kuomet atvyko Malburgan Lenkų pa
siuntiniai, Zigfridas pavedė svečių priėmi
mą ir derybų su jais vedimą Maršalui Al- 
tenbUrgui, kuris ir padarė Zigfrido vardu 
tokią su Lenkais sutartį kokią tik jis no
rėjo, žinoma, Lenkus apgavo. Tuo patim 
gi laiku, kaip jis čia vedė derybas su Len
kais ir kalbėjosi su jais apie bėndrą ant 
stabmeldžių Lietuvių užpuolimą, jo pa
siuntiniai keliavo šu dovanomis Lietuvon, 
susitaikymui su Gediminu ir prikalbini- 
mui jį užpulti Lenkus.

IX.
Tuo laiku kaip Malburgo pilyje buvo 

šokia betvarkė, kuomet Maršalas Altėn- 
burgas, nepaisydamas Didžiojo Mistro, 
slapta ir viešai varė pradėtąjį savo darbą, 
Lenkijos galybė kaskart augo. Lenkijos 
karalius tuo laiku padarė sutartį su savo 
taimynais-valdovais prieš kryžiuočius, ir 
kryžiuočių Brolija jau turėjo škaitytiš su 
Lenkijos galybe. Von Altenburgas, ma
tydamas augančią Lenkijos galybę ir ne
galėdamas jai užkenkti, kiek galėdamas 
rūpinosi sukelti Lietuvą prieš Lenkiją. 
Per tris išeilės metus kryžiuočiai neužpul- 
dinėjo Lietuvos gyventojų; jei gi kartais 
kryžiuočiai sunaikindavo bent kokį Lie
tuvių sodžių, tuoj pats Altenburgas ke
liaudavo pas Gediminą šu užtikrinimais 
kad tai tik atskiro būrio, o ne kryžiuOčių 
Brolijos užpuolimas ir kad to daugiau ne
atsikartos, nes, girdi, Brolija nehOfi pyk
tis su Lietuviais. Gediminui gi žadėjft ka
raliaus vainiką sugaminti. PriRidbinėjo 
drauge užpulti Lenkiją.

. Nesnaudė tuo laiku tačiau ir Lenkijos 
karalius. Ir jis stengėsi susiartinti ir su
sitaikyti su Gediminu. Siuntė pas Gedi
miną pasiuntinius kryžiuočiai, taip pat 
siuntė ir Lenkai. Nespės iškeliauti iš Vil
niaus kryžiuočių pasiuntiniai, žiūrėk jati 
traukia Vilniun Lenkų pasiuntiniai. Ir 
taip nuo poros metė jau lankė Gedimino 
pilį pasiuntiniai. Gediminas tačiau, pa
daręs 1321 metais sutartį su Rvgos arki
vyskupu Vilhelmu, su i o pagalba rūpino
si gauti karaliaus' vainiką ir maža ką te
darė su kryžiuočiais.

I

I

i

Pasiųstieji tuo tarpu Vilniun pas Ge
diminą Maršalo Altenburgo pasiuntiniai, 
rasdami pakeliui visur medines Lietuvių 
pilaites, tik traukė pečiais su panieka.

— Kam tiek rūpesčio? — kalbėjo von 
Papenheimas, — pas mus arklydės ir šu
nų budos daug geresnės kaip čia pilys.

— Paspirk koja ir subirės visa Lietu
va. Nesuprantu kam Didysis Mistras tiek 
rūpinasi tuo, — kalbėjo toliau Papenhei
mas, nesuprasdamas Lietuvos galybės. — 
Aš vienas, su dabar esančiais prie musų 
kareiviais, apsiimčiau sunaikinti visas ši
tas šunų būdas.

— Ne, tu dar neišbandei Lietuvių ran
kos ir nepažysti jų, — atsiliepė antras pa- 
siuntinis, Robertas, senas karžygis, gerai 
pažystas Lietuvius ir ne sykį kovojęs su 
jais. — Rodosi kad čia tik žagarų, medžių 
ir molio krūva, kurią paspyrus koja tuoj 
ir subirbtų, bet ne taip yra: kaip išsipilia 
iš šitos krūvos Lietuvių karžygiai, nors ir 
menkai ginkluoti, tai ir kryžiuočių geri 
ginklai ne ką tereiškia prieš juos.

Ir ištiesų, visa tai rodėsi lengva pa
imti, nes vietoj. stiprių mūrų ir galingų 
supilimų buvo medinės sienos, aplink ku
rias iškasta gilus perkasai (ravai). Va
landėlę pėr tuos perkasus keliavus, pasi
rodė pagaliau ir naujai statoma ant kal
no akmeninė pilis, kurios bonios dar buvo 
neužbaigtos.

— Ir vilkai jau mokinasi pasidaryti 
geresnius guolius, nepasitikėdami savo na
gams, — atsiliepė Papenheimas, pamatęs 
puikią murinę Gedimino pilį, aplink kurią, 
tarp Neries ir Vilnelės upių, ir namai jau 
buvo geresni.

— Hm, Brolija turėjo tiesą, siųsdama 
daryti sutarties, nes kuomet tie vilkai, be 
Rygos arkivyskupo pagalbos, valdys dar 
Rusiją, turės geras pilis, ir susitars su 
Vladislavu, tuomet Brolija priversta bus 
skaitytis su jais, — tarė Robertas, žiūrė
damas į pilies •n'r.rus.

— Robertai, kalbi taip lyg kad pats 
hebetikėtum savo jiegoms, — atsiliepė ik
šiol tylėjęs Hochswaldas. — Esame siun
čiami ne čiėn tam Kad neleisti Gediminui 
šušitarti su Vladislavu, bet dargi pakurs
tyti jį prieš aną.

— Bet kuris gi Brolijos valdovas pa
siuntė mus, ar tas kUrš pėr dieną ir nak
tį lovoje rangosi, ar tas kurs plėšiusi kad 
kuogreičiau po jo Užgriebti šavO rankos- 
na valdžią! — atsiliepė šypsodamasis Ro
bertas. — Tik žiūrėkit kad neprakištumė- 
te, — pridūrė dar.

— Kas tai, grąžinimas? — sušuko už
pykęs HochswaldSs.

— Ne, tai Brolijos draugo draugiška 
patartis, — atsakė ironiškai Robertas.

Tuo tarpu iš tos pilies pušės bu
vo nutiestas pėr Nerį medinis tiltas, pasi
girdo triubavimaš, o pSškui ir balsas klau
siantis kokiu tikslu1 atvyksta pasiuntiniai. 
Papenheimas liepe užtriubuoti santaikos ir 
ramybės ženklą. Neužilgo patiesta per 
Neri tiltas ir kryžiuočiai įjojo pilies kie
man.

Lietuviai šnairai žiurėjo į atvykusius 
kryžiuočius, ne vienas jų nėi balsu sukei
kė, bet pasiuntinla’i, tarsi nematė, negir
dėjo to. Jiems rėikalinga btivO santaika 
su Gediminu!

(Bus daugiau)

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį tureli slavo 
namuoše.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Karalienės Sabbos
MIKALDOS

P R A N A Š Y S TE S 
Įdomios pranašystęs senovės laikų Šabbos 
valstybės karalienės Mikšldos. Td knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “DiHojė” . .
6820 Superior Ave. Cleveland, Q.



Adv. Nadas Rastenis

Norima Lietuvai Modernines Ligonines
ATSIŠAUKIMAS Į SUV. VALSTIJŲ IR KANADOS LIETUVIUS

KELIONĖ APLINK STALĄ___ Paraše Teofi
lius Tilvytis. Kaina 3 litai, 238 pusi., po- 

pieros viršeliais, išleista “Sakalo”, Kaune.
> Kelionė aplink stalą prasideda kai Kaunas 

virto Lietuvos laikinąja sostine. Kaune buvo 
įkurtos ministerijos. Jų vienoje, Valerijonas 
Spiritavičius buvo Atsakomybės Departamento 
direktorium. Bet ministerio artimas draugas 
baigė mokslą Friburge Daktaro laipsniu ir pa
norėjo Spiritavičiaus vietos, tai ministeris pa
keitė buvusį felčerį nauju daktaru, ir pastatė 
Spiritavičių tos pačios ministerijos Balansų In
spektorium. Spiritavičius pasisamdė sau tris 
pagelbininkus: Piskorskį, šleketną ir elegantiš
ką, kuris buvo Vilniuje tris kartus vedęs, o nei 
vienos iš ten žmonos neturėjo; Utkiną, Rusą, 
pabėgusį iš Leningrado nuo bolševikų, ir Piš- 
čiką, kuris 1919 metais šnipinėjo “vienos vals
tybės naudai”. Sekretorium Spiritavičius pa
ėmė Plerpą, o knygvedžiu — Bumbą-Bumbule- [ 
vičių, kuriam, samdydamas, pasakė:

“Perdaug prirašysi — kalėjime supusi;
Permažai prirašysi — asilas busi.’

Sekant tą teoriją, Spiritavičiaus štabas ir 
rašė. Rašė ir gėrė, gėrė ir—darbo laiku—Pis
korskis ministerijoje, su kamera ir kemikalais 
darė paveikslus; Utkinas medžiojo Spiritavičiui 
ir sau žvėrieną ir paukštieną; kiti kitkuo užsi
iminėjo. Dvi štabo nepotiškos darbininkės, ne
mokančios raštinės darbo, buvo priimtos rašti
nės darbininkėmis ir čia dirbdamos dar minis
terijoje turėjo ir siuvamą mašiną, tai darbo 
metu surasdavo laiko sau ir kitoms ką surauk
ti. Balansų Inspekcijoje buvo rojus ir pekla. 
Kas ką norėjo tą ir darė, kaip norėjo taip 
šė: ir visi bijojo baisios dienos....

Spiritavičius buvo dievobaimingas, 
mas gulti kalbėjo maldą: “Dieve, Dieve,

' aš pavirtau ? Atleisk man taip kaip atleidi mui
tinės viršininkui, šiandien daugiau nebegersiu. 
Einu gult.” Balsavo už krikščionis-demokratus 
įr sakydavo: “....tik vienas Dievas žino kaip 
geriau sutvarkyti šį nuodėmingą pasaulį.” Kai 
liaudininkai ir social-demokratai laimėjo, Spiri
tavičius ir jo štabas buvo labai susirūpinę kad 
ateina bolševizmas; bet galiaus Spiritavičius ir 
jo štabas dalykus apkalbėjo ir tapo liaudininkų 
skyriaus nariais. Kai atėjo perversmas (1926 
m.), Spiritavičiui ir jo personalui vėl buvo rū
pesčio. Bet, Spiritavičius apsidžiaugė kad Sei
mą paleidus nebus kam valdininkams sukti gal
vas,. o Bumba “susapnavo” kad matė Voldema
rą pirštu mojant, — tai vėl visi virto tautinin
kais.

Taip jie linksmai ir vargingai taikėsi prie 
gyvenimo. Vis rašė. Pradėjo prasigyventi; pa
sistatė po neblogą namuką žaliajam Kalne. Tan
kiai “Laivelį” lankydavo; ten skaniai išsigerda- 
vo ir su gražuolėmis privačiuose kambariuose 
pauždavo. Lošdavo kortomis ir bili j ardais. Su
sipykdavo tarpe savęs, susimušdavo, ir vėl su
sitaikydavo. Algos buvo nedidelės, ir kartais 
dar tos buvo numažintos. Bet pinigėlių pas 
Balansų Inspekcijos ponelius netruko. Dargi ir 
kyšių tekdavo.

Atėję Balansų Inspekcijon su reikalais žmo
nės turėdavo ilgai laukti. Jei kas norėjo jieš
koti teisybės tai turėdavo daug vargo ją su
rasti. Tankiausia jos nesurasdavo.
tais ir surasdavo tai Spiritavičiaus vedama įs
taiga išaiškindavo: tai ką padarysi kad svieto 
reikalai taip einasi.

Bet kartą pribuvo trys nepažystami šalto 
budo vyrai-revizoriai; ir pradėjo pasiėmę kny
gas po jas knistis. Knisėsi, knisėsi ir išknisė 
velniavą — 700,000 litų nedatekliaus!

Spiritavičiaus, Piskorskio, Utkino, Piščiko 
ir Bumbos kelionė aplink stalą rhinisterijos Ba
lansų Inspekcijoje baigėsi kriminaliniame teis
me, o prasidėjo nuo 2 iki 8 metų sunkiųjų dar
bų kalėjime, su jų turto nusavinimu valstybės 
naudai. Ir atsivertė Spiritavičiaus posakis:

“Permažai prirašysi—asilas busi;
“Perdaug prjrašygi — kalėjime supusi.”

ir ra-

Eida-
1 ką

O jei kar-

PRANO VAIČAIČIO SO METU 
GIMIMO SUKAKTUVĖS

šių metų pradžioje suėjo 60 metų kai gimė 
žymus Suvalkų krašto dainius Pranas Vaičaitis. 
Gimęs 1876 metais, šakių apsk., Sintautų vai., 
Santakų kaime. Sulaukęs 6 metų amžiaus jau 
lankė pradžios mokyklą. Ją baigęs, dėdės Kun. 
Vąiciechausko padedamas, Pranas įstojo į Ma
rijampolės gimnaziją. Kai baigė šešias klases, 
tėvai pageidavo matyti jį kunigu. Tačiau Pra
nas buvo daugiau linkęs baigti gimnaziją. Ap
linkybėms susidėjus, Pr. Vaičaitis paliko gimna
zijoje, kurią baigęs vėl buvo raginamas stoti ku
nigų seminarijom Nenorėdamas tėvų pykinti, 
Pranas nuvyksta į seminariją laikyti egzaminus.

Pavelykit mums tarti į jus 
žodį šiuo svarbiu reikalu. Mes 
turim viltį kad musų žodis ras 
pas jus gilų ir širdingą prita
rimą. šitas reikalas yra musų 
visų reikalas.

Mes kreipiamės į jus, ger
biama visuomene, musu Lietu- • . ____ .

Bel jų, sakoma, tyčiomis neišlaikęs. Del to tė
vai labai supyko ir nusiminė.

Matydami Prano kunigu nepadarysią, ■ tėvai 
leido jį į Petrapilio universitetą teisių ir ekono
mijos mokslų studijuoti, čia jis susilaukė gra
žios Prof. E. Volterio paramos, o vėliau gavo ir 
stipendiją. Dalį savo sutaupą siųsdavo tėvams, 
ypač sergančiai motinai gydyti.

Studijuodamas Petrapilyje, Pranas Vaičai-|vių SVEIKATOS KLAUSIMU, 
tis jau buvo aktivus Lietuvių visuomenės narys. ' *-4-- ---- —
Jo patriotinis žodis ir įtaka buvo jaučiama vi
same Suvalkų krašte. Už Lietuvišką veikimą, 
Pranas pakliuvo net į Kalėjimą. Kalėjimas su
ardė jo nervus ir susilpnino plaučius. Išėjęs lai
svėn, toliau tęsė studijas, bet jau negavo sti
pend! jds. Sunkiai versdamasis, 1900 m. 
nas Vaičaitis baigė Petrapilio universitetą. Nors 
silpnos sveikatos, ruošėsi vykti Belgijon, pagi
linti komercinių mokslų, bet Rugsėjo 21 d. 1901 
metais mirtis nutraukė jo visus plačius užsi
mojimus.

Pranas Vaičaitis palaidotas Sintautų kapi
nėse. Vėliau, Saliamonas Banaitis, surinkęs au-1 pamirštų klausimų yra SVEI- 
kų, pastatė ant jo kapo akmens paminklą, kuria
me iškalė lyrą, įdėjo Prano fotografiją ir 
paties dainiaus sukurtus žodžius:

“Vai lėkite dainos iš vargo nupintos 
Iš kaimo į kaimą pas jaunus, senus, 
Paguoskite širdis nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus.” 
Eilėraščius rašyti pradėjo gana anksti, dar 

būdamas pirmose gimnazijos klasėse. Kalbama 
kad jis, pamatęs žandarus ateinant, savo pirmu
tinius kurinius įmetė krosnin ir sudegino.

Pirmutinius raštus jis spausdino “Vienybė
je Lietuvninkų” (Amerikoje) ir “Ūkininke” 
(Prūsuose), pasirašydamas Pranciškus Sekupa- 
saka. Savo kūryboje Pranas Vaičaitis gana aiš
kiai atvaizdavo to laiko visuomenę, visur reikš
damas tyrus jausmus, užjausdamas tuos kurie 
vargą nešė. Nors jo literatūrinis indėlis yra ne
gausus (tik 105 eilėraščiai), tačiau jie vertingi 
ir vaizdžiai rodo kad Pranas Vaičaitis iš pritai
komosios literatūros rimtai žengė į tikrąjį meną. 
Jis, be to, išvertė kelis eilėraščius, 
skiriasi nuo jo originalės kūrybos, 
Bakūžė Samanota” ir “Nesvetingos 
rėš”. Prano Vaičaičio eilėraščiai

P ra-

įraše

kurie mažai 
ypač “Kur 
Juodos Ju- 
visuomenės

mėgiami ir dainuojami taip pat kaip Maronio 
ir V. Kudirkos. Tai ryškiai pabrėžia kad musų 
poetas savo kūryboje pagavo žmonių dvasią ir 
jų troškimus. “Trimitas”.

IŠ PAGAIRIŲ
Rašo P. W. URBAN.

IR TURKAI NEPĖSTI
Vaduojantis Prancūzo mokslininko, 

Baranton, išvadomis, kurios randasi
Hilaire 
jo vei-

pirmutinę

matoma, Į 
nes visos

Slavai ir kiti pro negus į

teorija, pirmas žodis buvęs
Tai buvo “ag” (agh), ir

de 
kale “L’Origine des Langues, des Religions et 
dės Peuples” (1933), kad visos kalbos atsiradę 
iš hieroglifų ir kuneiformų Šumerų naudotų, gi 
Turkiška teorija prirodo kad tie Šumerai, būda
mi Turkai, kilę iš Centrelines Azijos, — visos 
kalbos taipgi ten atsiradusios ir buvo Turkų 
kalbėtos, ši nauja teorija vadina 
kalbą “Saulės kalba”.

Kaip Lietuviai taip ir Turkai, 
užkrosnį buvo nuvaryti kitų tautų,
tautos tik apie save moka girtis — kas svetima, 
kad ir svarbu, jos niekina. Ne veltui savu lai
ku pas Lietuvius kilo Romėniška teorija, Tra
kiška ir Įeitos, nes 
Lietuvius žiurėjo.

Sulyg Turkiška 
saulės pavadinimas,
esą nuo šio skiemens kilo visi kiti žodžiai pa
saulyje. Esą, priešistorinis žmogus, t. y. Tur
kas, netobulingiausioje stadijoje buvęs taip su
žavėtas saulės nusidavimu ant gyvybės kad jis 
padaręs ją dievyste, iš kurios atsiradę blogas 
ir geras. Paskui jo šipylyje dinksėjo šviesa, 
tamsumas, šiluma ir pakuras; su saule susidėjo 
visas nutuokiamas apie laiką, trūkimą; atėjo ir 
mintys apie aukštį, atstumą, toli, judesį, didį, 
ir tt.

Niekas ne pėkščias: save aukština, kitą pei
kia.

Istorijoje Lietuvių kaip ir nėra, jei 
tome ką sako kiti apie Lietuvius. Jau 
tuščių apysakų susekama kaip neapikanta
mus viešpatauja, štai Sudermann’o (Vokiečio) 
apysakos “Ekskursija į Tilžę”, kuriose nurodo
ma Lietuvių burtus, meiles, neapikanta ir jų 
viršžmogišką pastangą sklypelį žemės įsigyti. 
Juk jie ne įnamiai Prūsijoje; tai jų teisėtas 
kraštas. Lenkai taip pat kalba kad Vilniuje 
Lietuviai tik “mergos ir bernai atėję dirbti 
Lenkams”. Taigi Lenkai įrodo kad Lietuviai 
buvę Lenkų tik tarnai ir tarnaitės. Ištikro tai

skai- 
ir iš 
prieš

Šitas klausimas apleistas kaip 
Amerikos Lietuvių tarpe taip 
ir Lietuvoje. Nesveikata yra 
nelaimė musų visų. Sveikatos 
padėtis, ypač musų brolių Lie
tuvoje, turi būti pagerinta ne
atidėliojant.

Daug Amerikiečių gryžę iš 
Lietuvos aprašinėja savo įspū
džius ir “gerus laikus” Lietu
voje. Bet aktuališki gyveni
mo vaizdai tankiausia lieka net 
nepaminėti. Vienas iš musų

KATOS KLAUSIMAS.
Amerikiečiai Lietuviai ku

rie buvote nuvykę į Lietuvą ir 
nesusipažinot su ta sveikatos 
jieškojimo “mekka”, vadinama 
Kauno miesto ligonine, padarėt 
sau nuostolį. Ta įstaiga yra 
tai nuožmybės urvas kokį žmo
gus gali įsivaizduoti. Dantės 
“Infernoje” rodos lengviau bu
tų kentėti negu tame degradat- 
cijos urve jieškoti sveikatos. 
Ta įstaiga yra virš-perpildyta 
ligoniais iš visų Lietuvos kam
pų. Tai yra musų broliai, gen
tys, pažystami, draugai; kurie 
veda kovą už gyvybę. Tenai 
rasi daug Amerikoje buvusių 
Lietuvių, guli ir laukia pasku
tinio dekretų.

Sveikatos padėtis Lietuvoje 
yra labai bloga. Tuberkulozas: 
vėžys, užkrečiamoj ligos, nesą- 
nitarija viešpatauja visuose 
kampuose. Bet yra dar blo
giau kad musų broliai susirgę 
neturi nei kuo, nei kur tinka
mai gydytis, nes stoka ligoni
nių, sanatorijų, gydytojų, žo
džiu sakant, stoka visko.

Mes žemiau pasirašę turėjo
me daugiau progos pažint svei
katos padėtį Lietuvoje. Mes 
esam dirbę Lietuvos ligoninė
se ir Studijavę jos sveikatos 
padėtį. Mes esam sutikę ii 
girdėję nusiskundimus ir ap
verktiną Lietuvos žmonių pa
dėtį. Mes esam, kalbėję
daugeliu Lietuvos gydytojų. Jie 
visi mus prašė pagelbėti pasta
tyti jiems modernišką ligoni
nę, nes, Lietuvos Prezidento 
žodžiais sakant, “musų tautos 
aruodas tuščias”.

su

Amerikiečiai, Sukruskim!
Gerbiamieji, mes Amerikie

čiai kovojom už Lietuvos ne
priklausomybę, mes dėjbm au
kas milijonais dolarių Įvai
rioms Lietuvos reikalams, bet 
apleidome ar pamiršome svei
katos reikalą. Pamiršome tą 
svarbiausią musų tautos šaknį 
ant kurios pasilaiko valstybės 
ir Lietuvybės kamienas. O. 
gerbiamieji, reikalas didelis! 
tik musų visuomenė mažai jį 
pažysta.

Mieli Amerikos kontinento 
Lietuviai ir Lietuvaitės! Jus 
žinote kad sveikata yra bran- 

, gus turtas, nesveikata — di
džiausia nelaimė. Niekas nuo 
mirties nepabėgo, nepabėgsime 
nei mes
nuo jos gintis kada galime. 
Sveikata reikia saugoti labiau 
už viską.

Todėl mes, gryžę į Ameriką 
kreipiamės į jus, gerbiama vi
suomene, Lietuvos liaudies svei
katos pagerinimo reikalu. Kad 
pagerint sveikatos stovį musų 
brolių Lietuvoje, reikia pradė
ti darbą nuo pat pamatų. Ini
ciatoriai kalbėjo ir tarėsi su 
daugeliu žymių musų veikėjų.

Lietuviai. Bet reikia

? DLlVę lut?IlKŲ LIK Ldl liet 

ĄLenkai atėjo į Vilnių,

nors po truputį ir visi su- 
pastatykini Lietuvos liau- 
modernišką ligoninę. Tai 
nemirštamas paminklas, 
duotas centas gal išplėš

Pritarimas yra, todėl mes ir 
kreipiamės į plačiąją visuome
nę šituo sumanymu. Bukim- 
dar kartą nuoširdus. Sutaupy
kime nuo savo kasdieninių iš
laidų 
dėję 
džiai 
bus 
Jūsų
iš mirties nasrų nevieną jūsų 
brolį Lietuvi! Argi gali būti 
dar gražesnis ir mielaširdin- 
gesnis darbas?

G e r b i a m ieji, sumanymas 
gražus, reikalas gyvas ir dar
bas neapsakomai didelis. Bet 
ar šis sumanymas ras pas jus 
pritarimą, paramą, pasišventi
mą ir nors krislelį mielaširdys- 
tės? Ką jus Į tai pasakysite?

Mes prašome visus Lietuvius 
ir Lietuvaites, ateivius ir čia 
gimusius, prisidėti prie 
reikalo. Pirmiausia mes 
me išgirsti jūsų nuomonę 
reikalu.

pažiūrų draugais, ir parvažiavę 
arba rašo arba kalba ne apie 
savo patyrimus Lietuvos visuo
menes sveikatos klausime, bet 
apie savo opozicinių partijų pa
dėti ir savo politiškų draugų 
reikalus.

Tik devynioliktą metą Lie
tuvos Nepriklausomingo gyve
nimo apie jos sveikatos klausi
mą Amerikoje viešai atsiliepia 
du musų daktarai, kurių vardų 
nematome maišantis musų Lie
tuviškoje politikoje ir partiviš- 
kose tąsynėse.

Daug kas Amerikos Lietuvių 
buvo užsimota ir atsiekta — 
kad ir 
lykams 
stančių

Argi
atdavusių tai šventai savo par
eigai — žmonių gyvasčių gel
bėjimui, kas yra daktarų mok
slo tikslas—nebūtų galima su
kelti Amerikos ir Kanados Lie
tuvių tarpe užtektinai pinigų 
išstatymui Lietuvoje moderni
nės ligoninės? Viso pasaulio 
Lietuviai į tai atsilieptų, ir pa
ti Lietuva ir jos vyriausybė 
prisidėtų, tik reikia darbas už-

nereikalingiausiems da- 
ištraukta desėtkai tuk- 
dolarių.
pasidarbavimu gerų ir

vesti.
Musų - išeivijos spauda priva-< 

lėtų išvien tą reikalą paremti. 
Visi Amerikos Lietuviai dakta
rai stoti į darbą ■— ir į tikrą 
darbą, o ne į musų paprastą 
tąsynę už garbę ir užsivarinė- 
jimą kokią ligoninę statyti —i 
“katalikišką”, ar “bedievišką’’ 
ar kitokią. Ligoninės klausi
mas turi būti tik MIELAŠ1R- 
DYSTĖS reikalas, tada darbaą 
butų lengvai Įkūnijamas.

Pirmiausia pavyzdį turėtų 
parodyti musų daktarai. Jie 
pinigų turi įvairiausiems savo 
asmeniškiems menkniekiams —• 
nuo paprasto kortavimo per’ 
naktis, iki golfavimo ir tt.

“Dirva” pažada teikti visą 
vietą kiek tik reikalinga bus 
tam vajui, ir kaip tik pasirodys 
pirmos aukos iš musų daktarų 
Lietuvos ligoninės statymo rei
kalui, “Dirva“ duos nuo savęs 
augą sulyg išgalės.

šito 
nori- 
ši'tuo

D. Pilka, M. D.
F. A. Weiksner, M. D.

P.
atsiliepti viešai per spaudą ar
ba parašyti asmeniškai apie šį 
sumanymą sekančiu adresu:

Dr. D. Pilka,
456 Broadway

So. Boston, Mass.

S. Prašau šiuo reikalu

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai. i i
6820 Superior Ave. <3 

Cleveland, Ohio

NUO “DIRVOS” REDAKCI
JOS. Tarp pačių didžiausių ir 
naudingiausių Lietuvos gero
vei sumanymų yra šis dviejų 
musų daktarų sumanymas pa
statyti Amerikiečių kaštais 
modemišką ligoninę Lietuvoje.

Sveikatos atžvilgiu Lietuva 
yra užsilikus, bet ir negali tuo 
atž .ilgiu stovėti pirmoje vieto
je, kada rupi šaliai rasti būdas 
palaikyti savo gyvybę ekonomi
šku žvilgsimu, šiuo reikalu, 
kaip iš pastarų statistinių ži
nių matome, Lietuva pažingė- 
jo pirmyn, nežiūrint kaimynų 
priešų didžiausių pastangų ją 
smaugti.
\ Trukumų Lietuvoje yra vie
nokių ir kitokių, bet todėl kad 
pati valstybė ir patys gyvento
jai neišgali visko vienu kartu 
pasidaryti. Pats Lietuvos Pre
zidentas pasakė: “Musų tautos 
aruodas tuščias”.

Del ko tie kurie nuvažiuoja 
į Lietuvą pasiyandravot ir tu
ri ten gerus laikus, nepaminėjo 
Lietuvos sveikatingumo?

Todėl kad tai ne jų reikalas, 
kad jie ne daktarai ir ne svei
katos žinovai.

Tiesa, per pastarus 15 ar 
daugiau metų į Lietuvą važinė
jo ir musų Amerikos daktarų, 
kurie galėjo ir privalėjo apsi
žvalgyti apie sveikatos padėtį 
Lietuvoje. Bet su apgaila rei
kia pasakyti kokie didumoje 
yra musų Lietuviški -daktarai: 
jie žino ir maito visas Lietuvos 
ponelių politikas, nuvažiavę ap- 
siuostinėja su savo politiškų

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias naminės ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedeį'yinių, 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. 
Telef. ENd. 8533
A plieka atdara 7 dienus savaitėje

Aptieka
Cleveland, O,

ENd. 8534

Važiuosit 
LIETUVON?

Pirmutine Ekskursija
švedų Amerikos Linijos Motorlaiviu

G PI PS HO 1 AI
Gegužes-May 29 d.
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ be PERSĖDIMO

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

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

6820 Superior Avenue \ 
Cleveland, Ohio

.miiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiimiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii*.

| 6704 Superior Avenue
= Rengiantiems apsivesti, dabar kada
— ar vėliau, ir norint ką nors nusipir-
~ kti ’š graždaikčių -— deimantų ir
E fr9' V visokių kitokių papuošalų — pir-

miausia kreipkitės į musų krautuvę,
6 •)ĄmiFx kur rasit didžiausį rinkinį visų šių

— reikmenų. Taipgi esu specialistas
= taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir

“ akinių. Viskas žemomis kainomis.
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
= KREIPTIS Š1ON KRAUTUVĖN.
Eiiunininiiiiniiiiiininiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiniiniiii!iiiiiiiinnaiiiiiiiniin n

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
S Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas'musų pa- 1
< tirtas-Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
į miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
į Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate '
> ir Apdraudos Agentūra ( ’

| P. P. MIL1OL1S
į 6606 Superior Ave. Cleveland 1HEn. 6729 į



6 DIRVA

DAINUOS IŠ RADIO STOTIES WTAM CLEVELAND, GEGUŽĖS 16, WALTER LOGAN PROGRAME

(DR ANGELIENE)
CHICAGO GRAND OPERA

COMPANY Narė

KONCERTUOS
CLEVELANDE

Sekmadieni, Gegužes-May 17
PROGRAME DALYVAUS IR ŠIE PAŽYMESNI VIETINIAI:

JULIUS KRASNICKAS ROŽĖ LUKOŠEVIČIUTĖ (iš Youngstown)
PETRAS ir ALVINA LUIZAI ADELAIDE MILIAUSKAITE BRONĖ RASILIUTĖ

JONAS S. URBAN • BIRUTA ŽIURIENĖ

Salė atdara nuo 5 vai., pradžia lygiai 6 vai
Įžanga: 50c. ir 35c. Šokiams 25c

BARBOROS DARLYS 
KONCERTAS

•Po gana ilgo tikėjimosi Det- 
roitiečiai galų gale sulauks iš- 
garsėj tįsios Lietuvaitės operos 
dainninkės, Barboros Darlys, 
Chicagos Grand Opera Compa
ny narės. Ji čia lankysis ir 
duos klasišką koncertą kitą i 
šeštadienį,'Gegužės 23 d., Lie-1 
tuvių salėje, 7:30 vai. vakare, 
šis koncertas bus visai vietoje. 
Detroite randas gana daug jau
nuolių besilavinančių muzikoje 
ir dainoje, bet tai vis mėgėjai 
ir dar neturintieji progų prisi- 

i žiūrėti ir įsiklausyti gilaus iš
silavinimo artistams - daininin
kams. Barbora ' Darlys užpil
dys senai įžiūrėtą spragą 

! nos dirvoje. Koncertą jai 
gia D. L. D. Choras, V. 
meičiui vadovaujant. Dalį 
gramo užpildys parinktesni vie
tiniai.

dai- 
ren- 
Der- 
pro-

PIKNIKAS. Birželio 7 d. 
Mary Grove Parke SLA. 352 
kuopa rengia SLA. Jubilejinį 
Pikniką. šis piknikas bus vie
nas iš gražiausių šia vasarą. 
Bus programas, dainų, šokių, 

! ir kalbu, kas tik ko norės, i
LAUKIAMA ŠLIUPO. SLA.

I 352 kuopa savo susirinkime Ge
gužės 3 d. išrinko komisiją iš 
trijų narių surengimui priėmi
mo didžiam Amerikos Lietuvių 
darbuotojui Dr. Jonui šliupui, 

j Komisija tarsis su kitomis vie- 
(tos draugijomis surengimui to 
priėmimo bendro ir didelio.

Korepondentas.

RENGIASI Į KONCERTĄ. 
Diktokas buris Akrono Lietu
vių rengiasi važiuoti į Cleve- 
landą paklausyti įžymiausios 
Amerikos Lietuvių dainininkės, 
artistės Barboros Darlys, kuri 
koncertuos Lietuvių salėje ši 
sekmadienį.

Akroniečiams labai gerai: jie 
gyvendami arti Clevelando, ku
ris yra Lietuvių centras tarp 
Chieagos ir New Yorko, ir kur 
atsibuna visokių net pačių di
džiausių Amerikos Lietuvių 
gyvenime veikimų, ir Akronie- 
čiai viskuo gali pasinaudoti ka
da tiktai nori. Iš Akrono len
gva į Clevelandą atvažiuoti au
tobusais ir automobiliais, trun
ka apie valanda laiko.

—iPas Antaną Bernatavičių 
buvo atsilankęs iš Pittsburgho 
jo pusbrolis Mikolas Bernata
vičius su savo sesers dukteria 
Julia. Svečiai paviešėję gryžo 
namon patenkinti.

Kazys Prospaliauskas, sūnūs

Sugriuvimas Šėtono
Karalystės

Jėzaus mokiniai užklausė jo 
kaip jie galės pažinti pabaigą 
pasaulio ir jo paties pribuvimą 
ir Jėzus davė tokį atsakymą:

Šėtono karalystė visai turės 
pasibaigti.

Matome taip ir buvo, 1914 
metais sugriuvo ir nuo to lai
ko Kristus pavartojo savo ga
lybę. Pradėjo varyti šalin šė
toną. Jėzus pasakė: Pažinsite 
pasaulio pabaigą iš to kad ta
me laike prasidės didis vargas, 
kurio pradžia bus pasaulinis 
karas, po jo seks badas, maras 
ir sukilimai įvairiose vietose.

Matom karas buvo 1914 me
tais, maras taip pat buvo 1918 
metais, kaip Ispaniška influen
za, kuri peršlavė per visą žemės 
paviršį. Tie įvykiai buvo nu- 
pranašauti 19 šimtmečių, jie 
pažymėti Ev. šv. Matt. 24: sk.

Visi tie įvykiai reiškia kad 
Viešpats pribuvo ir griauna 
šėtono karalystę. Viešpats ima 
pasaulio karalystes nematoma 
galybe.

Brangus prieteliai, skaitykit 
Dievo raštuose, rasite išgany
mą ir tiesą. Jėzus bus kara
lius ant viso pasaulio, ką liudi
ja šventas raštas. Skelbia

W. L. Shimkus 
1150 E. 76 St. Cleveland, O.

(Skelbimas)

M. K. ČIURLIONIES
25 METŲ MIRTIES 

MINĖJIMAS

Kaunas. — Balandžio 22 d. 
surengta iškilmingas minėji
mas 25 metų sukątuvių nuo 
mirties Lietuvių muzikos ir ta
pybos genijaus Mykolo K. čiur- 
lionies. Ryto metą Bazilikoje 
atlaikyta iškilmingos pamal

dos, po jų, čiurlionies galerijos 
rūmuose atidaryta visų Lietu
voje esamų čiurlionies tapybos 
kurinių paroda. Pati viena ga
lerija išstatė apie 60 visuome
nei nematytų jo kurinių.

Vakare gi, Valstybės teatre, 
įvyko iškilmingas aktas ir kon
certas, kur įžangos žodį pasakė 
Valstybės Prezidentas Antanas 
Smetona. Koncertinė dalis su
daryta vien iš čiurlionies mu

zikos kurinių.
Didesniuose provincijos mie

stuose sukaktuvių minėjimai 
rengta sekmadienį, Balandžio 
26 dieną.

Be to, sukaktuvių komitetas

yra pasirūpinęs visų čiurlionies 
tapybos ir muzikos kurinių su
tvarkymu ir leidžia gražiai pa
veiksluotą monografiją ir kai 
kuriu kurinių reprodukcijas.

“L.A.”

GATVEKARIS 
GALI BŪTI 

PELNINGAS 
PARTNERIS

Paimkit 
Ghtvekarį sau 
į Biznį. 
Nereikės 
Rūpintis Pasistatymo 
Gaišavimu ir 
Važinėjimo Trukdymu. 
Paskubėkit 
Pasiuntinius, 
Pardavėjus Į 
Reikiamą Vietą. 
Sutaupymai 
Suteikia šiltą 
Nusišypsojimą 
šaltai Akiai 
Kuomet Lieka 
Važinėjimo 
Sutaupymai. 
Atminkit— 
Važinėjai 
Visą Dieną— 
Visą Naktį 
Visą Savaitę — 
Turėdami 
$1.25 Savaitinį Pasą.

Prielankumo 
Kampelis

(laiškas i Cleveland R’way) 
Aš pamečiau dešimtuką 

ant Cedar Avenue gatve- 
kario vieną rytą. Apie tai 
pasakiau konduktoriui ir 
mes apjieškoję neradom.

Už trijų dienų vėliau 
aš vėl važiavau su tuo 
pačiu konduktorium ir jis1 
padavė mano dešimtuką, 
sakydamas jog rado kada 
aš nulipau.

Jo numeris yra 5-116. 
Noriu kad jus žinotumėt 
jog aš gerą pasielgimą 
įvertinu.—R. D.

LAIKAS PAMAINAI
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ

Apatiniai Marškiniai
Gražios Broadcloth Medegos Paskiausių pavidalų tamsus ir 
kelnaitės ir marškiniai margi marškiniai labai popu-
Atletiško pavidalo 3 už $1.00 liarųs po ..........................$1.00

Kojinės Kaklaraiščiai
Vėliausių pavidalų gražios Rankų darbo tiktai po . . . .65c 
kojinės šilkinės arba Celenese Puikus gražaus šilko, stiprus

3 poros už $1.00 2 už $1.25
Vilnoniai Siutai Skrybėlės

VYRAMS IR VAIKINAMS Tokia kokia jms patinka ir 
Specialiai tiktai .............. $18.50 stiliaus kokio jieškote .. $2.95

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Del laivakorčių ir vietų laive kreipkitės į musų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurų

CUNARD WHITE STAR Ltd.
1121 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

BIRŽELIO JUNE 17 12 VAL. DIENĄ
Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą 

Ekskursiją asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šią ekskursiją užgyrė 

LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE

EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU

BERENGARIA

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA

Kazio, gavo darbą raštininku 
gelžkelio dirbtuvėje Barberto
ne. Jis savo darbu ir uždar
biu patenkintas. Nusipirko ir 
automobilį. Geros kloties jau
nam, darbščiam Lietuviui.

Stasio Tamošausko sūnūs 
Antanas išvažiavo į Clevelan
dą, gavo darbą ir ten apsigy
veno. Kalnas.

STONIS
restaurant 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

Superior Window 
Shade Co.

8300 Superior Ave.
Pilniausias Langų Užtie

salų Dirbimas ir 
Patarnavimas

J. F. O’HARA
Phone CEdar 3129

UNCLE MOSES
Sako: Kas valandą iš
tisą dieną ir naktį Cle
veland Railway dirba iš
plėtimui ir pagerinimui 
patogumo ir saugu mo 
važinėtoj amš. Pereitais 
metais padaryta sunkių- 
j ų bėgančių pataisymų 
musų taisymo dirbtuvė
se ant 4.707 katvekarių; 
sudėta 50,178 stabdžių; 
2,540 ratų pamainyta; 
2,068 karai ir kočai bu
vo lengviau pertaisyti, 
taipgi nutepti ir nuvar- 
nišiuoti.

# • *

f



ŠYMET LIETUVOJE MEDELIUS SODINO 
APIE 50,000 ŽMONIŲ

Sodinta “Pabaltijo Vienybės“ Medis

visoje 
Balan- 

d., dvi

medžiu 
didelės

liu.
Įvairios kitos organizacijos 

kurios rūpinasi jaunuomene, 
savo narius skatina gražiau 
tvarkyti sodybų darželius. Da
bar net ir atskiri ūkininkai 
pradėjo pavasariais savo ūkiuo
se sodinti medelius.

Yra nedorėlių kurie pasodin
tus medelius -laužo ir gadina.

Apskaičiuojama kad šymet 
visoje Lietuvoje medelius sodi
no apie 50,000 žmonių.

“L.A.”

išlaukįniai deniai — visa tai 
yra Įrengta patogumui ir pa
tenkinimui keleivių. Specialus 
pasilinksminimo programai bus 
surengti Teplanszkio ekskursi
jai ir kiekvieną vakarą rodoma 
kalbamos filmos bei šokiai pa
silinksminimo salėse.

VIETINĖS ŽINIOS JI
Kaunas. — Vienas svarbiau

sių Lietuvai Pagražinti Drau
gijos rūpesčių tai kasmet pla
čiu mastu organizuoti medžių 
sodinimo šventes. Anksčiau 
medžių sodinimo šventės truk
davo keletą dienų, šymet. del 
nepastovaus oro, patogumo dė
lei, medžių sodinimas 
Lietuvoje vykdyta nuo 
džio 20 dki Gegužės 2 
savaites laiko.

Kasmet įvy^kštančios 
sodinimo šventės turi 
ne tik medžiu sodinimo
giu, bet taip pat visuomeninės 
ir auklėjamosios reikšmės. To
kios šventės sužadina savo 
krašto meilę musų jaunuome
nėje. Pav. Vilniaus Medis, ku
rį turi pasisodinus ir globoja 
beveik kiekviena organizacija. 
Sodintas Vytauto Didžiojo Me
dis taip pai turi visuomenėje 
didelės sėkmės. O Kaune, Vy
tauto Didžiojo Medį yra paso
dinęs pats Valstybės Preziden
tas Antanas Smetona. Vieny 
bės Medį, Kaune, Vienybės ai
kštėje, pasodino Ministeris Pir
mininkas Juozas Tūbelis. šis 
medis yra a. a. Kan. Tumo-Vai
žganto šventintas.

Pagal šias gražias medžių 
sodinimo tradicijas, šymet su
manyta sodinti Pabaltijo Vie
nybės Medis. Lietuvai pagra
žinti Draugija tikisi kad j šį 
simboliniai atvaizduotą Pabal
tijo vienybės cbalsį atsilieps 
ir kaimynai. 'Estai ir Latviai.

Lietuvos kariumenė, kuri vi
suomet pritaria ir padeda kiek
vienai gražiai minčiai ir dar
bui, daugelyje vietų, įvairiose 
įgulose ir kareivinių rajonuo
se yra gražiai suplanavus ir at
likus savarankiškus medžių so
dinimus.

Paminėtina ir susisiekime 
ministerijos valdybos, kurios 
medžių sodinimo srityje paro
dė gražios inįciativos ir sava
rankiškumo. Ypač tai jaučia
ma geležinkeliuose.

Plentai, įvairus vieši keliai ir 
paupiai dar reikalingi daug 
darbo.

švietimo ministerija, įvertin
dama medelių sodinimo reikš
mę, kasmet vieną dieną iš vi
sų mokyklų moksleivius tam 
darbui atleidžia. Moksleiviai 
visoje Lietuvoje kasmet paso
dina dešimtis tūkstančių mede-Į kambaris,

PETLANSZKIO EKS
KURSIJA I LIETUVĄ

Eugene Teplanszky va- 
V ašarinės Ekskursijos 
14 d. laivu “Bremen” 
Yurko. yra gerai žino-

pra-

pa
ine-

Barbora Barlys Dainuos 
iš Radio Stoties 

WTAM
DAINUOS WALTER LOGAN 

PROGRAM’^
Musų artistė -Barbora Dar- 

lys dainuos iš 
džiausios radio 
velande, Walter 
stoties muzikos 
programe.

Kadangi artistė pribus į 
Clevelandą penktadienio ry
tą tai tik tą dieną susitars 
kurią dieną, šeštadieni ar 
sekmadieni ji dainuos. Apie 
tai bus pranešta Angliškoje 
spaudoje, “Dirvai” bus per- 
vėlu.

Turėkit nusistatę WTAM 
stotį ir kuomet bus Walter 
Logan programas, girdėsit 
Barborą Darlys dainuojant.

Tas programas neturi nu
statyto laiko, užpildo tik tas 
vietas kurios neparduotos.

WTAM, di- 
stoties Cle- 
Logan’s, tos 
direktoriaus

s, RASTA EŽERE LAVONAS KGNGRESSMANAS
Pirmądienį, Erie ežere prieš

W. 58tą gatvę, rastas žmogaus MARTIN L. SWEENEY r lavonas, kuris spėjama išplu- 
kavo vandenyje apie 10 dienų. AUKAVO $25.00

KAS PAMETĖ Marianapolio 
kolegijos laimėjimo ti'kietėlius 
gali atsišaukti “Dirvos” admi- 

; nistracijon. Juos rado gatvė
je ir pridavė mums.

KLUBO VAKARUŠKOS 
BUS PENKTADIENIAIS

Piliečių Klubas nuo dabar 
vo vakaruškas rengs penkta
dienio vakarais, Lietuvių salė
je, - apatinėje dalyje. Bus pa- 
sikortavimas su geromis dova
nomis ir šokis visą vakarą.

Visi Klubo nariai ir jų 
i mos prašomi atsilankyti.

sa-

šei-

SLA. SEIMO KOMISIJAI
Seimo komisija laikys savo 

reguliarį mėnesinį susirinkimą 
šio penktadienio vakare Lietu 
vių salėje, nuo 8 vai. Visi at
stovai prašomi pribūti. Vald.

Praeitos savaitės didžiausia 
paskira auka Lietuvių Darže
liui buvo nuo S. Valstijų Kon- 
grcssmano, gero Lietuvių pa
žystamo, Martin L. Sweeney, 
kuris pridavė $25.00.

Dvi rinkėjos, Josephine Poi- 
terienė ir Adelė Vilcinskienė, 
padarė rekordą surinkdamos 
$57.15!

Štai praeitos savaitės aukos:

BUKIT MANDAGUS
Aukų rinkėjos susiduria su 

tokiais Lietuviais kurie ne tik 
atsisako aukoti bet dar daro 
negražių priekaištų ir patį Dar
želį paneigia. Tas negražu.

Darželis vistiek bus įsteig
tas pasidarbavimu ir aukavi- 
mu tų kurie tam pritaria. .Tu
sų priešingumas nieko negelbės 
tik jums užtrauks gėdą visam 
jūsų gyvenimui Clevelands: 
atsilankę į Darželį jausit sąži
nės graužimą kad ne tik nepri
dėjo! savo cento bet dar prieš
taravo!. .. .

Kurie nematot paskelbta 
su vardo laikraštyje, taipgi 
kit mandagus, pamanykit 
galėjo įvykti kokia klaida,
imkit tuoj bartis kad jūsų pi
nigai pradingo ar kad justi var
dą kas nors nenori pagarsinti, 
los minties niekas neturi, bet 
iš daugybės vardų kartais pa
sitaiko vienas-kitas praleisti. 
Praleistieji vardai buna pami
nėti kitame numeryje.

Aukotojai prašomi duoti sa
vo tikras Lietuviškas pavardes. 

Darželio Valdyba.Ponas 
dovas 
■Birželio 
iš New
mas tarp per Atlantiką keliau
jančių keleivių. Kąipo keleivių 
palydovas į Centralinę ir Ryti
nę Europą, p. Teplanszky yra 
jau padaręs 82 keliones į abu 
balu laivu “Europa”, kuris yra 
lygaus panašumo laivui “Bre
men”, ir jo pažintys su šimtais 
vyrų ir moterų kuriuos jis su
tiko kiekvienoje savo kelionių, 
davė jam neapsakomo patyri
mo žmonių ypatybių, keleivių 
reikalavimų pasilinksminimams 
ir visapusiško supratimo savo 
sankeleivių. Jis nuosekliai 
žysta Europos žemyną ir 
vadovauj auros ekskursijos 
leiviai ras jo patarimus ir
dovybę neapsakomai naudin
gais.

Jis kelionėje per vandenyną 
atidžiai prižiūri ir patarnauja 
savo keleiviams, o pasiekus ki
tą pusę jis pagelbės keleiviams 
muitinėse peržiūrint jų daiktus, 
bagažo pervežimą ir ypatišk-ai 
duos patarimus kaslink vyki
mo Į Lietuvą.

“Bremen
ton., vadovaujantis North Ger
man Lloyd laivyne, gerai žino
mas savo greitumu, puošnumu 
ir patarnavimu. Šio laivo Tre
čios Klasės įrengimai, kurių 
daugelis yra buvusieji Turistų 
Klasės kambariai, yra dideli ir 
oringi. Dvi pasilinksminimų sa
lės, du valgymo kambariai, du 
rūkymo kambariai, specialis 
vaikams -kambaris, gimnastikų 

gimnastikų salė ir

pa- 
jo 

ke-
va-

yra 51,656

Vaikai Sukuria 
Karš. Nuostabas

KAUNE I KALNUS 
BUS GRANITINIAI 

LAIPTAI
KAS NUMATOMA NAUJO 

KAUNE
Atėjus pavasariui, pradeda

mi kasmetiniai miesto tvarky
mo—gražinimo darbai. Tvarko
mos miesto aikštės, aikštelės, 
taisomi sugedušieji gatvių grin
diniai, -grindžiamos naujos, so
dinami medeliai ir kt. šį sezo
ną numatytieji Kauno tvarky
mo—gražinimo darbai jau 
dėti.

šymet numatyta Kaune 
keisti Į kalnus vedantieji

aliniai laiptai. Į jų vietą norima 
pastatyti granitinius. Toki nau
ji laiptai jau suprojektuoti į 
Dzūkų gatvę, į Žaliakalnį Kąu- 

. ko -gatvėje ir Altų gatvėje. Jei 
liks medžiagos — ir Vytauto 
parke. Kauno aukštumos (ap
link miesto slėnį, miesto cent 
rą) yra maždaug visos vienodo 
aukštumo ir todėl maždaug vi
siems laiptams vienodai reikės 
medžiagos—po 700 ties, metrų. 
Apie 2,000 ties, metrų graniti
nių laiptų jau pagaminta. Ga
minama Vištyčio — Virbalio 
apylinkėje. Dirba bedarbiai, to 
darbo jau pramokusieji. Vie
nuose laiptuose vidutiniškai bus 
apie -2-50 laiptukų. Laiptai bus 
nuo 2 iki 3 metrų pločio. Bus 
tvirti ir todėl nemaža ir pinigo 
kaštuos. Bus atitinkamai me
deliais apsodinti.

Viešųjų darbų žiemos sezonas 
jau baigiasi. Oficialia jo pa
baiga laikoma Gegužės 15 d. 
Dabar prie viešųjų darbų dar 
dirba apie 1000 žmonių. Baigia
mi žemės darbai gatvėse. Bai
giama Šančiuose Siūlų gatvė, 
ištiesinama Napoleono gatvė, 
daromi įvairus smulkus gatvių 
■tvarkymo darbai, platinama, ka
sama ir kt. Baigiami griauti 
•Liaudies namai; Šančiuose bai
giama statyti priešdujinė ir 
sanitarine slėptuvė. Vasarą 
statybos darbai bus baigti. 
Slėptuvėje galės tilpti per 1,000 
žmonių. Rengiamasi ir vasa
ros darbams, kurių, (vasaros 
viešųjų darbų) sezonas .prasi
deda nuo Gegužės 15 d. — bai
gusis žiemos sezonui.

šymet tarp kita ko yra nu
matyta nugriauti ir nuo seniau 
užsilikusius griautinus pasta
tus. Ypač nuo tokių pastatų 
švarintinas miesto centras.

Tikrinama lentpjūvių ir kuro 
sandėlių priešgaisrinio 
padėtis, reikalaujama

RUOŠIAMA PETRO RIMŠOS 
KURINIŲ PARODA

Lietuvos skulptorius Petras 
Rimša, kuris tik šį pavasarį at
vyko į Ameriką su savo pra
garsėjusiais kuriniais, turėjo 
pasekmingą .parodą Chicagoje, 
ir dabar rengiama jo parodos 
kituose miestuose.

Clevelandui sumanyta rengti 
laike SLA. seimo.

Parodos rengimo reikalu su
sirinkimas bus laikomas “Dir
voje” antradienio vakare, nuo 
8 vai., “Dirvos” redakcijoje.

Prie to 
dėti visa 
ligentija.

Paroda 
didesniam išgarsinimui 
vių vardo.

darbo prašomi pris.i- 
vietos Lietuvių inte1

bus rengiama mieste, 
Lietu-|

ŽYDAI PRADĖJO VAJŲ
Clevelando žydai pradėjo va

jų sukėlimui Clevelando dalies 
$235,000, Žydų reikalų rėmi
mui Europoje.

Vajui dirbti pasišventė l,50C 
veiklesnių šio miesto žydų vy
rų ir mdterų.

Tėmykit, gerbiamieji, kokia: 
sumas pasiskiria kitų taut. 

I žmonės savo tautiniams reika 
lams, ir surenka.

Tarp, musų Lietuvių geriau-, 
sias pasekmes turi visokie pa 
sinaudotojai, kurie savo '•eik; 
lams iš tamsių darbininkų pi
nigų gauna, bet kada reikia 
tikriems, svarbiems tikslam, 
aukų gauti, kur liečiasi tauto 
garbė ir gerovė, musų net vei 
kejai ir inteligentai skubinas 
pasipriešint.

V. V. S. ATSTOVO 
REIKALU

Vilniui Vaduoti Sąjungos at
stovas Vincas Uždavinys Ohio 
valstijoje lankysis Birželio .pir
mą savaitę.

Youngstownieciai galėtų jam 
prakalbas ruošti Birželio 7 ar 
8; Akroniečiai 9 d., Cl_ 
įvyks apie Birželio 10 ar 
Daytonui tektų Birželio 12 d.

Po tų dienų svečias išvyks i 
Ghicagą.

Paminėtų kolonijų komitetai 
prašomi atsišaukti Į “Dirvos” 
redakcija pranešant tikrai . ar 
rengs ar ne, kad svečiui nebū
tų bereikalingas gaišavimas į 
■tuos miestus važiuoti

ĮKALBĖJO KUN. LOUGHLIN
Praeitą sekmadienį Clevelan

dą atlankė pragai’šėjęs radit 
agitatorius Kun. Coughlin iš 
Detroito. Jis atvyko čia pa 
agituoti už nekuriUos jo sekė 
jų remiamus kąndidątus nomi 
nacijoms, kurios įvyko port 

t dienų vėliau. Jo paklausyti su
• - * sirinko keli desėtkai tukstaji-

IFZtflW I Hl v ,
Oleveiande cių zraonl»-’ ° ' -g j®.' Rugpjūčio 13 d. Cleveland. 

’ ' šaukiama visos Amerikos Kun
I Coughlino Nacionalės Unijo: 
konvencija, kuri tęsis tris die 
nas. Tikima tuo laiku ,į Cl< 
velandą suvažiuos iki 
delegatų ir svečių.

100,00.

PARSIDUODA NAMAS
EAST 99TH ST—-netoli Superior, 

nuikus pavienis narna: , arti moky
klų ir bažnyčių, 11 kambarių, dvi 
baudynes, šiluma. Kampinis lotas, 
divem garadžius, tinkamas namas 
gydytojui. Parijuos visai prieina- 1 
mr.i $13,500. Mr. Collins, MAin -5081.

laikais 
užsiėmė

DAR ATS DIRBA 
“NAMINĘ”

■Garsiais prohibicijos 
daugelis ir Lietuvių 
gaminimu ir pardavinėjimu na
minės degtinėlės, ir iš to neku 
rie padarė pinige.

Bet prohibicija panaikinta ii 
yra užtektinai tegalės degtinės 
Tačiau nekurie dar laikosi se 
nos mados: gamina naminę ii 

“ tiek.
Praeitą r.enktadienj policijt 

padarius kratą Lietuvių na
muose ant Giddings rd., užtilo 
100 galionų užraugto mišinio ii 
kelis galionus gatavos narmnės. 
To viso biznio vedėja teisme 
aiškinosi kad tą darius ir ma 
nius pati gerti, tačiau policiji 

' >, ir Teisėja Ma 
Grossman priteisė jai už 

_________  simokėti $125 pabaudos, ka j 
miiiimiiiitir.iiMiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiigiiiuiiiHUiiliiiiiliir nesutiko mokėti ū' sakė eisian

DELLA C. JAKLBS
(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame -dykai.
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi! 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už :kftų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telėfonuokit.

6G21 Edna Avenue ENdicott 1768

reikalo 
dažyti

stogus švedų -dažais (raudonai) 
■numatytas—gristi pernai 
tas pilti Marvelės kelias 
•Inteligentų bedarbių šiuo 
Kaune dirbą apie 170. 
įstaigose — tvarko bylas 
Netrukus bus pradėtas tikrinti tam nepatikėjo, 
gatvėse judėjimas. “L.A.” ry Grossman

baig- 
ir tf. 
metu 
Dirba 
ir kt.

s
i

Ii atidirbti už tai.

P. J. KERSIS
Kainpąs St. Glair (ir Ontario 

Namų KEiunorc 47T0-W. 
bent kurioje mięsto dalyje ar pa- 

,es pas mane, gausit už .pigiausių

TIKRAS NUOTIKIS 
'Mitina feuno nuėjus į 
skiepu. Trijy metų tu
nelis žaidė savo kamba
ryje su jiždcjr.ta žvake. 
Jis pastatė žvakę prie 
popierų. Liepsna greit 
griebė i popieras ir ėmė

degti. Koks smagumas! Jis nubėgo apačion 
pasakyti motinai kokią nuostabą jis jai turi 
parodyti. Ji užtiko kambaryje smarkiai įsi
degusią ugni. Greitas telefonu pašaukimas 
alkvietė ugniagesius ir išgelbėjo namą 
riiidegimo.
AR NEVERTA KELI CENTAI I DIENĄ 
TURĖJIMUI TELEFONO NELAIMĖJ? 
Jis kasdien atiteka visokius darbus jūsų patenkini
mai c ura minim u i sutaupė žingsnius palcn-

mįntis. Nebūkit be jo.
suraminimui

- gvina .

THE . OHIO BELL TEIJEPHIOXE COMPANY

<1130 STANDARD BLOG.
Ofiso Telef. MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti nai”' 
šaliniuose miesteliuose, kreipk:,  ____ ,  _____ __ , ____ r
kainų. Taipgi įvairios apdrauilos-insurance reikaluose gausit ge- 
riansį patarnavimų.

Perku ir parduodu bankines 
mo mortgečio. Patarnavimas

Ona 'Pcčkaitienė — $11.75 
aukavo:

Adelė Primosch $1.00
Ona Pečkaiticnė 1.00
Juozas Dumbliauskas 1.00
Helen Peckaitis 1.00
Anna D atida 1.00
■Uršulė Mačiulis 1.00
M. Skripps 1.00
Mrs. Yukman, Jr. 1.00
Mrs. A. Zidjunas 1.00'
Miss Agnes Zidjunas 1.00
A. Yenulonis .75
Mrs. J. Mullen .50
M.rs. A. Pavilonis .50
P. V. Cesnuiis — $28.00:

aukavo:
Martin L. Sweeney $25.00
J. Urbšaitis 1.06
Magdalena Mali j a 2.00
Mare Miščikienč — $14.75

aukavo:
Justinas Mlščikas $5.00
Della Jakubauskiene 2.00
Albinas Sumakaris 1.00
Antanas Žukas 1.00
Viktorija Ažusenis 1.00
Ona Dilienė 1.00
Tadas Masilionis 1.001
Juozas Kerševičius 1.00
Karalina Masilionienė .50
K. Skodienė .50
L. Liutkierė .50
A. Luckas .25

Josephine Po’terienė :’r
.dėlė Vilcinskienė — $57.15

aukavo:
Juozas Bindokas $5.00
Juozas Vaitkevičius 5;00
K. Tarasevicienė 2.00
Martha ir Dorothy

Yodišius 2.00
Juzė Grigaravičienė 2.00
J. Jasulaitis 1.50
F. Kasa k aus kas 1.00
V. Brazauskas 1.00 |
A. Kaminskas 1.00
J. Jackiewicz 1.90
Geo. Chesncs 1.00
Mrs. šalčius 1.00
B. Šatui:as 1.00
V. Ivanauskienė 1.9C
A. Ramanauskas 1.00
M. Uškuraitis 1.00
Ona Blaškevičienė 1.90
M. Jočionis 1.90
P. Zabarauskas 1.90
Anna Tomko 1.00
A. Millman 1.00
Mrs. Miliauskas 1.00
J. G. Polter 1.90
D. Mordas 1.00
S. Stepšis 1.00
F. Vidugiris 1.00
Ann’s Cafe 1.90
K. Nickauskas 1.00
E. Wicnert 1.00
Julia Balukmas 1.90
Vincas Dedulionis . . .1.00

ju- 
bu- 
kad
ne

DeRighter Laimėjo No
minacijose

Antradienio balsavimuose Į 
Ohio valstijos seimą tarp 18- 
kos Cuyahoga apskrities atsto
vų iš Demokratų partijos 
na ir Lietuvis Jonas DeRighter, 
kuris jau du metu buvo atsto
vu.

Toliau, nominacijose į Kon
gresą, Sweeney, dabartinis 'ai- 

Sulzmanną, kuris 
tikslu Sweeney iš-

gubernatorium no-

mėjo prieš 
kandidatavo 
stumti.

Valstijos
minacijas laimėjo Iš Demokra
tų tas pats, Davey, iš Republi- 
konų Bricker.

Cuyahoga šerifu iš Demo
kratų nominuotas O’Donnell, iš 
Republikonų Barry.

SUŽEIDIMAI DARBUOSE
Ctevelande, Kovo mėnesio bė

giu, prie įvairių darot] nuo su
žeidimų darbininkai neteko 
135,430" darbo valandų. Tą .ne
mesi buvo 4,277 sužeidimų ir 
susirgimų iš darbo priežasties.

KNYGYNŲ KONFERENCIJA
The American Library Asso

ciation laikė savo metinę Kon
ferenciją Gegužės 11-16 dieno
mis. Richmond, Va.

Clcvelando Miesto Knygyną 
atstovavo toje Konferenciioje 
L-cuise Prouty, vice-librarian, 
kuri taip pat yra veikiančioje 
taryboje American Library As
sociation ir narė aukščiausios 
Tarybos, ir Miss Jean C. Rocs, 
kuri yra pirmininkė Taryboje 
Knygynų Darbų su Vaikais ir 
Jaunimu.

Prie to dalyvavo sekantieji 
Cleveland© Miesto Knygyno de
partment!] vedėjai: Bessie Sar
geant Smith, Effie L. Power, 
Annie Cutter, Edythe Prouty, 
Sophie Hiss ir Leta Adams.

Rose Vormelker, vedėja Biz
nio Informacijų Biuro Cleve- 
lando Miesto Knygyne, laikė 
naskaita. Taipgi kaipo kalbė
tojos dalyvavo Florence Gif
ford, Edna Hull. Helen L. Fun- 
nell ir kiti iš Clevelando Mies
to Knygyno štabo.

Po 5Cc.: M. Venclavich, L. 
Liutkus, A. Pongonis, M. Kas- 
nos, S. Lazickas, L. Petcrlin. 
W. Zalakauskas, M. Novulier-5, 
T. Žakas, L. Ankochun, M.-L. 
Lasky, Julia eigas, Dennis Ka
unas, Mrs. A. Stepšis, V. Dai- 
unas, S. Zaroba, Mrs. Adam- 
;on, P. Vaskavich, M. Kulbic- 
cas, M. Kalvaitienė, A. Ged
gaudas, G. Smith, L. Banionie- 
lė, Mrs. Versiackienė.

Po 25c.: V. Blažauskas, J. 
Mazaliauskas, F. Bauža, P. Vi- 
kenis, J. Scupas, M. Zavadskis, 
?. Kundrotą, A. Vaičunas 
Aržolaitis, L. Miscnienė, T. 
ias, P. Daubaras.

A. Jar.ashav 15c.

AUŠROS VARTŲ DR JOS 
V A-K All AS

Praeitą sekmadienį, Lietuviu 
salėje, Aušros Vartų Draugijos 
surengtas' Motinos Dienai pa 

“ti programas buvo marga.' 
•Pirmiausia persta

tyta veikalas, “Apkalbėjimas ii 
Meilė”. Po to sekė muzikali? 
programas, kurį išpildė daino
mis ir smuikom Adelaide Mi
liauskaitė ir Florence Aleknai 
tė. Toliau, dainavo ir šoke 
Helen Butkus ir Margaret Ra- 
dževičiutė, dainavo K. Miliaus
kienė ir M. Galdikienė, pianu 
skambino Helen ir Ruth Ra- 
meįkaitės ir Dolores Katkevi
čiuje, šoko Lucija Žibirkiutš 
Albertas J.uška skambino man
dolinų.

Muzikalis prdgi'ąmas buvo 
po vadovyste Adelaide Miliaus
kaitės. Publikos 'buvo pusėti
nai. Po programo buvo šokiai 
prie Jono Apanaičio orkestro.

3
£ !T - e ir įdomus. B -- -e | 
E

Praleista N ep am i n ė t a s
Praeitame numeryje tarp 

kavusių per A.

M.
Jo-

PARSIDUODA saldainių ir de
likatesų krautuvė ant Madi

son avė. Goriausias pirkinis 
Lakewoode, $300 savaitinių in- 
eigų. Telef. LAkewood 2749. 
Smulkmenų klauskit pas Zi- 
merman, 10 iki 12 vai., 13914 
Union avė.

Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalos ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

IIEnderson 9292

DR. VINCENT
OP ASKAR

D E N T I S T A S

6402 St. C|air Ave. 
Telefonas IIEndcrson 4114

Ofiso valandos
9 iki 12; 1 iki 5 po pietų

6 iki S vak.

TU-
Miliauskaitę 

Lietuvių Darželiui praleista :.ie- 
: paminėtas šis aukotojas

Jonas K. Alekna
KAS DAUGIAU?

Iš čia paduotų aukautojų su 
rašo matom kokia daugybė vie
tos Lietuvių buvo pasiryžusių išvažiavimams, 
lukauti, bet niekas jų pirmiau, Clevelando, nuoma visai maža, 
neužkalbino, o jie patys nebu
vo tiek drąsus savo auką Dar
želiui patiekti.

Yra dar daugybė kitų kurie. 
nėra nei centu prisidėję prie 
musų Darželio par-ėmimo, tai
gi reikia toms aukų rinkėjoms i 
pasirūpinti kuoplačiausia Lie
tuvius aplankyti ir pakalbinti 
aukoti.

Yra neaukavusių, bet via 'r 
tokių kurios pasižadėjo eiti au
kų rinkti, ir balsavo už Biru
tės Fontano įgijimą, virčiau iki 
šiol neišėjo ir nepakalbino set 
savo geriausių draugų kurie 
'ratavi aukoti! Gerbiamosios! 
Jei balsavot už fontaną, iei pa-, 
sižadėjot dirbti, Darželis tau
kia ir jūsų talkos! ' 1

$1.00

Puiki Piknikams Vieta 
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 

. 23 mailės nuo

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

VISOKIOS
AP DR A U DOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties updruiidni (Life Ins.) 
piitelefoiuiokit del paaiškinimu

Apdraudžiu namus nuo ugnieo, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir pampinu kitokių 
apdraudų. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti,

C. F. Petraitis
(>702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. IIEnd. 5699
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Barboros Darlys Koncerte Dainuos
Jonas S. Urban ir kiti Vietiniai

Šį Sekmadienį, Gegužės 17-tą, Lietuviu Salė Praskambės 
Neužmirštinomis Dainomis. Pradžia 6 vai. vak.

UNCENSORED AMONGST OUR

ŠTAI KAIP “DIRVOS” REDAKTORIUS AP
RAŠE, SAVO KELIONES ĮSPŪDŽIUOSE,
ARTISTĘ BARBORĄ DARLYS, KURIĄ 

GIRDĖJO DAINUOJANT KAUNE SU 
KIPRU PETRAUSKU PEREITĄ 

VASARĄ
- ę-----------

Pažymėtina kad šis jos koncertas supuola taip 
pat 17-tą dieną — lygiai už devynių mėnesių 

po jos dainavimo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso delegatams

(Iš “Dirvos” nr. 1, Sausio 3, 1936)
Kaunas, Rugpjūčio 17. — Opera! Kipras Pet

rauskas, Lietuvos operos karalaitis, kurio daina
vimo kitados klausėsi pats Rusijos caras!

Barbora Darlys - Drangelienė — kita operos 
žvaigždė, Amerikietė, kurią jau daug metų pa
žystu, bet niekad negirdėjau dainuojant 
Štai šj vakarą dainuos Kipras Petrauskas ir Bar
bora Darlys “Aida” operoje vadovaujamose ro
lėse! “Aida” yra žymiausias ir vaizdingiausias 
Giuseppe Verdi, Italų kompozitoriaus, kurinis. 
Kipras — vyriausias Egipto kariumenių vadas — 
kurį pamyli net Faraono duktė, ir tėvas žada jam 
ją atiduoti, po nukariavimo Etiopų. Barbora Dar
lys — Etiopijos karaliaus duktė, paimta nelaisvėn 
Egipte, kur ji pamyli savo pavergėjo aukščiausi 
vadą, ir jis ją pamyli . . . slaptai

Operą “Aida” pastatant Amerikoje mačiau 
keturis kartus . . . Laukiu kaip pasižymės
musų išgirti Kauno operos dainininkai ir dar ne
girdėta Barbora Darlys.

O kaip skambėjo Kipras ir Darlys? Abiejų 
balsai beveik neturi sau lygių. Didelis operos or
kestras, kur reikėjo, leido savo balsus iki to kad 
rodos nedidelio teatro sienos plis, bet orkestro 
garsumas nei kiek nenustelbė jų balsų, tik prida
vė jiem dar daugiau spėkos ir didumo ir ten kur 
reikėjo jų balsai girdėjosi virš visų dūdų, bubnų 
ir cimbolų!

Tokia tai dainininkė yra musų Barbora Dar
lys. Kur ji lankėsi, kur dainavo, visur ji buvo 
aptiekta bukietais gėlių — taip ji buvo Lietuvo
je pagerbta — už savo gražų balsą, žavėjantį dai
navimą, gražias ypatybes

Clevelando Lietuviai nei dalelės tokio pager
bimo negalės suteikti kokį suteikė jai visa Lietu
va — tačiau jai bus didžiausias pasitenkinimas 
kada Lietuvių salė bus pilna suėjusių Lietuvių 
įos pasiklausyti, 

įs #
Pažymėtina kad artistė Darlys padainuos vie

ną ariją iš tos garsios operos, Aida .

KARŠTAS PAVASARIS
Po labai šaltos žiemos, Cle- 

velandą staiga užklupo vidur
vasario karščiai — pavasario 
tiesiog kaip nebuvo. Praeitą 
savaitę ir šios savaitės pra
džioje oras tiesiog vidurvasa
rio. Sekmadienį temperatūra 
siekė 87 laipsnių F. Tik 1889 
metais tokia šiluma Gegužės 8 
dieną tėra užrekorduota.

KUR LIETUVIAI INTELI
GENTAI SIUDOSI 
SAU RUKUS

Vincas Brazis — jums daug 
girdėtas vardas per Lietuviš
kus radio orogramus.

Tai yra gabus vyriškų rūbų 
siuvėjas, pas kuri siudosi sau 
rubus Clevelando Lietuviai in
teligentai. Kainos prieinamos, 
ir turi geriausių medegų sulyg 
kiekvieno skonio.

Vinco Brazio skelbimas tel

pa “Dirvoje”. Kada jums pri
reiks rūbų sulyg jūsų mieros, 
kreipkitės pas Vincą Brazi, tė- 
mykit jo antrašą: 6113 St. 
Clair avenue.

ELEKTRIŠKI ŠALDYTUVAI 
JŪSŲ NAMAMS

Pavasaris baigiasi, ateina šil
ta vasarėlė. Daugiausia rūpes
čio vasarą turit su užlaikymu 
valgomu dalykų, pieno, na ir 
namie laikomų gėrimų, kuriuos 
visi mėgsta šaltus.

Geriausių išdirbinių elektriš
ki šaldytuvai (refrigerators) ir 
lengviausiomis sąlygomis gali
ma pirkti Held’s krautuvėje, 
6990 Superior av. Didelė par
duotuvė visokiausių pirmos 'rū
šies namams reikmenų. Atda
ra ir vakarais.

Kreipdamiesi i tuos kurių 
skelbimai telpa “Dirvoje”, pa
minėkit kad jų skelbimą matėt 
jūsų skaitomame laikraštyje.

Dainininkas Jonas S> 
Urban Gražiai Užsi

rekomendavo
Praeitas šeštadienis buvo di

delė diena musų jaunam daini
ninkui Jonui S. Urban-Urbonui. 
Apie 8:30 vai. vakare, Old Ar
cade Assembly salėje, ši kylan
ti Lietuvių dainos žvaigždė da
vė pirmą savo dainų programą, 
po vadovyste jo dainavimo mo
kytojo, Francis J. Sadlier.

Jo dainavimo paklausyti su
sirinko pilna nedidelė salė Įvai
rių jo ir jo mokytojo draugų, 
Lietuvių ir kitataučių. Iš Lie
tuvių matėsi šie: “Dirvos” re
daktorius su žmona, Vincas 
Greičius su žmona, Aldona Wil- 
kelienė, Jeanette Jankauskaitė, 
Augustas Jankauskas ir Bronė 
Rasiliutė ir Urbono giminės.

Visi nekantriai laukė prasi
dedant dainų. Programą pra
dėjo pats Maestro Sadlier, ku
ris pasakė trumpą kalbą apie 
p. Urboną, ir paaiškino turinius 
jo Įvairiomis kalbomis parašy
tų dainų. Artistas Urbonas dai
navo ir Itališkai, ir Prancūziš
kai, ir Vokiškai ir Angliškai. 
Savo repertuare Lietuviškų dai
nų neturėjo, nes jo dainų pa
skyrimas priklausė nuo moky
tojo.

Koncertas pradėta pusiau 
klasiškomis dainomis, baigta su 
opratiškomis arijomis, ir visas 
jas p. Urbonas puikiai atliko, 
gaudamas iš svečių gausių plo
jimų.

Pora atvejų jam asistavo vie
na tos mokyklos panelė, kuri 
sudainavo solo tik vieną dainą, 
ir pabaigoje duetą su Urbonu, 
iš operos “La Boherne”.

Visi dalyviai po koncerto 
artistą Urboną širdingai svei
kino ir linkėjo pasisekimo to
liau.

JIS DAINUOS LIETUVIŲ 
SALĖJE PIRMĄ KARTĄ 
Jonas S. Urban turi malonų, 

skambų lyrišką tenoro balsą, 
labai panašų į Babravičiaus, ir 
po Babravičiaus gal but pirmą 
kartą Clevelando Lietuviai gir
dės tokį puikų vyrišką Lietuvį 
dainininką savo tarpe.

Keistas supuolimas. Urbo
nas papasakojo štai ką. Kuo
met anais metais artistas Bab
ravičius pabėgęs iš sovietų Ru
sijos, pagaliau su koncertais 
atsilankė ir Anglijoje, Urbonas, 
vaiku būdamas, turėjo progos 
girdėti Babravičių dainuojant 
tą garsią ariją iš operos “Ri- 
goletto’ ir, nors melodija jam 
patiko, sako, jis negalėjo su
prasti kokia čia kalba Babra
vičius dainuoja ir ką tie žo
džiai reiškia. . . .

Dabar, girdėsit Lietuvių sa
lėje Urboną dainuojant tą pa
čią dainą, tais pat “nesupran
tamais” žodžiais, ir beveik to
kiu pat maloniu, žavėjančiu bal
su ! Dabar Urbonas pats vir
to dainininku!

Jau pereitą kartą “Dirvoje” 
buvo minėta lead p. Urbonas 
gimė Anglijoje.

Jis padainuos Lietuviškų ir 
kitokiu dainų.

Šis bus viso pirmutinis Ur
bono pasirodymas Lietuvių tar
pe, nors jis per radio Lietu
viškame programe jau girdė
tas.

KITI DALYVIAI
Kiti pagelbininkai artistės 

Barboros Darlys programe bus 
šie: Julius Krasnickas, Petras 
ir Alvina Luizai, Adelaide Mi
liauskaitė, Bronė Rasilutė. Bi- 
ruta žiurienė, ir Rožė Lukoše- 
vičiutė iš Youngstowno.

Akompanuos Aldona Wilke- 
lienė.

Programas prasidės 6 vai. 
lygiai. Salė atdara nuo 5 vai.
(ŽIŪRĖKIT SKELBIMĄ ANT 

6-TO PUSLAPIO)

Editor—Peter Skukas

SIDE GLANCES
BY K. J. M.?

MOTHER’S DAY

I use that title, not to write a 
poem, give a sermon, or a speech 
about it, but merely to have you 
realize that I too know there is 
such a day.

Then too, attending the Mother’s 
Day celebration under the auspices 
of, Aušrom Vartų Moterų Draugija, 
on May 10th, I managed to get 
in a few snoops about such an 
affair. Evon tho the play was a 
bit lenghty it was interesting and 
amusing. The musical portion of 
the program bolstered up the thin, 
weak parts of the play. But not 
being a critic of any sort — let’s 
get on to my profession -—

AMAZED —
That’s the proper adjective to 

describe the singing of Anne Pū
kelis. Anne is a tall, husky, well- 
built girl and gives you the impres
sion of having a very powerful, 
almost bass voice. Here’s where
one is foiled, for she possess a . . . 
fine, mild-toned voice. A musical 
voice that is sorta “different.”

OOPS —
Ann Montville supplied a roar of 

applause and laugher whilst jug
gling those two pails of water. She 
blushes very easily and prettily un
der ordinary circumstances, when 
slightly perturbed, but from the 
last row the audience could see the 
blood rush to the very roots of her 
hair, as she awkwardly fumbled the 
two buckets.

A REGLAR —
Mrs. Marie Luckas, is just a 

nlain mother, that is in every day 
life. That’s the reason I liked her 
mistress of ceremoning so well. I 
think she was just plain “swell”. 
A bit flustered, a bit quick-winded 
and a bit befuddled, she did a grand 
job in that capacity. The man
ner in which she took a little bow— 
was a bit humorous at times and 
even made motions, was real home
like.

ADELAIDE —
Last week it was Petras, but this 

week it happens to be one of the 
weaker sex. Perhaps weak in phy
sical proportions but very strong and 
talented in ingenuity. It was she 
who directed the musical portion of 
the entertainment. She not only : 
sang and tickled the ivories but did | 
a very excellent job arranging the, 
acts. Tap-dancing, solos, duets and 
mandolin solo comprised an enter
taining variety program. As her 
mother put it •— “some people get 
credit for nothing,” and perhaps they 
do — we can honestly say, Ade
laide is really a very obliging, con- 
scientous girl and deserves as much 
credit as any active Lithuanian in 
this locality. Willing and satisfied 
to accept a fill-in part, willing to 
be an accompanist or even to take 
a leading role, she is always ready 
to give her best.

MAKE MENTION —

LITHUANIANS

Lithuanian Grand Opera 
Singer to Give Recital

BAREARA DARLYS

Through the untiring efforts of 
a hard working committee, Cleve
landers are going to have a rare 
privilege to hear Mme. Barbara 
Darlys, of Chicago, give a recital 
of a group of Lithuanian songs.

Mme. Darlys is a member of the 
Chicago Grand Opera company. Not 
only is she an accomplished artist, 
but also very, very beautiful. Be
ing gifted with a natural dramatic 
soprano voice. Barbara thrilled her 
audience, while a guest singer at 
the First Lithuanian World Con
gress held last summer in Kaunas.

She will be supported by a choice 
local group of artist, including: 
Julius Krasnickas, Bernice Russel, 
John S. Urban, Adelaide Miliauskas, 
Peter and Alvina Luiza, Biruta Zur- 
is, and Rose Lucas, with Aldonna 
Wilkelis as accompanist.

The concert will commence at ap
proximately 6:00 p. m.. Sunday. May 
17. For the convenience of the 
public, it will be held at the" Lith
uanian Hall, 6835 Superior Ave.

ENTERTAINS
The Lithuanian Women's Circle is 

claying host to Mme. Barbara Dar- 
ly." on Saturday evening, May 16th. 
The entertaining will take place at 
the home of Mise Anna Anderson, 
11350 Hesjer Road.

On Saturday at 4 p. m. a tea 
party will he given in her honor 
at .he Karpius home.

Monday, a luncheon will be given 
at the home of Mr. and Mrs. John 
Myhling, 2608 Fenwick road, Uni
versity Heights.

IŠSINUOMOJA KRAUTUVĖ
Lietuviais apgyventoje vie

toje. Savininkas įrengs viso
kiam bizniui kokio tik pagei- 
dausit. Klauskit informacijų 
“Dirvos” administracijoje tuo
jau.

REIKALINGA MERGINA 
visokiam namų darbui dirb
ti. visą laiką arba dalį. At
sišaukti pas Mr. Freeman, 

10708 Orville Ave.

That was the special notation in 
my book. About the two up-and- 
soming Lithuanian youngsters — 
Misses Florence Alekna and Helen 
Butkus. Both in their middle teens, 
these two perform like old troupers, 
perform as1 we say, “without bat
ting an evelash.” Florence with her 
soloing, dueling and violining, was 
a good sized portion of the program 
herself. Then Helen did nobly with 
her dancing and dramatics. Two 
young ladies With a little coaching 
and perhaps a little coaxing will 
develope into valuable assets to 
the Lithuanian populace.

(GULP—GULP)
That’s me swallering my pride 

and admitting that even the smart 
people error then and now. (That’s 
a pun — the smart crack). Yes- 
sir boys and girls, yours truly made 
a bad blunder . . , ‘member last 
week, I told you about those ladies 
who could celebrate mother’s day 
by becoming mothers a few weeks 
previous. Amongst those I had the 
misfortune of listing Mr: . Kamesis 
as a mother. I was promptly in
formed that I was merely a couple 
of months too soon with my com
ment. So I take this opportunity 
to apologize to both Dr. and Mrs. 
Kamesis for this unintentional mis
lake.

REIKALINGA MOTERIS
senyvą moteris arba jauna 
mergaitė reikalinga prižiūrėji
mui vieno kūdikio, darbas nuo- 
latinas, Lietuvių šeimoj; Atsi- 
šaukit tuojau

13728 Eaglesmere avė.
(Netoli E. 140 St.)

DCUĮI7IP gasolineHE’S USING 
MOTOR-

MATCHED
THE COLUMBIA REFINING COMPANY

Tget extras 
MILES FROM 1 
EVERY GALLON

CLEVELAND, OHIO

Youth’s Forum
Phone: ENdicolt 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, 0.

A Word About
Anti-Lithuanism

By P. W. URBAN
IT is very unfortunate that we 

Lithuanians have for leaders some 
men whose pretensions to mental 
superiority over their fellow-nation
als make them something of a det- 
eriment to their people. Most of 
these men possess their greatest Lith
uanian interests only when these 
interests mean personal profit to 
themselves. However, it is a great
er misfortune that the young “pro
fesionalai”, are even at times less 
admirable. These professionals, from 
numerous observations, are and can 
be of no credit to the people from 
whom they spring, because they 
are no credit to themselves. They 
are content to be respected for 
their positions as professional men 
and so make no effort to be re
spected for their persons. Many 
of them remark that their Lith
uanian is very, very poor, and it 
i:-. Upon ■ questioning what he or 
she was doing, or would do, to im- 
pr ve it, one invariably witnesses 
a shrug of the shoulders and a 
sheepish grin.

There seems to be no adequate 
excuse for any young person who 
does not make even a slight at
tempt to widen his intellectual hori
zon. There is so much one could 
do for the Lithuanians. We have 
a place in the cun, but that place 
is dimmed by jealous nations who 
prey upon us. It is enough that 
anti-Lithuanism exists outside of 
ancient Lietuva without having it 
within our midst. Is there not a 
peculiar coincidence between the Jew 
and the Lithuanian in history? Both 
are hated, sneered and poked at. 
Just lately even American news
papers were branding small Lith
uania as starting war over Klai
peda (Memel is obsolete) with mas
todon Germany. Even Dale Cox 
jumped out of his orbit and brand
ed Lithuania in this fashion: “A 
nation which did not exist prior to 
the World War is now a second Bel
gium” — But allow me to say that 
when Lithuania was waxing in its 
glory and power, America was not 
even in existence. And allow me 
to say more: we are looked upon 
instead of, looked at. In the “Sla
vonic Review” (Jan. 1936) one au
thor doubts that the Old Prussians 
were akin to the Lithuanians. In
deed, we have a dim place in the 
sun largely because of the damned 
dishonest pens of the writers and 
scholars of this hell bent world. 
Krzyzanowski in his “Polish Ro

mantic Literature” incessantly speaks 
of the “grey life and surroundings 
of the Lithuanian”. Sudermann, in 
his stories about the Lithuanians 
utters equally ill favored things 
about them. It is just a caprice of 
Fate that the Lithuanians in Lith
uania Minor must now use super
human efforts to acquire some of 
their former land. Justice fbr I.ith- 
uania!

A Different Kind of 
Poetry

I wonder if any of you who 
studied Latin remember a curious 
song written in a mixture of En
glish and Latin words? It started 
by “The night was lit by lux of 
Luna” and then went on later to 
tell about “On sie a nox with canis 
unus, Two boys went out to hunt 
for coonusi”

Well we have had quite a few 
good poems and good poets writing 
in English for The ‘Youth's Forum.’ 
But are there any who could com
pose a ditty in a mixture of Lith
uanian and English? Here’s a 
trial baloon.

Mergyto mano, jaunoji,
Tu esi very sweet,
Tik tai perdaug tų money reik, 
Aai aš tau duodu treat.

Tu always nori taxi imt, 
Važuot į some swell place, 
Kur dancing, but ir geras food, 
Nežiūrint my long face.

But I love you, tu melsvaake, 
Nes tu graži, as you can be! 
Bet every time I’m out tu you, 
Kišenė apserga T. B.

Vyt. Sirvydas.

REIKALINGA DARBININKAS 
ūkyje pas Lietuvį, mokestis ge
ra geram darbininkui, $15 į 
mėnesį ir užlaikymas. Kreip
kitės 7581 State road, netoli 
Clevelando. Galima davažiuoti 
gatvekariu.

PARSIDUODA KEPTUVĖ 
$400 ineigų savaitėje užtikrin
ta, nėra kompeticijos. Turi 
būti parduota iš priežasties sa
vininkų nesutikimo. 20 metų 
išdirbta vieta. Kreipkitės tarp 
1 ir 2 po pietų, 13914 Union 
avenue.

VINCAS BRAZIS
turi

Justi pasirinkimui šviežių Naujų Audinių Geriausių Vilnų
SIUTAI C 9 1 ft A SULYG JŪSŲ 
TOPKOTAI <9 & 1 . v V MIEROS

ir aukščiau
GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI

VINCAS BRAZIS
SAVININKAS

6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

| Apex REFRIGERATORIAl DUOS
PATOGUMĄ, EKONOMIJĄ IR SVEIKĄ MAISTĄ

NAUJI APEX Elektriški Šal
dytuvai yra ekonomiškiausi ir 
patogiausi ką galima rasti.

Pažiūrėkit i šias Įžymiausias 
jų ypatybes! Susidėjimas mė- 
sai, gatavam maistui, kiauši
niams, sviestui, šviežioms dar
žovėms, taukams; vaisiams, ir 
viskas taip lengvai ir patogiai 
pasiekiama. Padaryta vieta pa- 
sidėjimui ir mažiems indeliams 
jeigu juose kas norima sušaldy
ti. Ir dar lieka gana vietos pa
sistatyti aukštus butelius.

Patogus ir ekonomiškas įrengimas, sutaupo vaikščiojimą ir laiką — vietos 
turi sulyginamai daug. Vidus apšviečiamas savaimi kada durys atsidaro. 
Pats automatiškai reguliuoja šalti ir palaiko vienodą temperatūrą viduje.

Suvirs 2^4 Milijonų Apex išpirkta. Kainos nuo $112.50 aukš.

VAKARAIS 
ATDARA 

IKI 9 
VAL. HELD'S FURNITURE Inc.

6900 SUPERIOR AVENUE

IŠSIMOKĖ- 
JIMAS 
SULYG 

SUTARIMO


